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***  
  

   الى التجاوب مع الخطة األمنية األميركية"سرائيلا"يدعو وعباس ينتقد اطالق الصواريخ  .1
 دعا الرئيس محمود عباس اسرائيل      : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      8/5/2007الحياة  نشرت  

ة االميركية التي وضعها المنسق االمني االميركي دايتون، والتي رفـضتها           الى التجاوب مع الخطة االمني    
واعتبر عباس خالل اجتماع عقده مع كوادر        .حماس، ومن المرجح ان ترفضها الحكومة الفلسطينية ايضاً       

الخطة تتضمن خطوات مهمة لتحقيـق األمـن ورفـع المعانـاة عـن              "من فتح من غزة ورام اهللا، ان        
بعد االطالع على الخطة التي تسلمناها من المبعوث االميركـي،      : "ال مخاطباً كوادر فتح   وق". الفلسطينيين

ودعا اسـرائيل الـى      ".نرى ان فيها خطوات مهمة الستتباب االمن ورفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني           
  .التجاوب مع القيادة الفلسطينية من خالل الخطة

حكومة اسماعيل هنية ونائبه عزام االحمـد ووزيـر         وجاءت تصريحات عباس امس غداة لقائه رئيس ال       
كما تأتي قبل ساعات قليلة من      . الداخلية هاني القواسمي اليجاد حلول الول ازمة تعصف بحكومة الوحدة         

ومن المرجح ان يبلغ هنية عباس رفضه الخطة االمنية، االمر نفـسه             .اجتماع ثان سيجمع عباس وهنية    
د منها برئاسة مسؤولها في القطاع جمال أبو هاشم مع وفد يمثـل فـتح               حماس أثناء لقاء وف    الذي ستفعله 

  . الثلثاء-برئاسة الممثل الشخصي للرئيس، روحي فتوح ليل االثنين 
لم تتسلم  "وتناولت الحكومة الفلسطينية في جلستها امس الخطة االمنية االميركية، مؤكدة في بيان لها انها               

  ".ن والبضائع ال يمكن مقايضتها بالحقوق الوطنيةحركة المواطني"واعتبرت ان ". الخطة
 قال الرئيس الفلسطيني، إن الرفض اإلسرائيلي للخطـة         :غزة من   8/5/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  

، معتبراً أن إطالق الصواريخ من قبل الفصائل الفلـسطينية          "أراح رافضيها ومنتقديها  "األميركية الجديدة   
بعض الدول، التي لم يـسمها، بـسبب        عباس  وانتقد   .أدت إلى انهيار التهدئة   كان من أهم األسباب التي      

وشدد على أهمية النهوض بحركة فتح وإجـراء انتخاباتهـا        . استمرار رفضها التعامل مع حكومة الوحدة     
  .الداخلية في كل أرجاء الوطن، مشيراً إلى وجود آليات لعقد المؤتمر السادس للحركة

 قـال : وكـاالت ال تغريد سعادة و   ،رام اهللا نقالً عن مراسلتها في      8/5/2007اتية  االتحاد االمار وأوردت  
صائب عريقات إن السلطة جاهزة لنشر قوات األمن شمال قطاع غزة إذا ما ضمن العـالم أن إسـرائيل                   
ستلتزم بتهدئة شاملة ومتبادلة، مؤكدا أن الجميع يؤيد تهدئة متزامنة تشمل وقف إطالق الصواريخ مـن                

  .غزة في مقابل أن توقف إسرائيل اعتداءاتها وإجراءاتها على الشعب الفلسطينيقطاع 
فيما نفت الحكومة الفلسطينية بشدة ما روجته وسائل اعالمية مختلفة نقال عن مسؤول فلسطيني أن عباس                
أخفق في إقناع هنية بالخطة األميركية وفي التوصل إلى اتفاق معه حول الـصالحيات األمنيـة، وقـال                  

   .متحدث باسم الحكومة غازي حمد إن هذا الموضوع لم يطرح خالل االجتماعال
فيما نفت الحكومة الفلسطينية بشدة ما روجته وسائل اعالمية مختلفة نقال عن مسؤول فلسطيني أن عباس                

   .أخفق في إقناع هنية بالخطة األميركية وفي التوصل إلى اتفاق معه حول الصالحيات األمنية
نبيل شعث قـال انـه       إلى أن     نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      8/5/2007 رزرويتوأشارت  

  ".تهدئة"نظرا الن حماس رفضت الخطة فان عباس وهنية ناقشا فترة 
  

   يشارك في مؤتمر فلسطيني أوروبا الخامسالزيتونة  مركزوفد .2
طات ذات الطابع يحرص مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات على التواصل مع مختلف النشا

األكاديمي أو الشعبي، فقد قام مركز الزيتونة بالمشاركة في مؤتمر فلسطينيي أوروبا الخامس، الذي عقد 
، "برغم البعد واآلالم شعب واحد وحق ثابت" في مدينة روتردام في هولندا، تحت عنوان 5/5/2007في 

ى العديد من الشخصيات العربية وقام مركز الزيتونة بعرض بعض اصداراته في المؤتمر، حيث أبد
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كما والتقى وفد المؤتمر العديد من الشخصيات الفلسطينية . واألوروبية إعجابهم بهذه اإلصدارات
حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، واألب . والعربية واألوروبية، أبرزهم د

ة في القدس، ووزير السياحة السابق األستاذ جودة الدكتور عطا اهللا حنا مطران الكنيسة األرثوذكسي
مرقص، وغيرهم من الشخصيات وممثلي الجمعيات والمراكز الناشطة في الحقل الفلسطيني، كما والتقى 
الوفد مع رئيس الوزراء الهولندي األسبق السيد دريس فان أخت، وقد أبدى السيد فان أخت إعجابه 

كما كان لوفد الزيتونة . ذي أصدره المركز حيث تم اهداءه نسخة منهبالتقرير اإلستراتيجي الفلسطيني ال
مشاركة مع التلفزيون الهولندي حول المؤتمر وأهميته، مظهراً تقديره وإعجابه بالمؤتمر متمنياً للمنظمين 

 .االستمرار والنجاح الدائم
  

   وهنيةعباسحماس وفتح تناقشان القضايا العالقة بحضور  .3
ء االثنين لقاء بين حركتي فتح وحماس، بمشاركة رئيس الـسلطة محمـود عبـاس،               بدأ مسا : ألفت حداد 

ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، وذلك لبحث العديد من القضايا التي ال زالت عالقة وإيجاد مخارج حكيمة                
ـ         .ترضى جميع االطراف لكافة هذه القضايا      إن "رب  48وقال أيمن طه المتحدث باسم حماس لموقع عـ

وهي ملف وزير الداخلية، وتفعيل لجنـة       "يأتي لمناقشة القضايا التي الزالت عالقة ولم يتم حلها          االجتماع  
، وأوضح طه أن الكـرة      "الشراكة، وموضوع منظمة التحرير، والوقوف على الوضع الداخلي الفلسطيني        

حلول مناسبة  اآلن في ملعب الرئيس عباس في توفير ألجواء المناسبة، وإبداء مرونة عالية للوصول الى               
نحن في حماس لدينا جدية واضحة للتعامل بمرونة مع كافة القضايا المطروحـة،  "وأضاف   .لهذه القضايا 

وطالب طه الرئيس عباس بضرورة تـوفير األجـواء          .وذلك من أجل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني      
فيذ ما تم التوافق عليـه فـي        المناسبة لتحقيق مطالب وزير الداخلية، وإعطائه مزيدا من الصالحيات وتن         

  .مكة، والشروع في االجتماعات من أجل ترتيب منظمة التحرير
إن اللقاء يأتي في محاولة الستعادة قـوة        "من جهته قال أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء          

  .الدفع التي كانت موجودة عقب اتفاق مكة، وضرورة حسم موضوع اإلضرابات ومظاهر الفلتان
  7/5/2007 48بعر

  
 قف لقاءات عباس اولمرتتواسرائيل : الرئاسة الفلسطينية .4

 اليوم الثالثاء لمراسل وكالة سما ان ىكشف مسؤول فلسطيني رفيع المستو:  حكمت يوسف-غزة 
اللقاءات االسبوعية التي يتم عقدها بين الرئيس عباس واولمرت قد تم ايقافها بطلب من الجانب 

 .التطورات السياسية التي عصفت بالساحة االسرائيلية عقب تقرير لجنة فينوغراداالسرائيلي وذلك بعد 
 أجل ىان الحكومة االسرائيلية ابلغت الرئاسة الفلسطينية عزمها ايقاف تلك اللقاءات ال" :وقال المسؤول
 حين تحسن االوضاع الداخلية االسرائيلية ومعرفه مصير حكومة اولمرت وذلك حرصا ىغير مسمى ال

 ."لى عملية السالمع
  8/5/2007وكالة سما 

 
 ضد إيران" إسرائيلي "–إلقامة تحالف عربي  عبد ربه يكشف عن ضغوط أمريكية .5

كشف امين سر اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر          :  وديع عواودة ومنتصر حمدان    – رام اهللا    -القدس  
الخطر "لمواجهة  " اسرائيلي "-ربيياسرعبد ربه عن وجود مساٍع امريكية ضاغطة باتجاه إنشاء تحالف ع          

وأكد عبد ربـه، وجـود       .ال يقل عنه للدول العربية    " اسرائيل "ـ، بذريعة ان التهديد االيراني ل     "االيراني
حيال ما يـسمى الخطـر االيرانـي،        " االسرائيلي"مساع امريكية باتجاه امكانية توحيد الموقفين العربي و       

جب ان يسبقه ايجاد حل للقـضية الفلـسطينية باعتبارهـا مـن             مشيرا الى ان انشاء مثل هذا التحالف ي       
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من حيث المبدأ ال أرى، وال يجب ان        "وقال   .االولويات الرئيسية والتي تساهم في اقامة مثل هذا التحالف        
نرى أي عائق او نضع أي محرمات تعرقل التقدم نحو حل سياسي، بشرط ان تكون المعالجة حقيقيـة،                  

، مشيرا الى وجود وجهتي نظر االولى تقول بإمكانيـة توحيـد المـوقفين              "خرىوال نقع في الوهم مرة ا     
والثانية ترى انـه ال يمكـن معالجـة         . وبالتالي امكانية معالجة القضية الفلسطينية    " االسرائيلي"العربي و 

 من دون معالجة قضايا المنطقـة وفـي مقـدمتها الـصراع             - وأنا ال انفي انه خطر     -الخطر االيراني 
وشدد على ان معالجة الخطر االيراني ال تتم بإغفـال القـضية الفلـسطينية              ". االسرائيلي "-ي  الفلسطين

واعطائها موقعا ثانويا بل بإعطائها أولوية، وأوضح عبد ربه ان التحدي المطروح اآلن هو القدرة علـى                 
ة هو الـذي    تشكيل اوسع تحالف دولي وإقليمي يعلن رأيه بوضوح بأن الحل المطلوب للقضية الفلسطيني            

  .يوفر شروط تسوية تاريخية
  8/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  لجنة عربية برئاسة السعودية ستشرح مبادرة السالم لالوروبيين: بو عمروأ .6

زياد ابو عمرو، وزير الخارجية الفلسطيني، لأليام ان لجنة وزارية          .اعلن د  :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
رة السالم العربية لمجلس االتحاد االوروبي في بروكسل منتـصف          عربية تراسها السعودية ستشرح مباد    

الشهر الجاري على ان يلتقي وزير خارجية مصر واالردن الخميس المقبل فـي القـاهرة مـع وزيـرة          
الخارجية االسرائيلية من اجل شرح مبادرة السالم العربية واستكشاف فـرص قبـول اسـرائيل بهـذه                 

لتقي في الوقت ذاته في بروكسل مـع عـدد مـن وزراء الخارجيـة               وذكر ابو عمرو انه سي     .المبادرة
االوروبيين وخافيير سوالنا ومفوضة العالقات الخارجية في االتحاد االوروبي بنيتا فريرو فالدنر ورئيس             

  .البرلمان االوروبي وعدد من المسؤولين االوروبين لبحث العالقات الثنائية الفلسطينية االوروبية
 8/5/2007ية األيام الفلسطين

  
   وال يوجد أي توجه الجراء انتخابات مبكرة..الحكومة مصممة على النجاح: البرغوثي .7

حكومة، في أعقاب االجتماع    المصطفى البرغوثي وزير اإلعالم والمتحدث الرسمي باسم        . أكد د  :رام اهللا 
جد أية توجهـات ال     األسبوعي للحكومة، بأن الحكومة  أكدت عزمها على النجاح في مهمتها، وبأنه ال تو             

وأضاف بأن في اولويات جدول أعمال      . من قبل الحكومة وال من طرف الرئيس  بإجراء انتخابات مبكرة          
الحكومة الحفاظ على الوحدة وتدعيمها، والعمل على فك الحصار، وبأن النجاحات في اختراق الحـصار               

بخصوص الوضع األمني، أكد بأن     و. تتوالى وبأنه يتم العمل على تطويرها وترجمتها على أرض الواقع         
نقاشاً معمقاً يجري حاليا بين كل من الرئيس ووزير الداخلية، من أجل حل بعض العقبات التي تقف فـي                   
وجه التقدم بموضوع حفظ األمن وسيادة القانون ، بأن الحكومة قررت إعادة الموظفين الذين فصلوا من                

. ئفهم، استجابة لقرار قضائي صدر بهذا الخصوص       إلى وظا  2000وظائفهم جراء إضراب المعلمين عام      
وقال البرغـوثي ان    . وأكد أن الحكومة بحثت األوضاع الصعبة في نابلس جراء الحصار اإلسرائيلي لها           

 للتحقيق في ظروف االعتداء الذي تعرض لـه الـصحفيون أمـام             ،الحكومة قررت تشكيل لجنة تحقيق    
حكومية االقتصادية المختصة بدراسـة موضـوع المنـاطق         وأكد أن الحكومة كلفت اللجنة ال     . التشريعي

الصناعية، وبأن الحكومة مصرة على عدم السماح بالعمل في أية منطقة صناعية دون تـشريع رسـمي                 
وموافقة حكومية عليها، وبأنه لن يسمح بالتعامل مع جدار الفصل العنصري على أنه حدود أو بأي واقع                 

  . نصرييعيق سعينا إلزالة جدار الفصل الع
         8/5/2007الحياة الجديدة 

  
  



  

  

 
 

  

            8 ص                                    715:                                 العدد8/5/2007الثالثاء : التاريخ

   بالعمل على رفع الحصارهيطالب و ساركوزيعباس يهنئ .8
هنـأ سـاركوزي     "عبـاس ، نبيل أبو ردينة، إن      الفلسطينية ةسا قال المتحدث باسم الرئ    :ا ف ب، د ب ا     

ـ               وق الفلـسطينية  بانتخابه رئيسا لفرنسا، وعبر الرئيس عن أمله أن تحافظ فرنسا على موقفها الداعم للحق
على رفع الحصار المفروض على شعبنا، ودفـع عمليـة          "، وعن أمله في أن يعمل       "وللشعب الفلسطيني 
  ". السالم إلى األمام

  8/5/2007السفير 
  

  هي أفضل ضمانة الستقرار الوضعحكومة الوحدة : رئيس البرلمان األوروبي والبرغوثي .9
طفى البرغوثي أن الزيارات التي يقـوم بهـا مـسؤولون       مص. اعتبر وزير اإلعالم الفلسطيني د     :رام اهللا 

دوليون إلى األراضي الفلسطينية تظهر أن الحصار يتفكك، رغم ما تقوم به إسرائيل، وإنه متفائـل، وأن                 
 االتحاد األوروبي على دعم حكومة الوحـدة        البرغوثيوحث   .الجميع مصمم على إنجاح حكومة الوحدة     

وقـال  . ف االنتهاكات اإلسرائيلية والقيام بدور نشط وقوي في المنطقة        والتعامل معها ورفع الحصار ووق    
 إنه لم يعد هناك مبرر الستمرار الحصار داعيا         ، األحد ،خالل لقائه رئيس البرلمان األوروبي بيرتونوتي     

وأضـاف   .إلى ضرورة التعامل مع حكومة الوحدة بكاملها، ومشددا على أن الموقف ال يحتمل االنتظار             
ب الفلسطيني تقدم بمبادرات عديدة من بينها مبادرة التهدئة الشاملة والمتبادلة والمتزامنة ومبادرة             أن الجان 

تبادل األسرى والمبادرة العربية وبرنامج الحكومة المرن، إال أن إسرائيل الزالت تقابلها بالمزيـد مـن                
دولي للسالم، إلعادة القضية    عا إلى عقد مؤتمر     دو .التصعيد العسكري للتهرب من أية استحقاقات سياسية      

وبحث مع بيرتونوتي الخطة األمنية األميركية، مشددا        .الفلسطينية إلى قاعدة القرارات والشرعية الدولية     
على أن األمر أكبر من مجرد تفكيك حاجز عسكري هنا أو هناك وتجزئـة القـضية، مـشيرا إلـى أن                     

تعاون، وبالمقابل يعاقـب الفلـسطينيون الـذي        إسرائيل ترفض حتى الخطة األمنية األميركية وترفض ال       
  .يبدون استجابة ويتقدمون بمبادرات خالقة

من جانبه أكد بيرتونوتي أن حكومة الوحدة الفلسطينية هي أفضل ضـمانة السـتقرار الوضـع بـسبب                  
وأعرب عن اتفاقه مع موقف      .مشاركة معظم ألوان الطيف الفلسطيني فيها، مما يجعل المسؤولية جماعية         

برغوثي بأن الحل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون حال شامال وسريعا، مبديا من خشيته من أن يؤول                 ال
وأضاف المسؤول األوروبي أن الخطـة األميركيـة         .الوضع إلى نقطة يصعب العودة بعدها إلى الوراء       

ات مباشـرة   يجب أن تأخذ بعين االعتبار رفع الحصار واإلفراج عن أموال الفلسطينيين وإطالق مفاوض            
  .مع الجانب الفلسطيني وحكومة الوحدة، لبحث الحل للنزاع على أساس مبدأ الدولتين

  7/5/2007 قدس برس
  

  الفلسطينيين في العراق  حول أوضاع الالجئينأبو زيد وزياد أبو عمرومباحثات بين  .10
" األونـروا "لوكالة   تناول وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو في لقاء له مع المفوض العام               :غزة

كارين أبو زايد أوضاع الفلسطينيين في الوطن والشتات، مركزين على وضع الالجئين الفلسطينيين فـي               
وأكد أبو عمرو على ضرورة معالجة قضية الالجئين بما ال يمس وضـع الالجئـين القـانوني                 . العراق

 إلـى تـوفير الحيـاة الكريمـة          المفوض العام لألونـروا للعمـل      عياًاوالسياسي كالجئين فلسطينيين، د   
وأوضحت أبـو زايـد مـن جهتهـا أن       .والمساعدات للفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وفي الشتات      

تكثف نشاطاتها لتوفير الخدمات األساسية وخدمات الطوارئ لالجئين الفلـسطينيين، إذ قامـت             " األونروا"
 ذلك الالجئين الفلـسطينيين علـى الحـدود         بتقديم مساعدات عاجلة وطارئة في مختلف األماكن بما في        

ـ      "وقالت   .العراقية علـى  " التنف" فلسطيني يعيشون في منطقة      350إنه تم تقديم خدمات تعليمية وطبية ل
أنـه سـجل   : "وأضافت أبو زايـد ". الحدود العراقية السورية، حيث يعيشون ظروفا صعبة وغير صحية        
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 عائلـة ال زالـت      95العراق إلى األردن، بينما هنـاك        عائلة فلسطينية غادرت     35" األونروا"لخدمات  
  ."خدمات أساسية" األونروا" تقدم لها 2003موجودة في مخيم الرويشد على الحدود بين البلدين منذ العام 

  6/5/2007 قدس برس
  

  ابو هالل ينفي ان يكون وزير الداخلية قد حصل على وعود بمنحه صالحيات كامله .11
لداخلية خالد أبو هالل أن اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية أكد الناطق باسم وزارة ا

وأشار أبو  .هاني القواسمي  دار حول مناقشة األسباب الواردة في االستقالة التي قدمها القواسمي مؤخرا
 .صبهالل في تصريح له إلى أن األخير أوضح للرئيس الدوافع والعقبات التي واجهته منذ تسلمه المن

مشيرا إلى أنه لم ، الستكمال ما جرى الحديث حوله  تم االتفاق على أن يجري لقاء أخر،وقال أبو هالل
ونفى أبو هالل في الوقت نفسه أن  .يتمخض أي نتائج تذكر عن اللقاء الذي جاء بعيدا عن وسائل اإلعالم

 التي يرى القواسمي انه يكون وزير الداخلية حصل على أي وعود من قبل الرئيس بمنحه الصالحيات
 .محصورة ومحدودة

  8/5/2007وكالة سما 
  

  قوات األمن الفلسطينية تسعى الى تشكيل جيش وطني يضم اطياف الشعب والفصائل .12
قوات االمن الـوطني    " كشف قائد قوات االمن الوطني في قطاع غزة العميد الركن جمال كايد ان               :غزة

". عب الفلسطيني كافة، تشكل هذه القوات نواته األساسـية        تسعى الى تشكيل جيش وطني يضم أطياف الش       
ضخ دماء جديدة فـي     "واضاف في مقابلة اجرتها معه قناة فلسطين الفضائية امس ان السلطة تعمل على              

وشدد على اهمية    ".قوات االمن الوطني تمهيداً إلعداد جيل جديد قادر على تحمل المسؤوليات المستقبلية           
المؤسسة "، معتبراً ان    "وطني عن التجاذبات السياسية الدائرة على الساحة الفلسطينية       ابعاد قوات االمن ال   "

، في اشارة الى حال االستقطاب بين       "العسكرية هي لكل ابناء الشعب الفلسطيني، وان الوطن يتسع للجميع         
ـ            .قطبي السلطة حركتي فتح وحماس     ي ودعا جميع ابناء الشعب الفلسطيني وفصائله الـى المـشاركة ف

، مضيفاً أن عمليـة     "خطة العادة تأهيل قوات االمن الوطني وتدريبها      "وقال ان هناك    . القوات الفلسطينية 
 في المئة مـن     75ترتيب االدارات المختلفة في قوات االمن الوطني ودمجها بدأت، وانه تم انجاز نحو              "

االمن كافة في الجانبين االمني     تدريب قوات   "واشار الى ان عملية      ".توحيد هذه االدارات واعادة ترتيبها    
ارسال ضباط  "، الفتا الى ان قوات االمن الوطني تعمل على          "والعسكري والدورات المتخصصة مستمرة   

وقـال ان   ". خارجية الكتساب الخبرات الالزمة لتطويرها    ) تدريبية(من قوات االمن الوطني الى دورات       
ادية واللوجستية وعدم انتظام الرواتب، كما تعرضـت  تعاني نقصاً في االمكانات الم   "قوات االمن الوطني    

ووصف كايد قـرار الـرئيس       ".العتداءات من ابناء جلدتنا ودمرت مقراتها وتم االستيالء على معداتها         
قرار صائب وحكيم ويندرج في اطار      "عباس دمج بعض االجهزة العسكرية في قوات االمن الوطني بأنه           

  ".توحيد االجهزة االمنية
  8/5/2007الحياة 

  
  شروط خاطفي جونستون لم تشمل اإلفراج عن ساجدة الريشاوي: مصادر فلسطينية .13

 ذكرت مصادر فلسطينية أن مطالب خاطفي الصحافي جونستون تركزت علـى إطـالق سـراح                :عمان
وبحـسب   .معتقلين من تنظيم القاعدة لهم عالقة بتفجيرات وقعت خالل األعوام الماضية في دولة عربية             

فإن مطالب الخاطفين لم تشمل اطالق سراح العراقية ساجدة الريشاوي المتهمة في المـشاركة              المصادر  
واكدت المصادر ذاتها ان خاطفي الـصحافي        . فنادق في عمان قبل عامين     3في تنفيذ تفجيرات استهدفت     

 قبـل   وهم يحملون فكر تنظيم القاعدة ينتمون الى ما يعرف بتنظيم جيش االسالم الذي لم يكن معروفـا                
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يقف علـى رأس    "وذكرت المصادر    .ه حيث اعلن عن تأسيس هذا التنظيم في اعقاب خطف         ،خطف شاليت 
كان يعمل قبل االنتفاضة الحالية حارسا على بوابـة جهـاز           ... هذا التنظيم شخص يدعى ممتاز دغمش     

األخيرة أصبح  االمن الوقائي في مدينة غزة بعد ان تم فصله من لجان المقاومة الشعبية وخالل السنوات                
مقربا من حماس الى ان مقتل اثنين من عائلته على ايدي عناصر مسلحة من حماس خالل االشـتباكات                  

ولفتت المصادر ذاتهـا الـى ان        ".المسلحة التي وقعت قبل عدة اشهر لم يعد له عالقة بالحركة المذكورة           
قتلت الصحافي إضافة الـى مـا       كال من جيش االسالم وكتائب الجهاد والتوحيد التي زعمت اخيرا انها            

يعرف بجماعة سيف الحق االسالمية هي أسماء لمجموعات مسلحة يقف على رأسها دغمـش وشـقيقه                
ونسب الى هذه المجموعات اخيرا انها طالبت السلطة بدفع بخمسة ماليين دوالر ومنح مجموعاتها               .معتز

  .وزراء الفلسطيني هنيةقطعة ارض مقابل االفراج عن جونستون االمر الذي نفاه رئيس ال
   8/5/2007الغد األردنية 

  
  إسرائيل تستخدم عمليات تعذيب منظمة ضد األسرى: منظمة التحرير .14

 اليوم، أن إسرائيل تقـوم      ، أكدت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية         :رام اهللا 
واعتبـر تقريـر     .نيين القابعين في سجونها   بتنفيذ عمليات تعذيب منظمة وممنهجة ضد األسرى الفلسطي       

اإلسرائيليتان، ليس سوى جزء يسير من      " هموكيد"و" بتسيلم"دائرة، أن ما كشفت عنه منظمتا       الصدر عن   
 إن التعذيب يمارس نفسيا أيضا عن طريق الحرمـان مـن            :وقال البيان  .التعذيب المرتكب بحق األسرى   

سي، والتهديد بالتعرض للعائلة، وهذه جميعها جـرائم حـرب          النوم، والتهديد باالغتصاب والتحرش الجن    
دائرة فـي   الوطالبت   .وإرهاب دولة منظم تمارسه األجهزة األمنية اإلسرائيلية بحق األسرى الفلسطينيين         

ختام بيانها، العالم ومؤسساته الدولية واألهلية بالعمل على محاكمة أفراد األمن اإلسرائيلي ومـسؤوليهم،              
رائم الحرب الدولية، والضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف جرائمهـا ضـد األسـرى              أمام محكمة ج  

  .الفلسطينيين وإطالق سراحهم فورا دون قيد أو شرط
  7/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
 المجلس الوطني الفلسطيني يرفض صفقات المحاصصة واالحتكار واالقصاء .15

ي المقيمين باألردن  صفقات المحاصصة الثنائية  االحتكار رفض أعضاء المجلس الوطني الفلسطين
واإلقصاء وتهميش المستقلين ومؤسسات المجتمع من نقابات واتحادات وجمعيات كما هو حاصل 

ودعا أعضاء المجلس خالل اجتماع موسع عقده نايف حواتمة األمين العام  .بصفقات المحاصصة الثنائية
ين، ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إلى االلتزام العملي بإعالن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسط

القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وانتخاب مجلس وطني توحيدي جديد في الوطن والشتات وفق التمثيل 
النسبي الكامل، كما قرر الحوار الشامل في القاهرة وفي غزة وكما تم التوقيع على وثائق الوحدة الوطنية 

ودان أعضاء المجلس الوطني، سياسة تهميش وإهمال مؤسسات منظمة التحرير  .اهرة وفي غزةفي الق
وعقد حواتمة والزعنون اجتماع عمل لتنفيذ قرار  .وبرنامجها السياسي المشترك، وإعالن االستقالل

ب مجلس إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، إلعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وفي المقدمة انتخا
جديد للشعب في الوطن وأقطار اللجوء والشتات بالتمثيل النسبي الكامل ورفض صفقات تشكيل مجلس 

وتناول حواتمة خالل اجتماعه الموسع مع جميع أعضاء  .وطني بالمحاصصة االحتكارية بدون انتخابات
قة الوفاق الوطني، المجلس الوطني المقيمين باألردن، مشروع إعادة بناء مجلس وطني جديد عمال بوثي

حيث دعا رئيس المجلس واألعضاء لإلسراع بوضع قانون انتخابات جديد وفق التمثيل النسبي الكامل 
وشدد في بيان له على ضرورة إحياء وحدة الشعب  .داخل األرض المحتلة وأقطار اللجوء والشتات
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في أقطار اللجوء وفي من مجموع الشعب الفلسطيني يعيشون % 60وتصحيح سياسة إدارة الظهر لِـ 
 . حتى اآلن1993مربع اإلهمال منذ اتفاقات أوسلو 

  8/5/2007وكالة سما 
  

   في بيت حانون القدس من محاولة اغتيالسراياثنين من عناصر انجاة  .16
نجت مجموعة من سرايا القدس من محاولة اغتيال فـي          : غزة من   8/5/2007 األيام الفلسطينية    أفادت

إن طـائرة اسـتطالع إسـرائيلية أطلقـت         : قال شهود عيان ومصادر محلية    و .بيت حانون مساء أمس   
كان يستقلها اثنان من أفراد السرايا على طريق صالح الدين، ما أدى إلـى              مدنية  صاروخاً باتجاه سيارة    

إن الطائرة أطلقت صاروخين، انفجر األول بالقرب من الـسيارة،          : وقالت مصادر أخرى   .تدمير السيارة 
إن المقـاومين   : وأضـافوا  .إصابة أحد المواطنين بجروح طفيفة، واستهدف الثاني السيارة       ما أدى على    

وقال مصدر من سرايا القدس      .غادرا السيارة على عجل بعد سقوط الصاروخ األول، ونجيا من االغتيال          
 ونجيا  إن اثنين من السرايا ترجال من السيارة التي كانا يستقالنها قبيل القصف،           : في تصريحات صحافية  

  .من حادثة االغتيال
من جانبه، عقب الناطق بلسان جيش االحتالل في أنباء أوردتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلي، بأن الجـيش                

 .استهدف سيارة كان يستقلها أفراد من المنظمات بصاروخين، أصاب أحدهما الـسيارة بـشكل مباشـر               
  .على البلدات اإلسرائيليةوأضاف أن األفراد كانوا يستعدون إلطالق قذائف صاروخية 

الضربة الجوية جاءت بعد وقت قصير على تحذير إيهود          إلى أن    غزة من   8/5/2007 سي ان ان     ولفتت
  .أولمرت من النتائج الوخيمة الستمرار إطالق الصواريخ من غزة

يـذ  من جهتها، قالت حركة الجهاد إن أعضاء من الحركة كانوا في السيارة المستهدفة في طـريقهم لتنف                
  ."مهمة مقدسة"

وفي إطار رد فعل المقاومة على العـدوان، أعلنـت          ، أنه   غزة من   8/5/2007 األخبار اللبنانية    وذكرت
سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف بلدة سديروت بصاروخ من طراز قدس متوسط المدى، وقصف موقع               

الصاروخ أصـاب منـزالً     واعترفت مصادر عبرية بأن      . بقذيفتي هاون  "اإلسرائيلي"العسكري  كيسوفيم  
إسرائيلياً، قريباً من روضة أطفال، في البلدة المذكورة، ما أدى إلى جرح ثالثة إسرائيليين، وإصابة اثنين                

  .آخرين بحالة هلع
 أكد   الناطق باسم السرايا   حمدأأبو   إلى أن    ألفت حداد  نقالً عن مراسلته     7/5/2007 48 عرب وأشار موقع 

 المحاذية لقطاع غزة فى ظل استمرار االعتداءات علـى          "سرائيليةاإل"دات   بقصف المدن والبل   هااستمرار
سـرايا  " أن   بناء سرايا القدس فى الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحاً        أأبناء الشعب الفلسطيني، ال سيما      

  ".ن يتحمل نتائح أفعالهأالقدس ستقوم بالتعاون مع كافة الفصائل بالرد على هذه االعتداءات وعلى العدو 
  

 باجتياح غزة التفافاً على فشلها في لبنان" إسرائيل"الفصائل تعتبر تهديدات  .17
الفصائل الفلسطينية نددت  أن غزة أشرف الهور نقالً عن مراسلها في 8/5/2007 القدس العربي ذكرت

سيدرس الوقت المالئم للبدء في عملية عسكرية ضد قطاع غزة،  الذي قال فيه أنه بحديث بيرتس
 . بعد تقرير فينوغراد"اإلسرائيلية"بأنه يهدف لتوتير المنطقة، ولاللتفاف علي فشل الحكومة واعتبرته 

واعتبر عبد الحكيم عوض المتحدث باسم حركة فتح في اتصال مع القدس العربي أن أي عملية 
وعبر  . مربع الصراع، وتنهي أي جهود للتهدئةىلإ الجتياح غزة من شأنها أن تعيد المنطقة "إسرائيلية"

 داخل قطاع غزة، للهرب من ىلإ معركتها السياسية "اإلسرائيلية"عوض عن تخوفه من أن تنقل الحكومة 
وطالب عوض المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم لوقف  .إخفاقاتها بحرب لبنان

 ."اإلسرائيلية"المخططات 
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 تأتي لتكون طوق "اإلسرائيلية" التصريحات وفي سياق متصل أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن
 بعد صدور تقرير لجنة فينوغراد الذي أقر فشله في حرب الكيان الصهيوني ضد ةينا للقادة الصهةنجا
وقال أبو عبيدة في تصريح صحافي له إن االحتالل الصهيوني لن يغامر في القطاع، ألن هذه  .لبنان

وأكد أن الفصائل أصبحت مستعدة للعدوان أكثر . قق أي نجاحالمغامرة ستكون بمثابة فشل جديد ولن يح
 لتتمكن من ، إنشاء غرفة عمليات مشتركةىتعمل في الوقت الراهن على، وأنها من أي وقت مض

 ."إسرائيلي"التنسيق فيما بينها أثناء أي عملية اجتياح 
 ى قد انته)إلسرائيليأي الوزير ا( تصريحات بيرتس أنه ىأما حركة الجهاد فقد اعتبرت في رد عل

 .سياسياً بفعل المقاومة
في  الناطق باسم سرايا القدس حذر       أبو أحمد  أن    ألفت حداد   نقالً عن  7/5/2007 48 عرب وأضاف موقع 

 فـي   ، من ارتكاب أي حماقة جديدة ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسـلة           "إسرائيل "تصريح صحفي 
  .إشارة واضحة للتهديدات باجتياح قطاع غزة

 الناطق باسـم    بو مجاهد ، إلى أن أ    سمير حمتو  ،غزة نقالً عن مراسلها في      8/5/2007 الدستور   وأشارت
 أمـام المقاومـة    ومجـازاً نه في حال الهجوم االسرائيلي سيكون كل شيء مفتوحـاً    أ لجان المقاومة هدد  

تهدئة منذ اليوم الثاني    وقال إن لجان المقاومة باتت في حل من ال        . الفلسطينية وحتى العمليات االستشهادية   
وفيما . من توقيعها، حيث تم اغتيال قائد في ألوية الناصر صالح الدين في مخيم قباطية القريب من جنين                

هذه الصواريخ حققـت نتـائج إيجابيـة        ": يتعلق بالجدل حول جدوى صواريخ المقاومة، قال أبو مجاهد        
دى العدو االسرائيلي، إذ أنـه طالـب مجلـس          وكبيرة لصالح المقاومة الفلسطينية، وأحدثت حالة رعب ل       

 ." وهذا رد حقيقي على كل من يقول أن صواريخنا عبثية،األمن بوقف إطالق الصواريخ
  

 لوثيقة األمريكية وتعتبرها مراوغة إلنقاذ إسرائيلتجدد رفضها لالفصائل  .18
ألمنيـة   عن رفضها للخطـة ا      عبرت حركة حماس مجدداً    :غزة من   8/5/2007 الشرق االوسط    نشرت

نقـاذ  إهذه الخطة األمنية رفضناها ألنها تريد       "ن  أ ركةحالقال فوزي برهوم، المتحدث باسم      األمريكية، و 
 على الرئيس عباس االجتماع مع      "يتوجب"نه  ألى  إوأشار   ."ولمرت وتهدف للقضاء على المقاومة    أحكومة  

ال تتحـدث عـن حقـوق       "كية  يمرن الخطة األ  أورأى برهوم    ."وأال يقر أي شيء إال بالتوافق     "الفصائل  
خطة دنيئة تقزم   "نها  أ ، مؤكداً "الشعب الفلسطيني ومعاناته، بل تتحدث عن تسهيالت مقابل وقف المقاومة         

كية لوقف الحصار عن شعبنا ورفع المنـع عـن تـدفق            يمرألماذا ال تكون مبادرة     " :وتساءل ."المقاومة
 ."حتالل االسرائيلي؟األموال ووقف االغتياالت والمعاناة اليومية من اال

قيـادي  القال خالد البطش    : نضال المغربي نقالً عن مراسلها    غزة   من   8/5/2007  رويترز وأفادت وكالة 
لـى عـدم    إ ونحن ندعو الرئيس محمود عبـاس        مريكية مرفوضة تماماً  الخطة األ  " أن سالميبالجهاد اإل 

ضـاف  أو ."توتر داخلي بين الفلسطينيين    وخلق   "سرائيلياإل"من  رضاء األ إلى  إنها تهدف   التعاطي معها أل  
ال أحـد يـستطيع وقـف      " مع عباس لتسوية الخالفات بينهما لكنه حذر من أن           أن الجهاد ستجري حواراً   

  ."المقاومة
  الناطق باسم سـرايا القـدس شـن   أبو أحمد أن  ألفت حداد  نقالً عن  7/5/2007 48 عرب أضاف موقع و

تهـدف  "روجين لها في الجانب الفلسطيني، وقال إن هذه الخطة           الخطة األمريكية والم   ىهجوماً الذعاً عل  
في األساس لتخفيف الضغط على العدو الصهيوني، الذي بات يعاني بشدة جـراء الـسقوط المتواصـل                 
لصواريخ المقاومة على مستوطناته وعدم قدرته على إيقافها رغم كل الحشودات التي تحيط بقطاع غزة               

تصعيد عملياتها العسكرية ضد العدو وبكافـة       ل"د كافة الفصائل الفلسطينية      أبو أحم  دعاو". من كل الجهات  
الوسائل المتاحة، وعدم االستماع لألصوات النشاز التي يرددها بعـض أصـحاب المـصالح الخاصـة                

 ".والتحالفات المشبوهة
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 دعت الجبهة الديمقراطية القيـادة الفلـسطينية إلـى رفـض            :عمان من   8/5/2007 الدستور   وأوردت
المقترحات األمنية األميركية، المعروفة بخطة دايتون، لما تحمله مـن تـدخل فـي الـشؤون الداخليـة                  

وأكدت الجبهة في بيـان أن      . "اإلسرائيلية"الفلسطينية، ولكونها نسخة عن دفتر الشروط والمطالب األمنية         
لدوليـة بـسحب جيـشها      المقترحات األميركية ذات سقف هابط، تقود إلى إعفاء إسرائيل من التزاماتها ا           

 ووقـف بنـاء جـدار الفـصل         ، ووقف النشاطات االسـتيطانية    ،المحتل من المدن والمناطق الفلسطينية    
العنصري، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها الحكومة اإلسرائيلية في القدس، ووقف احتجاز             

خريطة " في    ومعلنة وقد وردت حرفياً    والسطو على األموال العامة الفلسطينية، وهي كلها مطالب واضحة        
 ".الطريق
استهجن الناطق الرسمي : غزة أشرف الهور نقالً عن مراسلها في 8/5/2007 القدس العربي وجاء في

عريقات التي وجه استغرابه من خاللها لبعض صائب باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد تصريحات 
وقال أبو  .منية الجديدة التي بلورتها اإلدارة األمريكيةة األ الخطى الفلسطينية التي تحفظت علىالقو

 للموقف األمريكي الداعم إننا نستهجن هذا الموقف المساير تماماً" :مجاهد في تصريحات صحافية
 تقويض دور المقاومة الفلسطينية ىلإالمباشر للعدو الصهيوني، ونؤكد أن الخطة األمريكية تهدف 

 أن ىبو مجاهد علأوشدد . "يق األمني الذي لفظه شعبنا الفلسطيني منذ سنين عدة دروب التنسىلإوالعودة 
 المعابر والحواجز مقابل إعطاء ىهذه الخطة تقزم مطالب الفلسطينيين في تسهيالت بسيطة تقتصر عل

نحن في لجان " :سرائيل ووقف المقاومة بكافة أشكالها، وقال في حديث مع القدس العربياألمن إل
 وسنواجه مع إخواننا في حماس  (...) شعبناىة الشعبية لن نسمح بأي إمالء أو إقرار أمريكي علالمقاوم

 . "والجهاد هذه الخطة بكل الوسائل المتاحة
  

 ولمرتأتمام صفقة تبادل األسرى في ظل حكومة إستبعد تلجان المقاومة  .19
يتوقع أن يتم إنجاز صفقة التبادل في       ال  "قال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أنه        : سمير حمتو  -غزة  

وأضاف أبو مجاهد في حـديث      ". ال تملك القرار  " التي قال أنها     ،"ظل وجود الحكومة اإلسرائيلية الحالية    
ن الفصائل اآلسرة للجندي قادرة على االحتفاظ به إلى أطول مدى ممكن، في سـبيل أن                أخاص للدستور   

تمام صفقة  إمكانية  إحات للرئيس محمود عباس قبل أيام حول        وفي رده على تصري    .تحقق مطالبها العادلة  
التبادل خالل أسبوعين أو ثالثة، قال أبو مجاهد نحن ال نعلم على أي أسـاس يتحـدث الـرئيس حـول                     

ذا لم تتم تلبية مطالب الفصائل اآلسرة فلن يخرج هذا الجندي ولن يفـك              إالصفقة، ولكننا نقول ونؤكد أنه      
 .نهاء ملف شاليتت ذاته بالجهود المصرية إل في الوقأسره، مشيداً

  8/5/2007الدستور 
  

   حماس إلصالح منظمة التحرير الفلسطينيةرؤيةأسامة حمدان يحدد  .20
وقال فـي    .حدد أسامة حمدان ثالثة نقاط اعتبرها جوهرية إلصالح منظمة التحرير الفلسطينية          : صنعاء

ثالثـة   إلصالح منظمة التحرير تقوم على       لدى حماس رؤية محددة   "تصريح خاص لوكالة قدس برس إن       
 يجب  ثانيا ضرورة أن ترتكز عملية اإلصالح على أساس سياسي ومؤسسي وديمقراطي، و           األولى: نقاط

ن يشارك الجميع في إعادة بناء المنظمة، وأن ال يستثنى أحد، وأن ال يعطى طرف ما حقا فـي رفـض                     
أن تكون عملية اختيار ممثلي الشعب الفلسطيني فـي          ثالثامشاركة أي طرف فلسطيني في إعادة البناء، و       

هذه المنظمة من خالل االنتخابات المباشرة، وتكون حرية االختيار والرقابة للشعب الفلـسطيني دون أن               
تصبح المنظمة مرتعا للحصص والمزايدات، األمر الذي أدى إلى نشر حالة الفساد، ومن ثـم االنهيـار                 

ردا على سؤال حول الحاجة إلى إعادة بناء منظمة التحرير، أوضـح            و ".الحاصل في مؤسسات المنظمة   
 خالل إلغاء معظم بنود الميثاق، فإن األمر يحتاج إلى          1998أنه بعد إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني عام        
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اتفاق على ميثاق وطني فلسطيني جديد يعتمده المجلس الوطني المنتخب، ويكـون البرنـامج الـسياسي                
ا من هذا الميثاق، ويجب أن يحظى بموافقة المجلس الوطني الذي سيكون معنيا بمراقبة تنفيذ               للمنظمة نابع 

هذا البرنامج، أما فيما يتعلق بالموضوع المؤسسي لمنظمة التحرير فإن لديها مؤسسات تنفيذية، ومؤسسة              
المجلـس مـرة     اجتمع   1988فمنذ عام   ). المجلس الوطني (تشريعية، بالنسبة للمؤسسة التشريعية معطلة      

واحدة، أما فيما يتعلق بالمؤسسة التنفيذية فقد تم تقويض دوائر منظمـة التحريـر مثـل دائـرة الثقافـة            
واإلعالم، والدائرة العسكرية، والصندوق القومي الفلسطيني وغيرها لصالح مؤسسات الـسلطة، عنـدما             

ائرة السياسية مـن خـالل نقـل    حتى اآلن تم تقويض الد   "واستطرد قائال    ".كانت حركة فتح تقود السلطة    
واعتبـر   ".صالحياتها إلى وزارة خارجية السلطة، وتصفية الدائرة السياسية في الخارج السيما في تونس   

اللجنة التنفيذية وهي تمثل الهرم التنفيذي في المنظمة فمعظم أعـضائها المنتخبـين إمـا توفـوا أو                  "أن  
ي ال قانونية معظم قراراتها، وهذا يعني أننا بحاجـة إلـى            استقالوا، وهي فاقدة لنصابها القانوني، ما يعن      

نرى نحن في حماس أن معالجة البعـد الـديمقراطي    "وقال   ".إعادة بناء مؤسسات المنظمة بصورة كاملة     
داخل مؤسسات المنظمة يقوم على عملية تفعيل المبدأ الديمقراطي داخل مؤسساتها، فـالمجلس الـوطني               

الحصص، وبما يضمن هيمنة فصيل بعينه على المجلس، ونعتقد أن الصيغة           سابقا كان يتشكل وفق نظام      
األمثل أن يتم انتخاب المجلس من قبل أبناء فلسطين في الداخل والخارج، وهذا ما من شـأنه أن يعـزز                    
الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وأيضا من شأنه أن يوجد آلية رقابة على المسار التنفيـذي، وعلـى                 

  ."ائلأداء الفص
  7/5/2007 قدس برس

  
 تحريض فتح ضد حماس خرق خطير التفاق مكة: أبو ليلةخليل  .21

التي تشنها حركة فـتح     " التحريض المبرمجة "حركة حماس، حملة    في   يلقياداخليل أبو ليلة    . انتقد د  :غزة
ـ           "على حماس، مؤكداً أنها      ". عبناتهدف للعودة إلى مقاليد الحكم والسلطة المفقودة على حساب تضحيات ش

إن هدف الحملة اإلعالمية من قبل فـتح يتناسـق مـع الهجمـة              : "وقال أبو ليلة، في تصريح صحفي له      
التحريضية التي يشنها الكيان الصهيوني واإلدارة األمريكية، تمهيداً للدعوات األخيرة إلجراء انتخابـات             

شرة السابقة وحكومـة الوحـدة      محاوالت وضع العراقيل أمام الحكومة العا     "، معتبراً أن    "تشريعية مبكرة 
الوطنية الحالية يندرج في ذات السياق للعمل على إفشال أي حكومة تشارك فيهـا حمـاس أو ترأسـها،                   

وحول رؤيته لمواصلة حركـة     ". وبالتالي إظهار عجز حركة حماس على قيادة سفينة الشعب الفلسطيني         
 عن التحريض ضد حركة حماس حتى بعد اتفاق         لم تتوقف أصالً  " أكد أبو ليلة أنها      ،فتح حملتها اإلعالمية  

، محذراً من عواقب االستمرار في هذا النهج الذي من شأنه أن يعيد الساحة الفلسطينية إلـى مربـع         "مكة
ترصد وتتابع من جهة جميع الخروقات التي تقوم بهـا حركـة   " حماس"وأكد أن حركة    . االقتتال الداخلي 

لمكتب المشترك بين حركتي فتح وحماس عليها، وال سيما على النطاق           فتح، وتطلع لجنة المتابعة العليا وا     
 ...إن هذه الخروقات ليست بالسهلة ألنها مقدمات توصلنا إلى حالة االقتتـال         : "وقال. الميداني واإلعالمي 

."  
  7/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   على المهرجان المدرسي في رفحباالعتداءالفصائل تندد  .22

تواصلت، أمس، في محافظة رفـح،      : وكاالتونقالً عن ال  غزة   من   8/5/2007يام الفلسطينية    األ أفادت
تداعيات االعتداء على ضيوف المهرجان الرياضي المدرسي، أول من أمس، والذي أسفر عـن سـقوط                

واعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي في تصريح صدر عنها أمس، أن ما حدث مدان              .قتيل وثمانية جرحى  
 . إال عن حالة االستهتار واالنفالت المستشرية، التي ال تجد لها رادعاً في ظل غيـاب القـانون                 وال يعبر 
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وأكدت الحركة أن ما حدث يسيء إلى صورة الشعب الحضارية، وبعيد كل البعـد عـن روح اإلسـالم                   
  .الحنيف

 بهذا االعتـداء    المجموعات التي قامت  : بدورها أدانت الجبهة الشعبية في بيان صحافي االعتداء، وقالت        
وأضاف التصريح الصادر على لسان إياد عوض اهللا، الناطق اإلعالمي باسـم          .مجموعات ظالمية ضالة  

ندعو المواطنين والقوى الوطنية واإلسالمية والمؤسسات للتصدي إلى هذه المجموعات          : الجبهة في رفح  
  .ةالظالمية، التي تستهدف تدمير المجتمع وحرف نضاله عن وجهته الرئيسي

بدورها، أعربت كتلة فتح البرلمانية عن استنكارها للحادث، ووصفت في بيان صحافي أمس، من قـاموا                
وطالبت بمالحقة القتلة ومن يقف وراءهم، ورفع الغطاء عنهم          .باالعتداء على المواطنين بخفافيش الظالم    

  .وتقديمهم للقضاء
 أسفها ألحداث رفح، واستنكرت هـذا الـسلوك   من جانبها، أعربت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية عن       

  .الخارج عن قيم الشعب وعاداته، والخارج عن الفهم الصحيح للفقه اإلسالمي
: أدان حزب الشعب االعتداء، وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي للحزب، في بيان صـحافي              كما  

الثقافية والتربوية والـصحافيين    إن الحزب ينظر بخطورة بالغة لتنامي ظاهرة االعتداء على المؤسسات           
والمؤسسات الدولية العاملة في األراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خـاص، ويعتبـر                

  .ذلك نذير خطر ال بد من تداركه ووضع حد له
انتقد برهوم بشدة إقدام مجموعـة مـن األشـخاص الـذين            : غزة من   7/5/2007قدس برس   وأوردت  

سلفي باستهداف النائب الفلسطيني ماجد أبو شمالة وسيارة أخرى تابعة لوكالة غوث            يحسبون على الفكر ال   
ونفى برهوم أن يكون هذا العمل اإلجرامي يعبر عن ظـاهرة           . الالجئين، واعتبر ذلك عمال غير مقبول     
 .واسعة اإلنتشار في األراضي الفلسطينية

  
  مثليات األجنبية قدموا طلبات للهجرة للم فلسطينياً ألف شابا45ً: الزهار .23

محمود الزهار من وجود ظواهر خطيـرة فـي المجتمـع           .د حذر القيادي البارز في حركة حماس     : غزة
 من الـشباب     ألفاً 45 النقاب عن أن     الفلسطيني تشير إلى تصاعد الهجرة من األراضي الفلسطينية، كاشفاً        

ل ندوة سياسية نظمها األحد مركـز       وقال الزهار خال   .الفلسطيني قدموا طلبات للهجرة للممثليات األجنبية     
فلسطين للدراسات والبحوث في مقره بمدينة غزة أن هجرة المستثمرين الفلسطينيين إلى الخـارج هـي                
بسبب الفساد واالبتزاز من قبل رجاالت السلطة في التقاسم معهم بمشاريعهم أو أخذ نـسب مـن تلـك                   

وأرجع أسباب الهجرة إلى عدة عوامل،       . فلسطين المشاريع، األمر الذي دفعهم للهجرة والهرب إلى خارج       
منها الوضع السياسي والوضع االقتصادي والوضع األمني والطموح الذاتي، موضحا أن حـل المـشكلة               

  .يكمن في عودة األمن
 أن  ،محمد الهندي، مدير مركز فلسطين للدراسات والبحوث      .من جهته أكد القيادي في الجهاد اإلسالمي د       

لداخلي والفلتان األمني دفعت بالشباب للهجرة كونهم وجدوا أنفسهم وقـودا لهـذا الفلتـان               حالة االقتتال ا  
وأوضح الهندي أن الهدف الرئيسي للحصار االقتصادي الذي يفرضه الغرب يأتي كـي يعاقـب               . األمني

  .الشعب الفلسطيني ويدفعه للهجرة من أرضه
  7/5/2007قدس برس 

  
  
  

  الوفاق الوطنيوثيقة ب بتطبيق  ملوح يطال..تأجيل محاكمة سعدات .24
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مس تأجيل محاكمة األمـين العـام       أقررت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية      :  أمين أبو وردة   -نابلس  
وجدد سعدات خـالل جلـسة المحكمـة         .يار الحالي  أ /لى التاسع من مايو   إحمد سعدات   أللجبهة الشعبية   

، بـل    الصالحية، ولن يعترف بهـا مطلقـاً        عدم شرعيتها ووصفها بأنها منزوعة     رفضه للمحكمة مؤكداً  
  . آخر من مظاهر االحتالل البربريةيعتبرها مظهراً

في رسالة بعث بها من سجنه مع العضو         ملوحنائب األمين العام للجبهة عبد الرحيم       من ناحية ثانية، أكد     
ماعيل هنيـة،   سإلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء        إحمد الطيبي   أالعربي في الكنيست    

ن هناك حكومة وحدة فلسطينية تقودهـا       ألى  إ عادة االعتبار للمجلس التشريعي وتفعيله، مشيراً     إضرورة  
ن العالقات بـين    أقوتان في الساحة الفلسطينية عليهما تحمل مسؤولياتهما وال يوجد مبرر للتقصير، رغم             

لى تطبيـق وثيقـة     إكما دعا   . ا هو لى مستوى الوحدة وبقي الوضع الميداني كم      إفتح وحماس لم تتطور     
  . مبدأ لم يتم تطبيق سوى بند واحد منها هو بند تشكيل الحكومة18الوفاق الوطني التي تضم 

  8/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  حواتمة يدعو الى إعادة بناء مؤسسات المجتمع الفلسطيني .25
اإلسراع في إعادة بنـاء مؤسـسات        قال األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة أنه يجب           :عمان

 وفي مقدمتها انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني فـي كافـة منـاطق              ،المجتمع الفلسطيني كاملة  
وأضـاف   .تواجد الشعب الفلسطيني، وصياغة قانون جديد للمجلس التشريعي وحسب القوائم النسبية فقط           

أنه في األردن  لحزبية والسياسية واإلعالمية    في حوار موسع في حركة دعاء بحضور عدد من الفعاليات ا          
  .ال بد من العودة لوثيقة الوفاق الوطني وتطبيق كافة بنودها

إلى ضرورة أن تسود الديمقراطية كافة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية، ودعـا           حواتمة  ودعا  
ة وعسكرية مشكلة من كافـة      في الوقت نفسه إلى تشكيل جبهة مقاومة متحدة بسياسة ترسمها قيادة سياسي           

  .األجهزة األمنية التابعة للسلطة واألجنحة العسكرية الخمسة للفصائل داخل األراضي المحتلة
  8/5/2007الغد األردنية 

  
   ساركوزي بالعمل على رفع الحصارناطالبتحماس والجهاد  .26

، وأعربوا عن أملهم     رحب الفلسطينيون، أمس، بانتخاب نيكوال ساركوزي رئيسا لفرنسا        :أ.ب.ب، د .ف.أ
عبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم       و. في أن يعمل على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني        

ن يساهم  أيصب التغيير الحاصل في فرنسا باتجاه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، و           "عن أمله في أن     
وشـدد علـى    . "ة المـشروعة  ساركوزي في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه الوطني         

كية، تصب فـي دعـم الـشعوب        يمرسياسة جديدة خارجة عن الهيمنة األ     "ضرورة أن ينتهج ساركوزي     
  ."المقهورة ودعم شعبنا

دعا المتحدث باسم الجهاد اإلسالمي في غزة وليد حلس، في بيان، سـاركوزي إلـى انتهـاج                 من جهته   
إلى تحقيق االستقرار وإنهـاء االحـتالل       "ية، بما يفضي    سياسات متوازنة حيال القضايا العربية واإلسالم     

فـي أحـضان اإلدارة     "وأعرب عن أمله في أال يرتمي سـاركوزي         . "اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية  
  . "األميركية، وأال ينجر وراء سياساتها الغبية والحمقاء، التي تضر بمصالح شعوب المنطقة والعالم

  8/5/2007السفير 
  
  
  

  لعقد المؤتمر السادسودعت للحركة و عاماً قائداً عباسحوللتفافها كد اتؤفتح  .27
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 عقدت قيادات حركة فتح في الضفة والقطاع ورشة عمل بمشاركة الرئيس محمود عباس عبر نظام                :غزة
حمد قريع مفوض التعبئة و التنظيم وأعضاء اللجنـة المركزيـة للحركـة             أالفيديو كونفرنس شارك فيها     

و قال   .يادة الساحة في الضفة وغزة وأعضاء وأمناء سر األقاليم والمكاتب الحركية          والمجلس الثوري وق  
الورشة كانت داخلية وتهدف لتوحيـد المرجعيـات        "ن  أعبد الحكيم عوض الناطق اإلعالمي لحركة فتح        

 مستوي الداخل والخارج ومواصلة البناء الديمقراطي وإجراء عمليـة تقيـيم            ىوآليات العمل الحركي عل   
جمعوا أ ان المشاركين في الورشة       عوض كدوأ ".لة للعمل التنظيمي و للهياكل خالل المرحلة الماضية       شام
ن كل  أو أوضح عوض    .  ضرورة عقد المؤتمر السادس باعتباره العالج الشافي لكل أزمات الحركة          ىعل

 إخراج  ىقدرته عل نهم يثقون ب  أ و ، التفافهم المطلق حول أبومازن كقائد عام للحركة       ىالمشاركين أكدوا عل  
 .زماتها و توحيدها باتجاه تحقيق أهدافها الوطنيةأالحركة من 

  7/5/2007وكالة معاً 
  

 يدعو جميع سفرائه لمقاطعة مؤتمر الجاليات في اسبانيا عباس: القدس العربي .28
 حرب التعميمات التي تكشف عن مظاهر عودة ىخرأ السطح مرة ىظهرت عل: بسام البدارين -عمان 

واستمراره بين قطبي حركة فتح الرئيس محمود عباس ورئيس الدائرة السياسية فاروق الصراع 
يام لمقار البعثات والسفارات الفلسطينية في الخارج رسالة تعميم جديد من أالقدومي، فقد وصلت قبل 
طة ن مؤتمر الجاليات الفلسطينية المنوي عقده الشهر المقبل ال يعني السلأالرئيس عباس يعتبر فيها 

تصاالت موازية مع بعض السفراء يبلغهم ا أحمد قريع ىوأجر .الفلسطينية وال عالقة بمنظمة التحرير به
يضا موقف اللجنة أن اللجنة المركزية لحركة فتح تتنصل من المؤتمر وال عالقة لها به وهو أفيها 

فلسطيني يملك عدة عمال أرياض الشعيبي، وهو رجل .دويتم تنظيم المؤتمر بمبادرة من  .التنفيذية
ن أوتردد  .وروباأ بدعم بعض العناصر البارزة في الجاليات العربية في ىعقارات في برشلونة، ويحظ

وكان القدومي قد .  اتصاالت مع الجهة المنظمة لهىجرأنه أالقدومي من المؤيدين لفكرة هذا المؤتمر، و
شرفت عليه مجموعة أ، 2005ر ديسمب/ ولشارك في مؤتمر مماثل انعقد في جنيف في كانون األ

وساط حركة أوتتحدث غالبية  . عالقاتها مع السلطة والرئيس عباسى الحفاظ علىفتحاوية حرصت عل
 السيطرة ىفتح ومكتب الرئاسة عن لجوء القدومي للعب بورقة الجاليات في محاولة واضحة للرد عل

 صالحيات الدائرة السياسية التي اً الملف الدبلوماسي، نازعى علالمطلقة التي فرضها عباس مؤخراً
رسله أوبهذا التعميم الذي  .طقم الدبلوماسية في الخارجيترأسها القدومي في ما يتعلق بالسفارات واأل

 إساءة له من قبل القدومي حيث دعاه عبر  ما اعتبره شخصياًىعباس ضد مؤتمر الجاليات يرد عباس عل
، لكن األخير رفض دعوة اللقاء ي والتصالح في القاهرة مؤخراًالقيادي الفتحاوي نمر حماد وآخرين للتالق

 . حين عقد اجتماع المركزية المقبل بكامل األعضاءى بالتأجيل إلمع عباس متذرعاً
 حق العودة والتمسك به بداية بلورة منظمة ىن يكون مؤتمر برشلونة الذي سيؤكد علأويخشي عباس 

 جانب مؤتمر ىلإو .وروبيةبناء تنظيم فتح في القارة األأ  من كبيراًفلسطينية جديدة تستقطب عدداً
بو ستة وشفيق الحوت أالجاليات تستعد مجموعة تضم ثمانين شخصية فلسطينية مستقلة من بينها سلمان 

 حق العودة ويتمسك ى الحفاظ علىوبالل الحسن لعقد اجتماع في بيروت وتشكيل تكتل مستقل يركز عل
ال يحظي بدعم السلطة   في روتردام عقد مؤخراًالذيفلسطيني المؤتمر أن ال كما .بالثوابت الفلسطينية

 .شرف عليه مقربون من حركة حماسأالفلسطينية و
  8/5/2007القدس العربي 

  
  

  ين من فتح برصاص جند الشامعنصر عين الحلوة بعد مقتل مخيمتوتر شديد في  .29
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لالجئين في جنوب لبنان تـوتراً شـديداً        شهد مخيم عين الحلوة     : بيروت من   8/5/2007 الحياة   أوردت
 اللجنـة   - تخلله ظهور مسلح في شوارعه الرئيسة وأحيائه إثر مقتل عنصرين من حركـة فـتح                 ،أمس

ن عناصر من جند الشام نـصبوا   أوفي التفاصيل    .لى تنظيم جند الشام   إالمركزية على يد مجموعة تنتمي      
 .ة وأطلقوا عليهما النار من مسدساتهم فأردوهما قتيلـين       كميناً لمقاتلين من حركة فتح كانا على متن دراج        

وبعد إطالق النار سجل ظهور مسلح كثيف لمقاتلي فتح وأقفلت المحال التجارية وتوقفت الدراسة، إضافة               
لى إوتداعت الفصائل    .لى مغادرته خوفاً من اندالع اشتباكات     إن المئات من سكان المخيم اضطروا       ألى  إ

رك فيه وجهاء المخيم وعدد من المشايخ وأعضاء اللجان الشعبية وغاب عنه ممثل             عقد اجتماع عاجل شا   
  .جند الشام

لى كل وسيلة   إن حركته ستلجأ    أوتعليقاً على الحادثة قال أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين              
عـاً لـدى القـوى      ن هنـاك إجما   ألى  إلى القضاء اللبناني، مشيراً     إ "لم يسلم المجرمون  "ممكنة في حال    

اإلسالمية وكل الفصائل على ضرورة تسليمهم، وهم أربعة أشخاص فقط، واألمر ال يتعلق بجند الـشام                
  .ككل

حركـة  "كشف ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أن            :8/5/2007 السفير   وجاء في 
القتلة لن يفلتـوا مـن      " وأكد أن    ،" ساعة لتسليم قتلة عنصريها في مخيم عين الحلوة        72فتح حددت مهلة    

يبـدو  " :مس والتقى النائبة بهية الحريري في مجدليون      أوقال زكي الذي زار مدينة صيدا مساء         ."العقاب
أنه يعز على البعض أن تشهد مخيماتنا استقراراً، وبالتالي أعتقد ان هذه األعمال الرعناء ستكون محـل                 

 ولن ينجوا المغامرون الذين قاموا بقتل       ،غلى دم في العالم   أو  دراسة ومحاسبة، وسيكون الدم الفلسطيني ه     
  ."مع سبق اإلصرار من العقاب

هما مـن مرافقـي     ، أن القتيلين    صيدا خالد الغربي   عن مراسلها في     8/5/2007 األخبار اللبنانية    ونقلت
باكات سـابقاً    الذي خاض ومجموعته كراً وفراً ومطاردات واشت       " (...)اللينو" فتحالمسؤول العسكري في    

 ومـا   2006 و 2004مع عناصر جند الشام بشكل خاص وعناصر أصولية بشكل عام، وأبرزها في عام              
  .بينهما من توترات بين الجانبين

  أكد العميد منير مقدح مسؤول قوات فتح في لبنان       أن  بيروت  من   7/5/2007قدس برس   وذكرت وكالة   
وأوضـح فـي    .غتيالاال عادت إلى طبيعتها الهادئة بعد أن األوضاع األمنية في مخيم عين الحلوة بلبنان    

 وطالبت بتسليم الجنـاة      فورياً تصريحات خاصة لقدس برس أن لجنة المتابعة الفلسطينية عقدت اجتماعاً         
لشابين من فتح كان الهدف منه إثـارة        لواعتبر مقدح أن الكمين التي نصب        .الضالعين في هذه الجريمة   

رفض مقدح تحميل أي جهة سياسية فلسطينية أو غيـر فلـسطينية مـسؤولية              و .فتنة داخلية في المخيم   
الضلوع في هذه الجريمة، واكتفى بالقول بأنهم مازالوا يتابعون خيوط الجريمة التي نفذها عناصـر مـن    

  .جند الشام، حسب تقديره
  

  اولمرت وعباس يعقدان محادثات سرية: هآرتس .30
 إن رئيس الوزراء ايهود اولمـرت       ،يومال ،حيفة هارتس  ص هقالت ما 8/5/2007رويترز   وكالة   أوردت

والرئيس الفلسطيني محمود عباس يتفاوضان من خالل قنوات سرية باالضافة الى االجتماعـات العلنيـة              
ونقلت صحيفة هاآرتس عن وزراء بالحكومـة االسـرائيلية وسياسـيين            .التي جرت في االونة االخيرة    

من خالل  " تقدم سياسي مهم  "ت اعطاهم االنطباع بأنه يتوقع تحقيق       آخرين لم تكشف عنهم قولهم إن اولمر      
اننـي ال   "وقالت ميري ايسين المتحدثة باسـم اولمـرت          .المحادثات السرية فيما يبدو في االشهر القادمة      

انني أؤكد انه ال توجد محادثـات       "وقال حسن عصفور    ." اعرف أي شيء بشأن محادثات القنوات الخلفية      
وقالت هارتس إن المشاركين في المحادثات السرية ومحتـوى هـذه            ."ات قنوات خلفية  سرية وال محادث  
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 لكن المناقشات تجاوزت فيما يبدو اجراءات بناء الثقة وغطـت بعـض القـضايا               ،المحادثات لم يعرف  
  .السياسية الجوهرية

 نفـى    رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات        أن 8/5/2007 وكالة معا    وأضافت
  .لالذاعة االسرائيلية وجود مثل هذه القناة

  
   يهدد بأزمة حكومية"العمل"وتصدع  ..أولمرت ينجو من اقتراع لحجب الثقة .31

 أمس أول تصدعات مهمة في االئتالف الحكومي في إسرائيل، برغم نجاح رئيس             تظهر: حلمي موسى 
ومته في الكنيست، وذلـك بتغيـب       الوزراء ايهود أولمرت في صد ثالثة اقتراحات لحجب الثقة عن حك          

 عن جلسات التصويت على الثقة، ما قد يحسم الجدل الدائر في الحزب حول              "العمل"غالبية أعضاء حزب    
  . ما يقود إلى أزمة وزارية تمهد النتخابات عامة مبكرةوجدوى البقاء في حكومة يرأسها أولمرت، 

جب الثقة عن الحكومة ألسباب تتعلق بتقريـر        وأسقط ائتالف اولمرت ثالثة اقتراحات من المعارضة بح       
وقـدمت  .  للمعارضة 2628 عضوا في مقابل     6062، بغالبية كاسحة حيث أيد الحكومة       "لجنة فينوغراد "

ومع ذلك فإن هذا    . "االتحاد القومي " و "يهدوت هتوراه " و "ميرتس" و "الليكود"اقتراحات حجب الثقة أحزاب     
 "العمل"الف، حيث امتنع عن تأييد الحكومة ستة من أعضاء حزب           الفوز أظهر بداية التصدعات في االئت     

 الحاكم، هما رئـيس االئـتالف الـسابق         "كديما"المتواجدين في الكنيست إلى جانب عضوين من حزب         
  . أفيغدور اسحاقي وعضو الكنيست مارينا سولتوكين، اللذان طالبا أولمرت علنا باالستقالة

 عن مشروعه لتعزيز الحكومـة      "كديما"إبالغ أعضاء الكنيست من     وكان أولمرت قد استبق التصويت، ب     
لجنـة  "وركز رئيس الحكومة على وجـوب تنفيـذ توصـيات           . وتنفيذ خططها في منتصف العام المقبل     

ومع ذلك فقد حدد أهداف حكومته بتشجيع الحوار مع الفلسطينيين، وخلق مسارات حوار مـع         . "فينوغراد
يز جهوزية الجبهة الداخلية وجهوزية المؤسسة العسكرية ومـن ثـم تنفيـذ             الدول العربية المعتدلة، وتعز   

  . "لجنة فينوغراد"توصيات 
فـالوزراء يريـدون    . ، بين الوزراء وسائر أعضاء الكنيست     "العمل"وبدا االنقسام واضحا في كتلة حزب       

ون من دون تلكـؤ     البقاء في الحكومة ويتجنبون كل ما يمكن أن يضعفها، في حين أن اآلخرين باتوا يؤيد              
وحاول رئيس الحزب عمير بيرتس دفع الكتلة للتصويت        . االنسحاب الفوري من حكومة يرأسها أولمرت     

ويرى مراقبون أن باراك غير في األيام األخيرة من          .إلى جانب الحكومة، لكن محاولته هذه باءت بالفشل       
خابات من دون العمـل فـي وزارة        ، وبات يتطلع إلى تقديم موعد االنت      "العمل"وجهة حملته داخل حزب     
اذا فزت في االنتخابـات     "ونقلت يديعوت أحرونوت عن باراك قوله لمقربيه        . الدفاع تحت إمرة أولمرت   

وإذا ما أعلن باراك هذا الموقف، فإن هذا يعني أن أربعة من            . "التمهيدية، فلن أجلس في حكومة أولمرت     
باراك، بينيس، أيالون   : نسحاب من حكومة أولمرت    يؤيدون اال  "العمل"بين خمسة مرشحين لزعامة حزب      

وفي كل األحوال، فإن    . بيرتس هو الوحيد الذي يبدي ترددا حتى اآلن تجاه انسحاب مماثل          . وداني ياتوم 
 هو أشد ما يقلق أولمرت، خاصة إذا ترافق ذلك مع تمرد عدد قليل من أعـضاء                 "العمل"انسحاب حزب   

  ."كديما"كتلة 
  8/5/2007السفير 

  
  اولمرت يتوعد مطلقي الصواريخ برد قاس وليفني تحذر من قرار متعجل .32

 على "قاس" حذر من احتمال رد إسرائيلي ،إيهود أولمرت أن 8/5/2007األخبار اللبنانية  ذكرت
هذه القذائف تشكل تهديداً حقيقياً إلسرائيل التي لن يكون "وأضاف أن . إطالق الصواريخ الفلسطينية

 ، أمس،كما هدد وزير الدفاع اإلسرائيلي عامير بيرتس ."بط النفس إلى ما ال نهايةبمقدورها ممارسة ض
لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تبني . "ضبط النفس لن يدوم إلى األبد"فصائل المقاومة الفلسطينية بأن 
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تبذل إسرائيل ": وأضاف. مبادرة سياسية واستنفاد كل السبل قبل اتخاذ قرار بشن حرب أو حملة عسكرية
 لكنها ستختار الوقت المناسب للعمل ضد فصائل المقاومة ،الجهود لمنع التصعيد في قطاع غزة

 بالهجوم على قطاع "قرار متعجل"إال أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني حذرت من اتخاذ  ."الفلسطينية
حرب الصيف يجب على الحكومة أال تكرر األخطاء التي ارتكبت خالل ": وقالت لصحيفة هآرتس. غزة

تقديم خططهم الخاصة بأي هجوم على غزة، بما في "وطلبت من القيادات العسكرية . "الماضي في لبنان
ذلك البدائل األخرى لعملية عسكرية، لتكون وزارة الخارجية على إطالع بشأن أي قرار يمكن اتخاذه في 

ة اإلسرائيلية، وكذلك في أنه حان الوقت لتغيير طرق العمل في الحكوم"، مشيرة إلى "هذا الشأن
  ."المستويين العسكري والدبلوماسي

وكانت أوساط عسكرية إسرائيلية قد عبرت عن فقدانها القدرة على الرد على عمليات إطالق الصواريخ 
 ."القيادة السياسية اإلسرائيلية ترفض قيام الجيش برد فعل ضد غزة في هذا الوقت"الفلسطينية، مدعية أن 

العسكري للقناة الثانية في التليفزيون اإلسرائيلي روني دانييل عن أوساط قيادية عسكرية ونقل المراسل 
وفي  ."ال حرية لنا في الرد رغم وقوع إصابات في صفوف اإلسرائيليين من سكان النقب الغربي": قولها

مرار السياق، قال مصدر عسكري إسرائيلي إنه ال يجوز إلسرائيل أن تقف موقف المتفرج إزاء است
نشاطات الجيش "إطالق القذائف الصاروخية الفلسطينية من غزة في اتجاه النقب، مشيراً إلى أن 

  ."اإلسرائيلي في المرحلة الراهنة ضد إطالق الصواريخ هي نشاطات دفاعية فقط
ذكرت متحدثة باسم قوات االحتالل      أن   :من غزة عن رائد الفي     8/5/2007الخليج اإلماراتية    وأضافت

 صاروخا فلسطينيا أطلقت على أهداف إسرائيلية سقط مئتان منها على جنوب فلـسطين              250والي  ح"إن  
حوالي خمـسين   "وقالت إن   . "نوفمبر الماضي /  تشرين الثاني  26 منذ إعالن التهدئة في      48المحتلة عام   

 هـذا    الفاصل بين إسرائيل والفلـسطينيين فـي       "عبوة ناسفة زرعت منذ ذلك الحين قرب الحاجز األمني        
  .القطاع

  
  "المبادرة العربية"ليفني الى القاهرة لبحث  .33

وزيرة الخارجية ما قالته :  أحمد رمضان ووكاالت عن مراسلهارام اهللا 8/5/2007 المستقبل نشرت
 مع نظيرها األلماني فرانك فولتر شتاينماير في القدس الغربية، أنها ، أمس،تسيبي ليفني عقب محادثات

ل إلى القاهرة حيث ستجتمع هناك مع نظيريها المصري ابو الغيط واألردني ستتوجه الخميس المقب
عبداألله الخطيب للتباحث في مبادرة السالم العربية وفي استمرار تهريب أسلحة من مصر إلى قطاع 

ورأت أن استعداد دول عربية لتطبيع عالقاتها بإسرائيل هو مؤشر ايجابي، لكنها اعتبرت أن وضع  .غزة
العربية شروطا مسبقة من شأنه أن يمنع إجراء اتصاالت بين إسرائيل والفلسطينيين والتسبب الجامعة 

وتوقع مسؤول في الخارجية اإلسرائيلية أن تركز محادثات ليفني في القاهرة على مبادرة  .بجمود سياسي
في عمان ورجحت مصادر ديبلوماسية  ".ولترى ما إذا كان باالمكان أن تمضي قدما"السالم العربية 

عقد اجتماع آخر بخصوص المبادرة العربية في بروكسل االثنين المقبل يجمع وزراء " المستقبل"ل
خارجية السعودية واألردن ومصر وسوريا وقطر واألمين العام لجامعة الدول العربية مع وزراء 

  .خارجية االتحاد األوروبي
تُشغل ألمانيا "وقال إن هذه المسألة " حزب اهللا"دى وتطرق شتاينماير إلى الجنديين اإلسرائيليين األسيرين ل

  ".وهي ضالعة في الجهود لتحريرهما، لكن يالألسف ال تقدم حتى اآلن
ليفنـي  أن  :  ووكـاالت  برهوم جرايسي عن   ، الناصرة –القدس   من  8/5/2007 الغد األردنية    وأوردت

، ولكنهـا أضـافت     "ه اشارات جيدة  هذ "، بشأن المبادرة العربية،   اوضحت للصحافيين في القدس المحتلة    
 أعتقـد أن  ،مجرد ترويج خطة السرائيل والقول بأن هذه تمثل نطاقا التفاق الوضع النهائي أمر خـاطئ         "

وبدال من أن تكون الجامعة العربية شريكا رئيسيا في التفـاوض قالـت              ".ذلك يمكن أن يؤدي الى جمود     
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 ".ن على مسار ثنائي بخصوص قضايا الوضع النهائي       الفكرة هي أن تتفاوض اسرائيل والفلسطينيو     "ليفني  
الوقت حان لكي تساند الجامعة العربية المعتدلين في السلطة الفلسطينية وتمنحهم امكانية التوصل             "وبينت  

لحل وسط في قضايا معينة ترتبط بالصراع االسرائيلي الفلسطيني وليس أن تعرض هذا الموقف على أنه                
  ".يجب قبوله أو رفضه

  
  الخطة األمنية األميركية قريباعلى سنقدم ردنا : مرتأول .34

قال رئيس الوزراء ايهود أولمرت اثناء مقابلة مع وزير الخارجية األلماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن 
وقال مكتب رئيس الوزراء في ". قريبا"اسرائيل التي سبق ان أبدت تحفظات على الخطة ستقدم ردها 

وعلى أي حال أكد رئيس . ي حاليا موضع دراسة وسنتفق بشأن موقفنا قريباان هذه االفكار ه"بيان 
وقال مساعد لرئيس الوزراء ". هي بصدد التنفيذ حاليا) الواردة في الخطة(الوزراء ان بعض المقترحات 

إن الحكومة ال تستطيع أن تلزم نفسها بتنفيذ بعض مما يسمى بالخطوات الرئيسية ألسباب "اإلسرائيلي 
. انه مبادرة ايجابية. انه اقتراح"وأضاف . "، ولكنه اشار الى انها ستجري مزيدا من الدراسة لألفكارأمنية

  . "سندرسها بالتفصيل
  8/5/2007الشرق االوسط 

  
   الى االستقالة مجددادعو اولمرت ينتانياهو .35

 الـى   ، امس ،جدد زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو دعوة اولمرت      :  ا ف ب    و  برهوم جرايسي  -الناصرة
لجنة (ال يمكنكم تصحيح االخطاء التي ارتكبتموها، وتقرير        ) الغالبية(الشعب يدرك انكم    "االستقالة، وقال   

واضاف نتانياهو   ".القاضي فينوغراد اظهر بوضوح ان الحكومة برمتها فشلت في ادارة الحرب          ) تحقيق
لوزراء باالستقالة، وهـذا ايـضا مطلـب        الغالبية الساحقة من الرأي العام االسرائيلي تطالب رئيس ا        "ان  

  ".المعارضة
   8/5/2007الغد األردنية 

  
  مركز العمل يعارض تقديم موعد االنتخابات  .36

بين استطالع داخلي أجري األحد في مقر إيهود براك، شمل أعضاء مركز العمل، أن غالبيتهم 
لى رأسها، وأن الغالبية يعارضون وضع شروط مقابل البقاء في الحكومة التي يقف إيهود أولمرت ع

كما بين االستطالع . تفضل تأجيل الحسم في هذه المسألة إلى ما بعد االنتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب
  .أن غالبية مركز العمل تعارض تقديم موعد االنتخابات

  8/5/2007 48عرب
  

  صحف عبرية تتحدث عن استعدادات للجيش السوري لحرب محتملة .37
 أن سوريا تسرع استعداداتها لحرب مع إسرائيل وأن سـوريا           ، أمس ، أحرونوت ذكرت صحيفة يديعوت  

تقدر بأن إسرائيل تستعد لشن حرب في الصيف المقبل ولذلك فقد غير السوريون الجدول الزمني إلجراء                
وتابعت أنه في موازاة ذلك استكملت سوريا اقتناء عشرات منصات الصواريخ           . مناورات عسكرية كبيرة  

ونقلت الصحيفة عن مصادر غربية قولها إن صفقات األسلحة الـسورية           . للطائرات من روسيا  المضادة  
لكن مصدرا عسكريا إسرائيليا استبعد اندالع حرب مع سوريا أو حزب اهللا اللبنـاني فـي                . مولتها إيران 

ر إليها  التقديرات لدينا هي أن سوريا ال تعتزم شن حرب هجومية تباد          "وقال المصدر إن    . الصيف المقبل 
  . "وإنما تستعد لخطوات عسكرية دفاعية

  8/5/2007الخليج اإلماراتية 
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  أولمرت مصمِّم على محاكمة عزمي بشارة .38

تستنفد سلطات فرض "أعرب إيهود أولمرت، في أول تعليق له على قضية عزمي بشارة، عن أمله أن 
وقال أولمرت، خالل اجتماع  ."القانون اإلسرائيلية كل اإلجراءات الممكنة من أجل إخضاعه للمحاكمة

 ."مثير لالستفزاز"، واصفاً نشاطه بأنه "الشبهات ضد بشارة قاسية ال مثيل لها"لكتلة حزب كديما، إن 
شخص "، أن بشارة 48وأضاف أولمرت، في معرض محاولته الظهور بمظهر الحريص على فلسطينيي 

أقل من واحد في المئة من مجمل "إلى أن وحيد وال يمثل السكان العرب اإلسرائيليين كلهم، مشيراً 
مواطني إسرائيل العرب كانوا متورطين بمخالفات أمنية ضد إسرائيل منذ قيام الدولة، وهذا المعطى 

من جهة أخرى، أفادت تقارير إعالمية إسرائيلية بوجود  ."جوهري جداً لدى تطرقنا إلى قضايا كهذه
لية لحرمان بشارة تعويضاٍت مالية تستحق له كونه عضو مسعى قانوني تقوم به شخصيات سياسية إسرائي

وذكرت صحيفة معاريف أن رئيسة الكنيست، داليا إيتسيك، تجري استشارات قانونية  .كنيست متقاعد
  .للوقوف على إمكان نزع حقوق بشارة المالية

  8/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  ةبركة يلتقي حواتمة ويحذر من تزييف القضيالنائب محمد  .39
أكد النائب في الكنيست محمد بركة، ان وحدة        :  وديع عواودة ومنتصر حمدان    – رام اهللا    -القدس المحتلة   

الجماهير الفلسطينية، ووقف االقتتال الداخلي الخطير، ومظاهر االنفالت في الشارع الفلـسطيني، هـي              
بركة خالل لقاء جمعـه     وأشار   .شرط مهم وأساسي إلعادة جوهر القضية الفلسطينية الى مركز الصدارة         

مع نايف حواتمة في عمان امس االول الى ان اسرائيل تسعى مع حلفائها، خاصـة الواليـات المتحـدة                   
لتزييف حقيقة القضية، مؤكدا انها قضية وطن ودولة والجئين، وحق شرعي لـشعب بأكملـه، يواجـه                 

وسعي اسرائيل المتكرر للتهرب    وتكلم بركة عن المبادرة العربية       .اشرس احتالل عرفه التاريخ المعاصر    
منها ورفضها التجاوب معها، وحذر من تحويل لجنة الترويج العربية للمبادرة، الى لجنة لاللتفاف عليهـا         

وأكد بركة ان حكومة اولمرت غير قادرة على احداث تغييـر           . وافراغها من بنودها المركزية واالساسية    
 بعد فشلها في العدوان على لبنـان، وقـال ان           "لجماهيريةالمصداقية ا "جدي في المنطقة كونها ال تمتلك       

  . النهائي قد يضرب حكومة أولمرت نهائيا"فينوغراد"تقرير 
  8/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ال نصدق الشاباك، نعم نصدق بشارة: مثقفون إسرائيليون .40

في الجانب اآلخـر،     اختار مثقفون إسرائيليون الوقوف       ضد عزمي بشارة،   في أجواء التحريض الموتورة   
وأصدرت مجموعة تضم أكثر من ثمانين أكاديميا وكاتبا ومفكرا إسرائيليا بيانا أكدوا فيه وقـوفهم إلـى                 

واعتبروا أن التهم التي توجهها أجهزة األمن اإلسرائيلية        . جانب بشارة في قضيته، مكذبين رواية الشاباك      
ة ألن الوقوف جانبا واالنتظار هو بمثابة مشاركة        ودعوا إلى الوقوف إلى جانب بشار     . بشارة ملفقة . لـ د 

  .في حملة التحريض
  7/5/2007 48عرب

  
  نقص في التدريب والذخيرة والطعام لالحتياط مقابل استعداد حزب اهللا: يديعوت .41

في عناوينها الرئيسية أنه بعد أن تكشف مستوى التأهيل المتدني لقوات " يديعوت أحرونوت"كتبت 
اإلسرائيلي، في أعقاب الحرب األخيرة على لبنان، وبعد أن صرح عدد كبير من االحتياط في الجيش 

قيادات الجيش بأن االحتياط لم يقم بإجراء تدريبات كافية في السنوات األخيرة، وأنهم أخيراً يقومون 
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بإجراء تدريبات مكثفة، إال أن ما يقوله جنود وحدات مشاة في الجيش يؤكد أنه رغم التصريحات 
" غوالني"وجاء أن جنود الوحدات المختارة . رة فإن الطريق إلصالح االحتياط ال تزال طويلةالمذكو

، قد تجندوا للمرة األولى منذ الحرب لالحتياط، على اعتقاد أن الجيش لن يوفر أية "ناحال"و" غفعاتي"و
إلجراء التدريبات، ولم موارد من أجل إعدادهم للحرب القادمة، إال أنه تبين أنه لم يكن هناك ذخيرة كافية 

. وعالوة على ذلك فقد تبين أن هناك نقصاً في المواد الغذائية. يكن أمامهم سوى الجلوس واالنتظار
وتشير التقديرات اإلسرائيلية إلى أن إيران نقلت إلى لبنان منظومات أسلحة أكثر تطوراً عن تلك التي 

 الصناعات العسكرية اإليرانية تلقت تقريراً وبحسب خبراء إسرائيليين فإن. كانت بحوزته حتى الحرب
وبحسب الخبراء اإلسرائيليين أيضاً، . دقيقاً من حزب اهللا بشأن استخدام األسلحة اإليرانية خالل الحرب

فإن وجود قواعد حزب اهللا شمال نهر الليطاني سوف يلزم الحزب بزيادة مدى ودقة الصواريخ، عالوة 
ونقلت الصحيفة عن خبير . دراته في مجال األسلحة المضادة للطيرانعلى أن حزب اهللا يواصل تطوير ق

كما جاء أن . إسرائيلي قوله إن سالح الجو اإلسرائيلي لن يكون لديه حرية في العمل في الجولة القادمة
الصناعات العسكرية اإليرانية قامت في السنوات األخيرة بتطوير نماذج من صواريخ الكتف المضادة 

 5، وهو صاروخ يصل مداه إلى "فانغارد"، والذي يشبه الصاروخ الصيني "1ميساج "نوع للطيران من 
  .وهو يعتبر صاروخ حراري.  كلغ1.5كلم ويحمل رأساً متفجراً يصل وزنه إلى 

  7/5/2007التقرير المعلوماتي 
  

  المجتمع الدولي يتودد إلى سورية: ألمن القومي اإلسرائيليارئيس مجلس  .42
 اإلسرائيلي لألمن القومي، إيالن مزراحي، في تقرير قدمه للجنة الخارجيـة واألمـن              قال رئيس المجلس  

مطالبة سورية بإجراء مفاوضات مع إسرائيل هي موثوقة، إال أن هناك صعوبة في             "التابعة للكنيست، إن    
الـسوري  وبحسب أقواله فإن الرئيس  ".تحديد ما إذا كان السوريون معنيين بالسالم أم بمسيرة السالم فقط  

بشار األسد يعتقد أن توثيق عالقاته مع إيران وحزب اهللا بدأ يجني ثماره، وأن المجتمع الدولي بدأ يتودد                  
تزود "كما تطرق مزراحي إلى ما أسماه        .إلى سورية، وبدأت األخيرة تخرج من الحصار، على حد قوله         

 هذه العملية من الممكـن أن تـؤدي        ، وقال إن  "دول الشرق األوسط باألفران الذرية المعدة ألهداف مدنية       
وقال مزراحي، نائب رئيس الموساد سابقاً، إنه نتيجة للبرنـامج       .إلى الوصول إلى برامج نووية عسكرية     

كما تطرق إلى ما أسماه      .النووي اإليراني، فإن دوال أخرى في الشرق األوسط تسعى لشراء أفران ذرية           
يعمل على بناء قواعد له في لبنان، بهـدف أخـذ           " القاعدة"م  ، وقال إن تنظي   "تعزز قوة اإلسالم المتطرف   "

  .دور في الصراع على السلطة، وبشكل مواز يعمل على بناء قواعد في سيناء وفي األردن
  7/5/2007 48عرب

  
  "الفساد السلطوي"دوان لبنان نتاج لـع :ناطقة عسكرية .43

روت يارون، أن حرب لبنان الثانية ذكرت الناطقة العسكرية اإلسرائيلية خالل عدوان تموز، العقيد 
 إنها قررت ، أول من أمس،وأضافت يارون .نشبت نتيجة الفساد السلطوي وتسييس الجيش في إسرائيل

الحرب كانت نتيجة الفساد السلطوي "خوض المعترك السياسي خالل حرب لبنان الثانية، مشددة على أن 
الوضع في الدولة ليس جيداً، حتى إنه " يارون أن وتابعت. "وتسييس الجيش في الفترة التي سبقت الحرب

لسياسة ألن هناك يتم اتخاذ لسيء للغاية وهذا يدفع أشخاصاً مثلي إلى اإلدراك أن المرحلة المقبلة هي 
  ."قرارات ويوجد إمكان للتأثير

  8/5/2007األخبار اللبنانية 
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 يهود الفالشا يشعرون بتخلي اسرائيل عنهم .44
 توجه آالف اليهود االثيوبيين الى اديس ابابا على امل الهجرة الى اسرائيل، : ا ف ب-اديس ابابا 

تاركين قريتهم، لكنهم يعيشون اليوم حياة فاقة في العاصمة االثيوبية وبعضهم عند مرتفعات العاصمة 
فالشا وقال جيتنيت منغيشا نائب رئيس جمعية يهود اثيوبيا التي تضم ال .القريبة من السفارة االسرائيلية

 ان عدد هؤالء ، الذين اجبروا على اعتناق الديانة المسيحية بالقوة في القرن التاسع عشر)الفالشامورا(و
واضاف ان الحكومة االسرائيلية تخلت عن هؤالء االشخاص  . في اديس ابابا2500 الفا بينهم 12يبلغ 

وبحسب السفارة  . الريفواوضح ان معظمنا كان يعيش حياة جيدة في .الذين يعيشون في فقر مدقع
لكن في شباط حددت الداخلية . االسرائيلية في اديس ابابا فان نحو مئتي اثيوبي يغادرون شهريا اثيوبيا
 .االسرائيلية معايير جديدة لعمليات االستقبال حدت من فرص المهاجرين

  8/5/2007الرأي األردنية 
  جامعة اسرائيلية تعلن اكتشاف مقبرة الملك هيرود .45

في عهد االمبراطورية الرومانية فـي      " ملك اليهود "ت جامعة اسرائيلية اكتشاف مقبرة هيرود االكبر        أعلن
وقالت الجامعة العبرية بالقدس في بيان مقتضب ان المقبرة اكتشفت في هيـروديم حيـث                .يهودا القديمة 

 كيلومترا عن المدينة المقدسة حيث      12يوجد قصر هيرود الحصين فوق التالل والذي كان يبعد ذات يوم            
سـتاذ  وقالت صحيفة هارتس ان مقبرة هيرود اكتشفها ايهود نتسار اال          .اعاد بناء وتوسعة المعبد اليهودي    

   .1972بالجامعة العبرية الذي يجرى حفريات اثرية في منطقة هيروديم منذ عام 
 8/5/2007رويترز 

  
  فلسطينيو أوروبا طالبوا بإعادة بناء المنظمة وتفعيلها وحذروا من المساس بحق العودة .46

الهولندية، في حثّ المؤتمر السنوي الخامس لفلسطينيي أوروبا، الذي التأم في مدينة روتردام : روتردام
ختام أعماله، كافة األطراف الفلسطينية على تعزيز الوحدة الوطنية وتدعيمها، والتنبه لتحديات المرحلة 

 وثوابت قضيته  الفلسطينيشعبالالراهنة، وحماية المصالح الوطنية العليا على قاعدة التمسك بحقوق 
ؤتمراتهم السابقة، من إعادة بناء منظمة وجدد ما سبق وأن طالب به فلسطينيو أوروبا في م .العادلة

التحرير وإصالحها على أسس ديمقراطية تشمل جمع الفلسطينيين بكافة أطيافهم، كي تتمكن من ممارسة 
كما طالب بضرورة إجراء انتخابات حرة ومباشرة . دورها كممثل شرعي وحقيقي للشعب الفلسطيني
 األوروبية، باعتبار ذلك مطلباً ال غنى عنه للمشاركة للوجود الفلسطيني في الشتات وخاصة في البلدان

وفي ما . الفاعلة، وإلفراز تمثيل فاعل من خالله ينهض بواقع العمل الفلسطيني العام في شتى جوانبه
يتعلق بحق العودة، رصد المؤتمر بقلق بالغ تزايداً في المواقف والتصريحات الصادرة عن بعض 

 الشديد لذلك، ه عن استهجاناعربمحق والقفز عليه، هذا التي تحاول تجاوز األطراف في الساحة الدولية ال
مطالبته بالمسارعة  وقد جدد. محذراً من مغبة المساس بهذا الحق الثابت أو تجاوزه أو المساومة عليهو

ي إلى تفعيل حق العودة، بتمكين أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا من العودة إلى أرضهم وديارهم الت
هجروا منها قسراً، مع التعويض إلى جانب ذلك عن كافة الخسائر واألضرار المعنوية والمادية التي 

شعب واحد وحق : وفي معرض تأكيد شعار رغم البعد واآلالم. لحقت بهم وبأجيالهم جراء ذلك التهجير
لسطيني بشتى مواقع انتشاره  أن الشعب الف بيانه الختامي، فقد أكد،الذي رفعه المؤتمر لهذا العام، ثابت

داخل الوطن وخارجه هو شعب واحد ال يتجزأ، تجمعه وحدة حال ومصير مشترك، بما في ذلك 
السياسات االحتاللية المتفاقمة على األرض   أدان المؤتمر،وبالمقابل .الفلسطينيون في الشتات األوروبي

والهوية الحضارية لمدينة القدس، والتهام الفلسطينية، من العدوان على المقدسات والمعالم التاريخية 
األراضي ومصادرتها والحرمان من التصرف بها، والتوسع في تشييد الجدار العنصري رغم اإلدانة 

أما  . وتطبيقه على أرض الواقعالخصوصهذا ب  قرار محكمة الهايالدولية، داعياً إلى العمل على تفعيل
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التحاد األوروبي والحكومات والبرلمانات األوروبية، برفع ا  فقد طالب المؤتمر،،بشأن مسألة الحصار
الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني وحكومته الوطنية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه 
العقوبات ال يمكن تبريرها وال تتماشى مع المعايير اإلنسانية واألخالقية، وتبعث برسالة خاطئة تماماً، 

وقد رحب بكافة المواقف التي اتخذتها بعض . لشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتاللخاصة بالنسبة ل
الحصار، ورأى فيها خطوات في االتجاه الصحيح ينبغي تطويرها بما ينسجم هذا الدول على طريق رفع 

 طالب كافة األطراف على الصعيد األوروبيكما  .مع التوازن المأمول من الدور األوروبي نحو المنطقة
والدولي باحترام إرادة الشعب الفلسطيني المستقلة، وتمكينه من بناء دولته السيادية الحرة على ترابه 

.  في مسيرته الرامية للتحرر من االحتالل وانتزاع حقوقه الثابتة والمشروعةهالوطني، والوقوف إلى جانب
ين الفلسطينيين في العراق،  أبدى انشغاله الشديد وقلقه البالغ على أوضاع الالجئ،ومن جانب آخر

قد أشاد المؤتمر  ف الفلسطينيةوبالنسبة لدور المرأة. والمعاناة التي يقاسيها النازحين منهم إلى خارجه
بالدور الهام والفاعل الذي تضطلع به في أوروبا، في خدمة قضيتها العادلة، بما في ذلك ما يتعلق 

وتعزيزها، منوهاً بضرورة العمل على تطوير دورها بإسهامها الحاسم في حماية الهوية الفلسطينية 
 فقد حثّ ،وعالوة على ذلك. وإسهاماتها، والنهوض بحضورها الفاعل في كافة أطر العمل الفلسطيني

على إطالق الفرص أمام الشباب الفلسطيني في أوروبا للنجاح وتحقيق الذات في كافة المجاالت البنّاءة، 
المؤثرة والمتجددة، مع ضمان التواصل اإليجابي مع مجتمعاتهم الغربية مع لخدمة قضيته العادلة بالسبل 

وفي ما يتعلق بحضور الفلسطينيين في الفضاء المجتمعي . المحافظة على الهوية الفلسطينية األصيلة
سعي الفلسطينيين في أوروبا إلى التفاعل العضوي البنّاء مع المجتمعات  مؤتمرال ثمن ،األوروبي
ية، والتواصل الثقافي مع مكوناتها، وحرصهم على ازدهارها ورفاهها، وخدمة الصالح العام األوروب

والسلم االجتماعي في البالد األوروبية، في الوقت ذاته الذي يتمسكون فيه بهويتهم الوطنية الفلسطينية 
ار في تفعيل  أوصى المؤتمرون بأهمية االستمر،ومن ناحية أخرى. وبحقوقهم غير القابلة للتصرف

مقررات وتوصيات مؤتمرات فلسطينيي أوروبا األربعة السابقة وذلك عبر تأسيس لجنة متابعة لهذا 
الغرض، مع إيالء عناية خاصة لما يتعلّق بتعزيز الخطاب الفلسطيني باللغات األوروبية المتعددة، 

حقوق والتطلعات وتحقيق مزيد من االلتفاف من قبل سياسيين وشخصيات عامة أوروبية حول ال
الفلسطينية العادلة، وتوفير المواد اإلعالمية والتعريفية التي توضح حقائق قضية فلسطين العادلة للرأي 

أوصى المؤتمر بضرورة العمل على تنسيق الجهود الفلسطينية المشتركة وخاصة قد و .العام األوروبي
 . سرى والقدسفي القضايا الهامة، مثل حق العودة والجدار والمقاطعة واأل

  7/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ألجزاء من المسجد األقصى سيبدأ الخميس الفعليالهدم : رائد صالح .47
كشف الشيخ رائد صالح، عن مناقصة قدمتها سلطة اآلثار الصهيونية بالتعاون مع شرطة  :القدس المحتلة

تقع في منطقة حائط البراق، ، اب المغاربةاالحتالل عن مرحلة هدم جديدة بعد إتمام عملية هدم طريق ب
مؤكداً أنه تم تسليم نص المناقصة للمقاولين الذين شاركوا قبل أيام في الجولة الميدانية مع سلطة اآلثار 

على المقاولين أن يكون وقد تم اإلشتراط . تفاصيل وطبيعة العمل المنوي تنفيذهالالصهيونية لرؤية 
هم الخبرة السابقة على أعمال الهدم في مثل هذه المناطق الحساسة، كما لدي المتقدمين لهذه المناقصة

وأكد صالح أن من الواضح أن الخميس القادم .  أن يكون العمل في الهدم الجديد ليالً عليهماشترط
  .سيكون مفصلي للشروع في عملية الهدم الجديدة

  7/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  لية جديدة بالقدسترصد حفريات إسرائيصور  .48
 ، أظهرت صور جديدة استمرار الحكومة اإلسرائيلية في حفرياتها في القدس القديمـة ومحيطهـا              :خاص

أبرزها النفق الذي يمتد من منطقة المغاربة إلـى عـين           ،  مدينةفي ال  وجود عدة أنفاق جديدة      عنوكشفت  
جماعات إسرائيلية تمكنت مـن     ن   كما أ  .خضع إلجراءات أمنية مشددة لمنع االقتراب منه      ، وهو ي  سلوان

 عقارا بالمدينة بين منازل وأراض خالل األسابيع األخيرة، حسب ما ذكرت بعض             70السيطرة على نحو    
  .المصادر

  7/5/2007الجزيرة نت 
  

  تأهب اسرائيلي في سجن جلبوع واعتداءات على األسرى الفلسطينيين .49
ادر فلسطينية، على أن قـوات االحـتالل        تأكيد مص :  من الناصرة  7/5/2007 قدس برس    أوردت وكالة 

وذكر أهالي األسرى، وغالبيتهم من سـكان       . اقتحمت سجن الجلبوع، واعتدت على األسرى الفلسطينيين      
، الذين كانوا بالقرب من السجن بهدف الزيارة، أنهم سمعوا أصـوات            48القدس، وفلسطين المحتلة عام     

 قوات األمن، قامت باقتحام      السجن، ما يشير إلى أن    انفجارات، وأصواتا صادرة عن األسرى، من داخل        
ومن جهتها أعلنت مصلحة السجون وقوات حرس الحـدود حالـة التأهـب، ومنعـت               . وقمعهم السجن

وحسب مصادر حقوقية فلسطينية، يبلغ عدد األسرى في سجن الذكور أكثـر مـن              . الزيارات في السجن  
  . أسير بعضهم في أقسام العزل600

النائب واصل طه، سارع إلى إرسال برقية إلـى وزيـر األمـن             أن  : 7/5/2007 48 عرب وذكر موقع 
، يطالبه فيها بوقف أعمال التنكيل والقمع التي تمارسـها الوحـدات الخاصـة علـى                 االسرائيلي الداخلي

االعتداء يشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية في التعامل مـع           هذا  أن   مؤكدا   .األسرى السياسيين 
كما طالب بفتح تحقيق في عملية االعتداء من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تقـوم بهـا                   .األسرى

  .الوحدات الخاصة ضد األسرى الفلسطينيين
جمعية نفحة الحقوقيـة    إلى أن    :من نابلس    8/5/2007الخليج اإلماراتية   وأشار أمين أبو وردة مراسل      

وأكدت ان هذا التصرف االرعن يعتبر جريمـة انـسانية           ،جلبوع دانت االعتداء على االسرى في سجن     
 .تسجل لالحتالل االسرائيلي مع آالف الجرائم السابقة

ـ  إلى أن بيانا  : غزةمن   7/5/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأشارت   وزارة شـؤون األسـرى     ل
سة فـي الـسجون     ن سجن جلبوع يعد حسب مصادر إسرائيلية األشد حرا        ذكر أ ،   الفلسطينية والمحررين

خبراء أجانـب    شاركوقد  اإلسرائيلية، فهو عبارة عن قلعة حصينة ُأقيمت من اإلسمنت المسلح والفوالذ،            
تحـت أرضـية الـسجن ال       أدخل   ا سري اعنصر، كما أن    في التخطيط له على طريقة السجون اإليرلندية      

لى لون آخـر، يـشير إلـى        يسمح بالحفر، وإن تم إخراج جزء من الباطون يتحول لون أرضية الغرفة إ            
  .محاولة حفر خندق

  
   إلى تعزيز صمود األسرى وذويهمندعواسرى محررون ي .50

الـمهرجان التضامني الذي نظمه مجلس طالبـات كليـة         خالل  دعا أسرى محررون     :كتب محمد البابا  
ـ          ،مجتمع العلوم الـمهنية والتطبيقية امس     م،  إلى تعزيز صمود األسرى وذويهم ومواصلة االهتمـام به

مؤكدين أن قضية األسرى عنوان الصمود وتعبير عن الظلم الـمستمر الذي يعانيه الفلسطينيون بـسبب               
  .االحتالل

 8/5/2007األيام الفلسطينية 
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    التي ستقيمها االنروا  سلفيو غزة يهددون بمنع المخيمات الصيفية .51
 أن جماعـة تـسمي نفـسها        من،   مصادر فلسطينية  هكشفتما  : رام اهللا  من   8/5/2007 المستقبل   نشرت

 .بالسلفيين هددت بتدمير وتخريب المخيمات الصيفية التي تتولى االونروا اقامتها خالل فتـرة الـصيف              
  أحد الخطباء المواطنين بإيقاف    طالبحيث  ،  أن هذه الجماعة تستغل المساجد للترويج لهذه األفكار        وكشف

 تروج لالختالط بـين     هاومخطط أميركي، زاعماً أن    بالقوة بدعوى أنها ضد الدين ومؤامرة        هذه المخيمات 
نفت مصادر فلسطينية قائمة على هذا المشروع ان هذه المخيمات ستكون مختلطة، مؤكدة             وقد  . الجنسين

وتبلغ تكلفته خمسة ،  عاما15 سنوات حتى سن 6 ألف طفل فلسطيني من سن    250أن هذا البرنامج يخدم     
 بهدف كسر حدة الفقر والعنف واإلحبـاط        ،ليمية وترفيهية منهجية  ماليين دوالر ويشتمل على نشاطات تع     

  .السائد بين أطفال غزة خالل فترة الصيف ومنعهم من التسرب للشوارع خالل فترة اإلجازة الصيفية
أن المواطنين في غزة يعتبرون أن       :غزة مراسلها من     فتحي صباح   نقال عن  8/5/2007 الحياة   وجاء في 

د أبو شمالة جاءت في سياق حملة يقوم بها سلفيون ينتمون الى جناحين، احـدهما               قتل مرافق ماج  حادثة  
 تهديـدا    منهم بعض في سلوك المتطرفين   الورأى  . متطرف، واآلخر ينهج وسائل سلمية للتعبير عن رأيه       

  ونشراً لثقافة العنـف واالعتـداء      ،للسلم االهلي والمجتمعي وقيم التسامح والوحدة في المجتمع الفلسطيني        
  .على الحريات العامة والخاصة

  
   ماليين دوالر في حساب الكنيسة األرثوذكسية نظير بيع وتأجير أمالك ليهود10إيداع  .52

 واللجنة الشعبية لحماية العقـارات      ،كشفت لجنة رئاسية فلسطينية شُكِّلت أخيراً     : نادية سعد الدين   -عمان  
 حساب الكنيسة األرثوذكسية في القـدس نظيـر    ماليين دوالر في10عن إيداع مبلغ    ،  العربية في القدس  

  االردنيـة  مين العام للجنة الملكية   أكد اال من جهته،    و .صفقات بيع وتأجير أمالك تعود للبطريركية ليهود      
ن الحكومة لن تتوانى عـن      أوأضاف   .التي ذكرت معلومات  التحقق من   ، أن هناك عملية     لشؤون القدس 

، موضـحا أن    لى حقوق وأمالك الكنيسة األرثوذكسية في القـدس       اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة ع    
اللجنة أرسلت أخيراً إلى بطريرك الكنيسة األرثوذكسية كتاباً تستفسر فيه عن الجهود التي بذلها لمتابعـة                

  .صفقات البيع والتأجير التي تمت في عهد سلفه إيرينوس، دون أن تتلقى جواباً
   8/5/2007الغد األردنية 

  
  انتهاكاً إسرائيليا ضد الصحافيين منذ بداية انتفاضة االقصى 1259 شهيدا و15: تقرير .53

أكد تقرير للمركز الصحافي الدولي، أن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الصحافيين في األراضي : غزة
،  صحفيا15ً ، كان من ضمنها قتل انتهاكا1259ًيوم، بلغ الالفلسطينية منذ بدء انتفاضة األقصى وحتى 

بينهم صحفي ايطالي وآخر بريطاني، منوهاً أن إجمالي عدد الصحافيين الذين أصيبوا بجراح جراء 
وأضاف، أن قوات االحتالل فرضت  . إصابة500إطالق نار والتعرض للضرب واعتداءات أخرى، بلغ 

التغطية، قيودا على الصحافيين حتى اليتمكنوا من ممارسة أعمالهم، كاالعتقال واالحتجاز ومنعهم من 
أما  . صحفيا524ًحاالت الذين واجهوا مثل تلك القيود بلغ الأن عدد إلى وسحب بطاقاتهم، مشيراً 

 حالة، فيما بلغ عدد حاالت االعتداءات 131 تبلغ، فقد  على المؤسسات الصحافية واإلعالميةاالعتداءات
  . حاالت104على المعدات الصحافية 

  7/5/2007وكالة معا 
  
  
  

  194رفض االلتفاف على القرار يجامعة النجاح بنابلس لعودة في حق امؤتمر  .54
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،  حـق العـودة    حول طالب مشاركون في مؤتمر عقد بجامعة النجاح في نابلس           : بشار دراغمة  -نابلس  
حق والعمل الفوري على تشكيل طـاقم خبـراء         هذا ال  على تبني    ، والهيئات واللجان   الفلسطينية الحكومة

انون الدولي تكون مهمته االساسية وضع االطار القانوني العام واستكـشاف           قانونيين متخصصين في الق   
 واكـدت   .اآلفاق الثانوية لقضية الالجئين وعرض مأساتهم امام المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات            

 ورفض المشاريع والمبادرات    194التوصيات على حق العودة ورفض اي محاولة لاللتفاف على القرار           
  .هستهدفالتي ت

 8/5/2007الحياة الجديدة 
  

   في انتخابات مجلس طلبة خضوريفوز تحالف فتح والديموقراطية .55
التابعـة   وكتلة الوحدة الطالبية     ،فتحالتابعة ل فازت كتلة االنتفاضة، وهي تحالف حركة الشبيبة        : طولكرم

بطولكرم، بعدما حصلت على    لجبهة الديمقراطية، بانتخابات مجلس اتحاد الطلبة في كلية فلسطين التقنية           ل
حمـاس، وجبهـة العمـل      التابعة ل  مقعداً، بينما حصلت كتلة فلسطين، وهي تحالف الكتلة اإلسالمية           17

  . مقاعد10لجبهة الشعبية على التابعة لالطالبي 
  8/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  االحتالل يتلف محصول المزارعين في نابلس .56

على إغالق المركز الرئيسي لبيع الخضار والفواكه في نـابلس، مـا            أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي     
. يعرض آالف األطنان من المحاصيل الزراعية إلى التلف، ويهدد التجار والمزارعين بنكبـة اقتـصادية              

يذكر أن قوات االحتالل أغلقت السوق قبل حوالي ستة أشهر، ولم تعاود فتحـه إال بعـد تـدخل دولـي                     
  .وسياسي

  8/5/2007راتية البيان اإلما
  

   محافظة طولكرم  فيستوطنون يضرمون النار في حقول رامينم .57
استغاث أهالي بلدة رامين شرق محافظة طولكرم من هجوم شنه المستوطنون على حقـولهم مـضرمين                

  . دونما زراعيا، من الزيتون واللوز80في  النيران
  8/5/2007البيان اإلماراتية 

  
   ألفا192ًن العمل في األراضي الفلسطينية إلى انخفاض عدد العاطلين ع: تقرير .58

أوضح الجهاز المركزي لإلحصاء في بيان أصدره، أمس، حول نتائج مسح القوى العاملـة فـي                : البيرة
انه وفقاً لمعايير منظمـة     ،  2006الربع الرابع    مقارنة مع    2007األراضي الفلسطينية دورة الربع األول      

األفراد الذين لم يعملوا وبحثوا عن عمل في األراضي الفلسطينية مـن            انخفضت نسبة   فقد  العمل الدولية،   
إلـى  % 16.2وأشار إلى أن نسبة البطالة في محافظات الضفة قد ارتفعت مـن        %.21.6في إلى   % 22

أظهـر   كما   %.30.4إلى  % 34.8، في حين انخفضت النسبة بشكل ملحوظ في قطاع غزة من            17.3%
لواتي لم ينهين أي سنة دراسية أدنى من الفئات األخـرى، حيـث وصـل             أن معدل البطالة بين اإلناث ال     

 سنة دراسية فأكثر، في حين كانت       13لمن أنهين   % 30.6، بينما بلغت النسبة     %2.7معدل البطالة بينهن    
 سنوات  6 - 1وأعلى نسبة لمن أنهوا     % 12.5 سنة دراسية فأكثر بنسبة      13أدنى نسبة للذكور لمن أنهوا      

أن نسبة المشاركين في القوى العاملـة فـي األراضـي            إلى ذلك فقد تبين      %.28.3لغت  حيث ب دراسية  
كما انخفضت نسبة مشاركة النساء في سوق العمـل مـن           %. 14.2الى  % 34الفلسطينية انخفضت من    
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 2007 واألول   2006وأشار البيان إلى انخفاض عدد العاملين بين الربعين الرابع           %.15.2إلى  % 17.5
انخفـض مـن    فقد  عدد العامالت الفلسطينيات     وبالنسبة ل  . ألف عامل  698ألف عامل، ليصبح     20بمقدار  

أوضح  فقد    االقتصادية  وعلى صعيد اإلعالة   .نفس الفترة  ألف امرأة في     132 ألف امرأة عاملة إلى      156
  .2007 واألول 2000ما بين الربعين الثالث % 18.8 ارتفعت بمعدل ارتفاع تهاان نسب

  8/5/2007سطينية األيام الفل
 

 من حق االردن امتالك برنامج نووي العتماده المطلق على استيراد الطاقة: ناصر جودة .59
اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده، ان اهداف االردن وغاياته من برنامجه النووي : عمان

دولية الستخدام الطاقة واضحة ومعلنة وانه ملتزم بالقانون الذي وضعه لبرنامجه النووي بالمعايير ال
واضاف جوده خالل اللقاء الدوري االسبوعي بوسائل . النووية للغايات السلمية واستخدامات الطاقة

االعالم، ان االردن اعلن موقفه من هذا الموضوع منذ البداية بمنتهى الصراحة والشفافية مشيرا الى ان 
 الموارد الطبيعية واعتماده المطلق على استيراد االردن اعلن انه من حقه امتالك هذا البرنامج بسبب شح

الطاقة ومصادرها من الخارج ووجد بعد دراسة مستفيضه انه من االفضل البدء بمشروع لتوليد الطاقة 
  .من خالل الطاقة النووية لسد احتياجاته

  7/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  االردن يشهد تغييرا وزاريا قريبا .60
بنبرة غاضبة لم تألفها الحكومات األردنية التي تأتي وترحل دون ان تنفذ : ر الحنتولي عام-الكويت 

المطلوب منها ملكيا خالل السنوات السبع الماضية أمر العاهل األردني، الليلة، حكومة الجنرال معروف 
ردنية مساحة البخيت بأن تعقد اجتماعها، الخميس المقبل، في محافظة الزرقاء األردنية ثاني المدن األ

والواضح ان عاهل األردن بحسب المصادر، غاضب جدا ألن حكومته . وسكانا بعد العاصمة عمان
  . التؤدي المطلوب منها ولم تتحرك قيد أنملة منذ زيارة عاهل األردن األخيرة الى مقر الحكومة األردنية

الليلة، يعد مؤشرا على ان واكد مسؤول أردني كبير، ان غضب العاهل األردني عبداهللا في الزرقاء، 
لكن المسؤول . الملك قد قرر التغيير وان يتدارسه ويخطط له وقد يفجره واقعا في أي لحظة تأتي

األردني توقع، بأن يكون التغيير سريعا وكبيرا أيضا بعد انقضاء الدورة اإلستثنائية للبرلمان األردني، 
لكن ) 4دافوس األردن(مة اإلقتصادية العالمية حيث من المقرر أيضا ان تكون قد انتهت فعاليات الق

، وعما اذا "الكبير"المسؤول األردني الذي طلب عدم الكشف عن هويته لم يعط أي تفاصيل لما عناه بـ
  . كان يقصد ان يطال التغيير الملكي مناصب عليا أخرى

  7/5/2007موقع ايالف 
  

  قف دوره القوميمتضامنون مع عزمي بشارة يؤكدون استهدافه اسرائيليا لو .61
أقام حزب الوحدة الشعبية، اول من امس، مهرجانا تضامنيا مع المناضل القومي عزمي بشارة، : عمان

الدور الوطني والقومي الذي جسدته جماهير الشعب العربي الفلسطيني في "اكد المتحدثون فيه على 
اضل بشارة، الذي يتعرض إلى وأكد المتحدثون دعم الشعب االردني للمن". 1948المناطق المحتلة عام 

  . هجمة شرسة تديرها وتقودها الدوائر األمنية والسياسية واإلعالمية الصهيونية
   8/5/2007الغد األردنية 

  
  
  



  

  

 
 

  

            30 ص                                    715:                                 العدد8/5/2007الثالثاء : التاريخ

  الحركة االسالمية تنتقد زيارة وفد أردني الى إسرائيل .62
سة رئيس الوزراء انتقدت الحركة االسالمية زيارة وفد أردني الى اسرائيل االسبوع الماضي، برئا: عمان

استغرابه "وعبر المراقب العام لإلخوان المسلمين سالم الفالحات، أمس، عن . السابق عبد السالم المجالي
في الوقت الذي "ولفت في هذا السياق الى ان الزيارة تتم . ، بهدف إحياء المفاوضات"من هذه الزيارة

صورة األردن، وبث بذور الفتنة والفرقة في هذا تتعمد فيه القيادة الصهيونية واإلعالم الصهيوني تشويه 
  ".الشعب الواحد، وكان من آخرها من نسب إلى القيادة األردنية حول موضوع حق العودة

الشارع األردني كان "واضاف الفالحات، في تصريح له نشره أمس الموقع االلكتروني للجماعة، ان 
  ".دعاءات االسرائيلية، بدل ان تقدم مكافأة إلى العدوينتظر موقفاً حكومياً رسمياً قوياً باتجاه هذه اال

للتوقف عن البحث عن السراب الذي ال يقصد منه العدو إال كسب الوقت فقط "ودعا الفالحات العرب 
وبضرورة العمل الجاد على وحدة الصف والموقف العربي، وتعميق العالقات العربية، وإيقاف النزاع 

على " عوبها بدالً من تسول السالم عند العدو الذي ال يرى للسالم طريقابين الحكومات العربية وبين ش
  . حد قوله

   8/5/2007الغد األردنية 
  

  المعارضة تنتقد اتهام رئيس الوزراء أحزابا بترديد ما يقول االسرائيليون .63
انتقدت أحزاب المعارضة، امس، تصريحات رئيس الوزراء معروف البخيت قبل :  ماجد توبة-عمان 

حمل فيها على بعض االحزاب والقوى السياسية واتهمها بترديد اتهامات تصدر "يام في عجلون، والتي ا
وقالت لجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة، في تصريح للناطق باسمها ". عن جهات اسرائيلية مشبوهة

بأسلوب ) السرائيليةاالتهامات ا(يبدو ان فشل الحكومة في معالجة الموضوع "منير حمارنة، امس، انه 
  ".واضح وصريح دفعها الى كيل االتهامات الى بعض القوى السياسية االردنية

   8/5/2007الغد األردنية 
  

   منظمة أهلية تعتزم تشكيل فريق لمراقبة االنتخابات النيابية11 .64
 أهلية  منظمة11أعلن التحالف األردني لمنظمات المجتمع المدني، المكون من :  هالة الخياط-عمان 

تعنى بحقوق اإلنسان، عن عزمه تشكيل فريق لمراقبة االنتخابات النيابية المتوقعة في تشرين الثاني 
جاء ذلك في ختام الدورة األولى حول مراقبة االنتخابات لمنظمات حقوق إنسان أردنية . المقبل) نوفمبر(

يات التحالف األردني  مشاركا ومشاركة من جمع19التي أنهت أعمالها في عمان، أمس، بحضور 
  .لمنظمات المجتمع المدني

 8/5/2007الغد األردنية 
  

   "  يهدد قيم األمة" اإلخوان المسلمين تنتقد مهرجان عمان للرقص وتصفه بأنه جماعة .65
انتظرت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن اختتام مهرجان عمان الدولي :  موسى برهومة-عمان 

وقالت إن . جه إدانة للمهرجان وللحكومة األردنية والمؤسسات التي احتضنتهاألول للرقص المعاصر لتو
وقف طوفان الفساد الذي "وطالبت الجماعة، في بيان صدر عنها، بـ". تهدد قيم األمة"مثل هذه األنشطة 

قي الفساد بمختلف أشكاله السياسي واإلداري والمالي واألخال"، مشددة على ان "يراد له أن يفتك بالمجتمع
افعها الشخصية أصبح متجذراً ومؤسسياً وركيزة لبقاء فئات أو شريحة ضيقة متنفذة ال هم لها سوى من

  ".ومصالحها الخاصة
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والتي من شأنها أن " المدعومة رسمياً"وأشار البيان إلى تزايد الممارسات والبرامج والفعاليات المنظمة 
تمع وتستفز كل غيور صادق االنتماء لهذا البلد ولهذه تهدم قيم اإلسالم وأخالق الشباب وتشوه هوية المج"

  ". األمة معتز بعقيدته ودينه وقيمه
  8/5/2007المستقبل 

  
 ديفيد هيل يعلن عدم وضع االردن ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة  .66

 أعلن السفير االمريكي في عمان ديفيد هيل، خالل لقائه اليوم وزير الصناعة والتجارة سالم: عمان
الخزاعله، أنه لم يتم وضع االردن ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة فيما يخص حقوق الملكية 

للحكومة االمريكية لحماية حقوق الملكية الفكرية ) review 301(الفكرية وذلك خالل المراجعة السنوية 
دة في التشريعات االردنية نظرا لمستوى الحماية المتميز لحقوق الملكية الفكرية والمعايير الدولية المعتم

  .ذات العالقه
  7/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

    
  االردني يهنئ الرئيس الفرنسي المنتخب نيكوال ساركوزيالعاهل .67

بعث العاهل االردني عبداهللا الثاني برقية الى فخامة الرئيس الفرنسي المنتخب نيكوال ساركوزي : عمان
واعرب عبداهللا الثاني عن ثقته الكبيرة بان . ئيسا للجمهورية الفرنسية الصديقةهنأه فيها بمناسبة انتخابه ر

يواصل العمل على ترسيخ مسيرة التقدم والبناء في بلده الصديق الذي كان على الدوام يعمل من اجل 
  . ترسيخ السالم والحرية في ارجاء العالم

  7/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  فشل اسرائيل في حرب تموز تزيد احتماالت مواجهة اخرى: خبراء ومحللون .68
أثارت تقارير إخبارية في واشنطن، خالل األيام القليلة الماضـية، المخـاوف            :  محمد صادق  -واشنطن

. خالل الصيف المقبـل   " حزب اهللا "والقلق المتزايد من احتماالت تجدد المواجهة العسكرية بين إسرائيل و         
القلق من  "على أن   " واشنطن لسياسات الشرق األدنى   "ديفيد ماكوفسكي من معهد     أكد الخبير االستراتيجي    و

أسباب حرب العام الماضي ال تزال قائمة، وربمـا تـشعل           "، موضحاً أن    "احتمال حرب مقبلة له مسبباته    
 يزيد 1701 و 1680 و 1559الفشل في تطبيق قرارات مجلس األمن الدولي        "، مشيراً إلى أن     "حربا جديدة 

هناك حقيقة أخرى تعزز احتمـاالت الحـرب بـين سـوريا            "وقال   ".ن احتماالت تجدد المواجهة   أيضا م 
وإسرائيل، وهي تحريض روسيا لسوريا وتزويدها بتقارير تؤكد أن إسرائيل تعد لهجوم عسكري عليها،              

وإن سوريا سمعت النصيحة وانعكس ذلـك فـي         . 1967كما نصح االتحاد السوفييتي سوريا قبيل حرب        
داداتها العسكرية الدفاعية، ومع أن إسرائيل ترى في هذه االستعدادات غرضا دفاعيـاً حتـى اآلن،                استع

فإنها ال تستبعد تحولها ألغراض هجومية، ولذلك قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت الـشهر               
وول "ه صحيفة   وجاء في تقرير آخر نشرت     ".الماضي، إن إسرائيل ال تنوي وال تريد الهجوم على سوريا         

في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة اإلسرائيلية فشلها في حرب          "األسبوع الماضي، أنه    " ستريت جورنال 
". الصيف الماضي تتزايد احتماالت اندالع مواجهة بين إسرائيل وجيرانها، وتحديدا بينها وبـين سـوريا              

ات والتقدير تقلص إلى حد كبير،      حيز إساءة الحساب  "ويرى محللون عسكريون وسياسيون في واشنطن أن        
وأي خطأ فيها سيشعل حربا تخرج عن السيطرة، ويعزز هذا القلق حالة الجمود الدبلوماسي التي تشهدها                

التابع لجامعة تل أبيب إيال زيسر علـى أن         " دايان"وأكد الخبير في الشؤون السورية في معهد         ".المنطقة
ويعزز المخاوف والقلق فـي     ". ، وإن أي خرق سيقود إلى حرب      الحالة التي نراها اآلن لم نرها قبل عام       "

التي وصـلته مـن     ) حزب اهللا (موضوع صواريخ   "بعض أوساط واشنطن قول مسؤولين إسرائيليين إن        
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سوريا، نوقشت خالل اجتماع للحكومة اإلسرائيلية األسبوع الماضي، وقـال بعـدها رئـيس األركـان                
حيد للصواريخ هو استخدام القوة البرية، وإن إسرائيل سترد على          الحل الو "اإلسرائيلي غابي أشكنازي إن     

ومن هنا يخشى المراقبون والمحللون في الواليات المتحـدة          ".أي حادث بسرعة وحسم وقوة برية كبيرة      
من تحول ذلك إلى مواجهة واسعة، وعلق مصدر أميركي، رفض الكشف عن هويته، عن حالة التـوتر                 

إننا نستبعد صحة تلك التقارير وال نظن أن أي طرف يريد الحـرب أو              "قول  في منطقة الشرق الوسط بال    
ال توجد حالة جمود دبلوماسي، وإنما هناك عقبات         "اضاف انه ، و "يسعى إليها، ألسباب خاصة بكل طرف     

في حين رجح مصدر عسكري في واشنطن، رفض نـشر          ". وصعوبات تعمل اإلدارة على تذليلها وحلها     
  ".ورة أكثر قتامة ما لم تحدث معجزة تفاهم بين الواليات المتحدة وإيرانتكون الص"اسمه، أن 

   8/5/2007البيان اإلماراتية 
  

 إذا حصل اعتداء على لبنان فسندافع عنه وال ننتظر اإلذن من أحد: نصر اهللاحسن  .69
ـ    الجمهورية السيد حسن نصر اهللا اقتراح العماد ميشال عون انتخاب رئيس           " حزب اهللا "أيد األمين العام ل

اللجوء إلى الشعب للخروج من أي مأزق، هـو خيـار           "من الشعب مباشرة لمرة واحدة، مشيراً إلى أن         
. وقلّل من أهمية عدم وجود نص دستوري في ما خص االستفتاء، مقترحاً اعتماد ذلك عرفاً              ". طبيعي جداً 
 آذار  14يه، وتحـدى قـوى      حدد مرشحه للرئاسة، ملمحاً إلى عون بدون أن يسم        " حزب اهللا "وأعلن أن   

: عن وضع المقاومة فـي الجنـوب  ، الفضائية" العالم" في مقابلة مع قناة وقال .االتفاق على اسم مرشحها
نحن لدينا اآلن وجود دفاعي، بمعنى أنه إذا حصل اعتداء على الجنوب أو             : استراتيجيتنا اآلن هي التالية   "

وفـي ملـف     ".كل صراحة نحن ال ننتظر اإلذن من أحد       على لبنان، فنحن سندافع عن لبنان، وانا أقول ب        
التي قالت إنها تريد مساعدة لبنـان، وفـت         "إعمار ما هدمه عدوان تموز، ختم بالقول إن الدول العربية           

فيحتفظون باألموال ويتعاطون مـع الملـف       ) الحكومة(بوعدها ودفعت أمواالً للحكومة اللبنانية، أما هم        
   ".إنهم يعاقبون الناس على خيارها السياسي.. .اإلعماري تعاطياً سياسياً

  8/5/2007األخبار اللبنانية 
  

   للسعودية دور قيادي في مبادرة السالم  .. المحكمة ولو تحت الفصل السابع: رايس .70
ديموقراطية لبنان وسيادته هي مـسائل جوهريـة        "أكدت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس ان        

يجب أن تنشأ رغم الطريـق المـسدود الـذي    "، وأعلنت أن المحكمة الدولية      "األميركيةللواليات المتحدة   
إذا اضطررنا  : "، وقالت "وصلت إليه في لبنان، ألن قتلة الرئيس رفيق الحريري يجب أن يواجهوا العدالة            

 في حديث أمس إلـى محطـة العربيـة          ، رايس وصفتو ".سنقوم بالدفع إلنشائها في ظل الفصل السابع      
جيدة للغاية، ونحن نتفـق كليـاً       "العالقة بين الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية بأنها         ،  ضائيةالف

كالنا قلق تجاه التطرف في المنطقة وتنظيم القاعدة واإلرهاب، ومن          : "وقالت ".على االتجاه االستراتيجي  
ولعبـت دوراً   ،  3ة في مؤتمر باريس     الواضح أن سياساتنا أيضاً متطابقة في لبنان، فالسعودية كانت سخي         

وأعادت دفعها في قمة الرياض، نستطيع اسـتخدام المبـادرة لـدفع            ) للسالم(قيادياً في المبادرة العربية     
  ".موضوع السالم اإلسرائيلي الفلسطيني الذي ال نزال ملتزمين به 

  8/5/2007المستقبل 
  

   عدوان وإعادة اإلعمارقدم جردة بمنجزات الحكومة إلزالة آثار ال :السنيورة .71
قدم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أمس جردة باالنجازات التي تمت على صعيد مراحـل اعـادة                 

كنا نتمنى ان يكون اللقاء للحديث عن مشاريع تنمويـة          "اعمار ما دمره العدوان االسرائيلي االخير، وقال        
ونوه بمسارعة االشقاء   " فهو غير مقصود  " وقع   ، وشدد على ان اي تباطؤ في االنجاز، ان كان قد          "جديدة
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العرب واالصدقاء في مد يد المساعدة، وأشار الى ان مجموع المبالغ التي تسلمتها الهيئة العليا لالغاثـة                 
 320( مليار ليرة    479 ماليين دوالر، وان مجموع ما انفقته الهيئة لتاريخه بلغ           707من المانحين بلغت    

  ).مليون دوالر
  8/5/2007المستقبل 

  
  ستمر سنوات قبل أن تفكر إسرائيل بعدوان جديد : لحود .72

ان لبنان متمسك باستعادة مزارع شبعا، ارضا ومياها، ويرفض         "أكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود،       
 في مقابلة مع    وقال". رفضا مطلقا استمرار اسرائيل في استثمار المياه التي تختزنها ارض هذه المزارع           

االميركي الالتيني والتلفزيون الكوبي لمناسبة الذكرى السابعة لتحرير القسم االكبـر           " تيلي سور "تلفزيون  
عما اذا كان يتوقع اعتداء اسرائيليا علـى لبنـان او           ، ردا   من الجنوب من االحتالل االسرائيلي في العام      

ـ      : سوريا في ضوء التهديدات المستمرة ايضا ضد ايران، قال لحود          يء محتمـل   مع إسـرائيل كـل ش
خصوصا االعتداء على لبنان وسوريا النها ال تريد السالم، اال انه بعد الهزيمة في لبنان، ال اعتقد انهـا                   

الحديث لكن ارادة القتال عند االسرائيلي صفر،       من  ستقوم بهجوم جديد، الن اسرائيل لديها العديد والعتاد         
ستمر عدة  . لبناني قوية النه يقاتل من اجل ارضه      في مقابل ان ارادة القتال عند ال      . والنتيجة تكون صفرا  

  . سنوات قبل ان تتوافر لدى االسرائيليين ارادة القتال حتى تفكر من جديد بعمليات عسكرية
  8/5/2007السفير 

 
  إسرائيل تدفن نفايات نووية في البحر األحمر .73

 الشعب، البرلمان طالب النائب أحمد الخوالني من جماعة اإلخوان المسلمين في مجلس: القاهرة
المصري، حكومة بالده باتخاذ مواقف حازمة في مواجهة إسرائيل وطرد سفيرها من القاهرة، على 

الفرنسية حول دفنها مائتي كيلوجرام من نفايات مفاعالتها النووية داخل " لوموند"خلفية ما نشرته صحيفة 
نووية في براميل مخصصة لهذا الغرض عن واتهم سلطات الكيان بدفن نفايات . المياه االقليمية المصرية

وتساءل نائب . طريق البحر األحمر في فصل الشتاء، والتي تدفعها الرياح إلى الشواطئ المصرية
بورسعيد في بيان عاجل تقدم به إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف عن هيبة الدولة وسمعتها أمام الكيان 

  .ال من الشعب المصريالصهيوني الغاصب الذي يلعب بمقدرات وصحة وأجي
  8/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مسؤولون مصريون وأوروبيون يدرسون تطوير معبر رفح .74

عقد مسؤولون من مصر ووفد من االتحاد االوروبي يزور معبر رفح حالياً، اجتماعاً تنسيقياً : القاهرة
ا الى الخارج عن طريق للبحث في امكانات المعبر وتجهيزه الستقبال الصادرات الفلسطينية لتصديره

  . مصر
  8/5/2007الحياة 

  
  األمين العام للجامعة العربية يؤكد استمرار جهوده لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني  .75

أكد السيد عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية، اليوم، استمرار جهود الجامعة من أجل : القاهرة
جاء ذلك، خالل . افة عناصر الدعم واإلسناد الممكنة لشعبنارفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتوفير ك

لقاء صالح زيدان وزير الشؤون االجتماعية، بالسيد موسى، يرافقه السفير حسين عبد الخالق مندوب 
  .فلسطين الدائم بالجامعة، ووفد من األمانة العامة للجامعة العربية، وذلك في القاهرة
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 خالل اللقاء معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الحصار الظالم، وماله من ناحيته، استعرض الوزير زيدان،
، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة %70من تأثيرات سلبية، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الفقر والتي فاقت الـ

  .ومعاناة قطاع الموظفين وأسر الشهداء واألسرى والجرحى
     7/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  مليون دوالر للمعلمين الفلسطينيين 22تقدم مساعدات بـ قطر  .76

صرح االمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الفلسطينية محمد صبيح، امس :  اف ب-القاهرة 
.  مليون دوالر للجامعة العربية لدفع رواتب المعلمين في االراضي الفلسطينية22االثنين، ان قطر سددت 
لمبلغ يمثل الدفعة الثالثة من التبرع القطري لدعم الشعب الفلسطيني وصموده ودفع وقال صبيح ان هذا ا

واكد ان الجامعة العربية ستقوم بتحويل المبلغ بطريقتها الي السلطة  .رواتب المعلمين الفلسطينيين
 .الفلسطينية

  8/5/2007القدس العربي 
  

  صواريخشتاينماير يبحث في اسرائيل تسهيالت للفلسطينيين ووقف ال .77
ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية ينس بلوتنر أن المحادثـات المكثفـة             :  اسكندر الديك  -برلين  

التي يجريها وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، في جولته الشرق األوسطية، مهمة جدا وتهدف إلـى    
وأعتبر أن محادثاته مـع  . إلسرائيلية ا-تعزيز شروط تحقيق تقدم في أزمة المنطقة المحورية الفلسطينية       

المسؤولين العرب والدوليين على هامش قمة شرم الشيخ في مصر دفعته إلى توجيه دعوة لهم لحـضور                 
وتابع أن جهـود    . المجلس الوزاري المقبل الذي سيعقده وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسيل          

اعية الدولية ودول عربية فاعلة لتحسين شروط تحقيـق         االتحاد األوروبي والجامعة العربية وأعضاء الرب     
وقال ان شتاينماير تأكـد     . تقدم في أزمة الشرق األوسط، تجري على مستوى عال وبصورة مكثفة حاليا           

بعد محادثاته مع نظيره الفلسطيني زياد أبو عمرو ووزير المال سالم فياض والرئيس محمود عباس في                
 موجودة لدى الجانب الفلسطيني لتحقيق تقدم، مـشددا علـى ضـرورة             اليومين الماضيين من أن الرغبة    

حصول تقدم إيجابي ألن الوضع المعيشي للفلسطينيين صعب جدا من ناحية، ومن ناحية أخرى الوضـع                
وبعد أن اعتبـر أن     . األمني الخطر على السكان اإلسرائيليين مع استمرار سقوط صواريخ القسام عليهم          

محور المحادثات التي بدأها شتاينماير في إسرائيل أمس، لفـت إلـى وجـود              الوضع دقيق وسيكون في     
  .إشارات عن امكان تحقيق تقدم ال بد من العمل على ترجمتها على أرض الواقع

 8/5/2007الحياة 
  

  حركة شرعيةهي ي حركة سياسية تفوز في االنتخابات أ: رئيس البرلمان االيطالي .78
لبرلمان االيطالي فاوستو بيرتنوتي، أمس، انه سيلقي خطابـا امـام           قال رئيس ا  :  محمد يونس  –رام اهللا   

واضاف رداً على سؤال، للحياة، عن فرص لقائه أياً من قادة حماس او وزرائها              . المجلس التشريعي غداً  
انا اعتبر اي حركة سياسية تفوز في االنتخابات وفي صندوق          : "في زيارته الراهنة لالراضي الفلسطينية    

ركة شرعية، وُأقدر المبادرات التي تؤدي الى االعتراف والتعامل مع الحكومـة الفلـسطينية              االقتراع ح 
والتقى بيرتنوتي عـددا مـن الشخـصيات    ". كاملة، لهذا قبلت الدعوة اللقاء كلمة امام المجلس التشريعي   

ه، ووزير االعـالم    الفلسطينية في رام اهللا، بينهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد رب             
  .الدكتور مصطفى البرغوثي الذي وصفه بالصديق
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وقال البرغوثي انه حمل رئيس البرلمان االيطالي رسالة من الحكومة الفلسطينية تطالب بأن تتعامل دول               
  .االتحاد االوروبي مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

  8/5/2007الحياة 
  

  يس الوزراء الفلسطينيجنوب افريقيا تدافع عن دعوتها رئ .79
دافعت جنوب افريقيا، يوم االثنين، عن دعوتها اسماعيل هنية رئيس الـوزراء الفلـسطيني    : جوهانسبرج

من يرفـضون هـذه الـدعوات       "وقال كاسريلز في بيان     ". قصر نظر "قائلة ان رفض فرص الحوار هو       
هذا المنطق الذي يتبنوه لم يكـن       . "ايثبتون انهم لم يتعلموا شيئا من االنتقال الذي حدث في جنوب أفريقي           

ليسمح لبيتر بوتا، رئيس جنوب افريقيا خالل حقبة التمييز العنصري، بلقاء السجين نيلسون مانـديال وال                
وانتقدت لجنـة   ." بقيام الرئيس السابق فردريك وليام دي كليرك باطالق سراحه كشريك في المفاوضات           

لحركـة المقاومـة االسـالمية      " االيديولوجية العنصرية "ائلة ان   النواب اليهود في جنوب أفريقيا الدعوة ق      
حماس التي تقود حكومة الوحدة الفلسطينية تتعارض مع مباديء جنوب افريقيا في حقبة ما بعد التمييـز                 

وكاسريلز يهودي لكنه من أبرز المنتقدين السرائيل وانتهز زيارتـه لالراضـي الفلـسطينية              . العنصري
دولة فلـسطينية   .. ة جنوب افريقيا بتحقيق حل من خالل التفاوض يقضي بقيام دولتين          ليؤكد التزام حكوم  "

  ."1967قابلة للبقاء على حدود عام 
  7/5/2007رويترز 

  
  ربع ألغام العالم موجود في العراق .80

قدر مسؤول المنظمة العراقية لتطهير االلغام عدد االلغام الموجودة في  العـراق             : أحمد صبري -بغـداد
 دولة في العالم والتـي تقـدر        64مليون لغم مؤكداً ان هذا العدد يشكل ربع االلغام المزروعة في             25بـ
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في " حماس"الفتحاوية، عقب فوز حركة " العباءة"وظهرت سلبيات هذا الواقع الذي كان مستتراً خلف 
االنتخابات التشريعية مطلع العام الماضي، وعجزها عن التحكم في مفاصل سلطة أصبحت ذات رأسين 

ي الرئاسة، وقاعدة موظفين يحركها الوالء ممثالً ف" فتحاوي"تمثله الحكومة، واآلخر " حمساوي"أحدهما 
  ".فتح"التنظيمي لحركة 

ونتيجة طبيعية لغياب االنسجام بين الرأسين، وغياب المهنية التي تحكم العالقة مع القاعدة، وقع االقتتال 
، فيما تنامت مظاهر الفلتان األمني، لتصل "فتح"الداخلي، الذي مثّل عناصر األمن طرفه الرئيس لمصلحة 

  .مع غياب أدوات تعزيز سيادة القانون" عام الحكم الحمساوي"لذروة خالل ا
" حبلى"نفسها " فتح"، التي نكأت الجراح، لتجد حركة "حماس"األزمة الداخلية ليست وليدة فوز حركة 

بالصراعات الداخلية، التي تأخر موعد والدتها عاماً كامالً كانت فيه الحركة مشغولة بالصراع مع 
  .األولىغريمتها 

وكيانها في سبب وحيد، أو حصرها في إطار " فتح"وال يمكن قصر األزمة الحادة التي تنهش دور حركة 
ترتكز على " فتح"ضيق ينتظم في وجهة بحث واحدة، بنيوية كانت أم سياسية أم مصلحية، فمفاعيل أزمة 

ات والوظائف والممارسات قواعد وإشكاليات متداخلة ومتشابكة، بحجم تداخل وتشابك األدوار والمهم
  .منذ تأسيسها حتى اليوم" فتح"التي اضطلعت بها 

وتجلياتها، ومستوى التشتت والتراجع والضياع التاريخي الذي " الفتحاوية"ورغم وضوح أسباب األزمة 
مضطرة في حكومة " حماس"انتقل بها من حال الحكم إلى واقع المعارضة السلبية، قبل أن تشارك 

جهداً داخلياً حقيقياً ومراجعة تقويمية صائبة النتشال الحركة من وهدتها السحيقة ال تزال الوحدة، فإن 
هذا الواقع كان له . غائبة عن الواقع، وبعيدة عن مالمسة األوتار الحساسة لألزمة ومسبباتها الحقيقية

وصاً على انعكاسات سلبية وخطيرة على الساحة الفلسطينية وما تمر به من أزمات متالحقة، وخص
  ".الوالء الفتحاوي"الصعيد األمني في ظل تنامي مظاهر الفلتان وعجز األجهزة األمنية ذات 

  أسباب األزمة
والسلطة عموماً ليست وليدة اللحظة، وجذورها " فتح"يرى مراقبون أن أسباب األزمة الداخلية في حركة 

 سياسة التفرد في القرار ومصادر ممتدة لسنوات طويلة مضت، ومردها يكمن في أسباب عديدة، أهمها
ورغم سلبية هذه السياسة فإنه كان ناجحاً في . التمويل التي كان ينتهجها الزعيم الراحل ياسر عرفات

قيادة الحركة بما كان يتمتع به من قدرات وكاريزما، وهو ما ال يتوافر في الرئيس محمود عباس، 
  . على الساحة الفلسطينيةفي أزماتها التنظيمية، وانعكس ذلك" فتح"فغرقت 

ترتيب حركة فتح "ووفقاً ألستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور عبد الستار قاسم، فإن 
والسلطة خضع لمزاج عرفات، الذي كان متفرداً في القرار فوضع على رأس كل جهاز أمني ومؤسسة 

.  وبالتالي بقي الصراع قائماً على النفوذ والمالمدنية أشخاصاً يكنون العداوة والبغضاء بعضهم لبعض،
وبعد وفاته، واالنتخابات التشريعية الثانية التي فازت فيها حماس، لم يجد هؤالء بينهم شخصاً قوياً 
يجمعون عليه، فأجمعوا على شخص ضعيف وهو عباس، فبقي الصراع قائماً فيما بينهم ومن دون حكم، 

مثابة الحكم القوي وبإمكانه أن يجمعهم وقتما شاء، ليزداد واقع الحركة حيث كان في السابق أبو عمار ب
صعوبة مع صعود طرف خارجي ينافس هؤالء المتنفذين على نفوذهم، فالتأموا جميعاً في النهاية لمنافسة 

للفئات المسلحة على حساب الفئات المدنية، التي " فتح"، فكانت الغلبة في داخل حركة "حماس"حركة 
  ".والنتيجة كانت االقتتال. مع االرادة الخارجية إلفشال الحركة" حماس"ارادتها في محاربة التقت 

ال قيادة تاريخية حالياً لحركة فتح، تستطيع ضبط االوضاع "ورأى المرشح السابق لرئاسة السلطة أنه 
 أن يكون قائداً، الداخلية فيها، إذ إن اللجنة المركزية كانت مجيرة لمصلحة عرفات، والمجير ال يمكن

كل عضو في اللجنة له زعران، "وقال إن ". وخضعت مراكز النفوذ داخل اللجنة لمن يمتلك المال
عبارة عن شركة وليست تنظيماً حقيقياً، والقيادة الموجودة تمسك بأطراف " فتح"وبالتالي فإن حركة 
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داخل الحركة للتيار الذي يمتلك هذا الحركة بواسطة المال االميركي بالدرجة االولى، والسيطرة الحقيقية 
محمد دحالن، وهو بالمناسبة ) القيادي البارز(المال، الذي يأتي عادة للمقربين من االدارة االميركية مثل 

القادر على االستقطاب الحقيقي داخل الحركة بواسطة هذا المال، وستستمر الواليات المتحدة في ارسال 
  ".نطقة بأكملها ال على نطاق فلسطين فقطاالموال بغية إحداث فتنة في الم

ويرجح قاسم أن تستمر األزمات الداخلية، ويعود االقتتال الداخلي، وقد يشهد تطوراً بامتداده إلى الضفة 
التي تعد تنظيماً حقيقياً " حماس"ال تستطيع الصمود طويالً أمام " فتح"الغربية، مشيراً إلى أن حركة 

 ولذلك من الوارد جداً أن تنحصر حركة فتح مثل فصائل كثيرة في منظمة ويتمتع باالنضباط الداخلي،
  .التحرير

  "فتوح"
" فتوح"واحدة هذه األيام، بل عن " فتح"أما الكاتب والباحث مؤمن بسيسو، فيرى أنه ال يمكن الحديث عن 

التنظيمية كثيرة ال رابط أو انسجام بينها في غالبية األحيان، أي أن الحركة تحولت بفعل الفوضى 
الداخلية إلى مجموعات متناثرة، يعمل كل منها في معزل عن اآلخرين، وال ريب أن هذه الحال شكلت 

، وعطلت بموجبها الحياة التنظيمية، "فتح"نتاجاً لجملة من األخطاء والممارسات التي سقطت فيها قيادة 
مية، وغذّت حالة االصطفاف وكرست مبدأ الوالءات الشخصية بديالً من الوالءات الوطنية والتنظي

الداخلي لمراكز القوى والتنافس غير المشروع بين أجنحة الحركة ومراكزها المتعددة، وهو ما أحال 
  .الحركة إلى جسم هالمي، متعدد االستقطابات والمرجعيات

كة ، شهدت الحر1989في دورته األخيرة عام " فتح"وأضاف بسيسو أنه منذ انعقاد المؤتمر العام لحركة 
بأجهزتها وبناها التنظيمية تكلساً حاداً وجموداً كامالً، أفقدها التواصل مع قواعدها، وأحدث فجوة تاريخية 
كبيرة، وشروخاً هائلة في جدر العالقات المتبادلة معها، ولم يعد للتجدد أو االرتقاء التنظيمي مكان في 

بقيت على حالها " فتح"لمجالس والهيئات القيادية في سياق األجندة الفتحاوية الداخلية، فاللجنة المركزية وا
من دون تغيير أو تبديل، وبقي شخوصها متربعين على مواقعهم القيادية من دون أي بادرة لتغيير داخلي، 

  .أو مؤشر إلى انتخابات داخلية في إطار إحياء وتفعيل المؤتمر العام للحركة، وهيئات الحركة األخرى
للقرار، " فتح"، كان واضحاً احتكار القيادة الرسمية لـ 1994تأسيس السلطة عام مع "وأضاف بسيسو أنه 

وهيمنتها على مفاصل واتجاهات السياسة الفتحاوية، واستئثارها بقرارات التعيين واالختيار للوظائف 
ة التي السلطوية، من دون أي تشاور مع هيئاتها وأجهزتها الداخلية، وهو ما أورث شعوراً متعاظماً بالنقم
واألكثر . استحالت إلى احتقان داخلي بالغ، ورغبات متصاعدة في التمرد واالنقالب بين آونة وأخرى

خطورة أن هذه القيادة اختزلت في شخص رئيسها الراحل ياسر عرفات، بحيث بات عرفات ممسكاً بكل 
لترضيات والتسكين خيوط اللعبة وأدوات المال والقرار، وفق سياسته المعروفة التي اعتمدت نهج ا

المؤقت للمشكالت واألزمات، والتلويح بالعصا والجزرة في وجه المخالفين، من دون أي اتجاه فعلي 
لعالج أزمة التواصل بين األجيال، أو إشراك األجيال القيادية الجديدة تدريجياً في الهيئات العليا ودوائر 

  .صنع القرار
عناصر ) أ ب-حاتم موسى (سة خالل تدريبات في غزة أمس عناصر من القوات األمنية الموالية للرئا

وقال بسيسو إن  ) أ ب-حاتم موسى (من القوات األمنية الموالية للرئاسة خالل تدريبات في غزة أمس 
وجد نفسه في مواجهة سافرة مع الحرس القديم بقيادة عرفات، ليبدأ نوع من " فتح"الجيل الجديد داخل 

لطرفين، إذ بادرت تكتالت مهمة تنتمي إلى الجيل الجديد، إلى إقامة محور سياسة الشد والجذب بين ا
مانع في مواجهة عرفات والقيادة الرسمية، وتحينت الفرصة أكثر من مرة للنيل من خصومها، وتسجيل 
نقاط تراكمية في مضمار المواجهة الخفية معهم، وصوالً إلى حشرهم في الزاوية، وإجبارهم بشكل أو 

  . االستجابة لمقتضيات التغيير وإصالح البنيان القيادي الداخليبآخر على
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هذا التيار، الذي تشكلت مالمحه القيادية من دحالن وشخصيات قيادية شابة، اعتبر جهده "واشار إلى أن 
مشروعاً وقائماً على أساس إصالحي، فيما لم تتوان القيادة الرسمية عن اتهامه بالعبث والتخريب، بل 

ر بالبعض حد اتهام عناصره بالخيانة والتواطؤ مع االحتالل، والتساوق مع جهوده المحمومة وصل األم
إلسقاط القيادة الفلسطينية آنذاك، واستبدالها بقيادة بديلة أكثر قبوالً واعتداالً، وأكثر استعداداً للتجاوب مع 

  ".لمسلحةالمطالب واالشتراطات اإلسرائيلية إزاء ضرب المقاومة ووقف االنتفاضة ا
، وما 2004وبحسب بسيسو فإن العالقة بين القيادتين بقيت بين شد وجذب حتى وفاة عرفات نهاية عام 

أفرزته من إمكانية حقيقية لإلصالح والتغيير الداخلي، إال أن القيادة الرسمية لم تخطُ خطوة واحدة باتجاه 
ة باإلصالح الداخلي، من دون فعل حقيقي، التصالح مع األجيال الجديدة فيها، وبقيت تطلق الوعود الخاص

ما أعاد إلى الواجهة تجليات ومظاهر الصراع غير المعلن بين الطرفين، وأذكى محاوالت االنشقاق 
واالنقالب على القيادة الرسمية للحركة، وخصوصاً إثر الخسارة القاسية والهزيمة التاريخية التي حاقت 

  .بالحركة في االنتخابات التشريعية
رغم غياب الحسم الداخلي باتجاه إيجاد صيغة مقبولة وتوافقية بين مستويات األجيال في "ضاف بسيسو وأ

مع " فتح"الحركة إال أن التطورات التي أفرزتها األشهر األخيرة في سياق حال المناكفة التي انتهجتها 
 اتهامات واسعة بحقه وحكومتها، أبرزت رجحاناً لكفة التيار الذي يقوده دحالن، الذي راجت" حماس"

  ".حماس"بتلقي دعم إسرائيلي وأميركي مكنه من حشد تيار واسع داخل الحركة في مضمار المواجهة مع 
إن أشكال الدعم الممنوح لدحالن الذي أكدته مصادر متضافرة من أكثر من اتجاه قد منحته : "وقال بسيسو

ساتها ومواقفها أكثر من أي وقت مضى، وهو حظوة التأثير الكبير في مسار حركة فتح واتجاهاتها وسيا
ما اصطلح عليه البعض بتسميته اختطافاً لتاريخ الحركة وقرارها وكيانها في لحظة غفلة مصيرية، وبات 
كثير من أجنحة الحركة ومحاورها رهناً إلرادته وإمالءاته واتجاهاته الخاصة التي تتركز أساساً في 

ومع ذلك فإن االصطفاف الفتحاوي الداخلي في .  أي أحد آخروحكومتها دون" حماس"ميدان مواجهة 
صيغته الراهنة التي منحت تفوقاً آنياً لدحالن على محاور الحركة وأجنحتها األخرى بما فيها قياداتها 

  ".التاريخية، ال يتوقع له أن يستمر طويالًَ إذا ما نحت األوضاع الفلسطينية الداخلية منحى التهدئة
، وغياب األسس والمبادئ الديموقراطية "فتح"ى أن تعطّل الحياة التنظيمية الداخلية لـوشدد بسيسو عل

الحقيقية التي تحكم عناصر المعادلة الفتحاوية الداخلية، أصاب الحركة بحال من الشلل والجمود الداخلي، 
ية تنظيمية فال نظر. وحجب عنها إمكانيات التطور واالرتقاء، وحجزها عن مكامن الفاعلية والتأثير

في سلوكها وأدائها الداخلي، وال لوائح داخلية تنظم عمل وواجبات وحقوق عناصرها " فتح"تحتكم إليها 
ومستوياتها المختلفة، وال هياكل أو بنى أو أجهزة داخلية تحظى بالتوقير واالحترام، وتملك القدرة 

ركة ويعلي هممهم في مواجهة والصالحيات للتقدم والنهوض، وال حراك داخلياً يستنهض أبناء الح
األزمات التي تعصف بكيانهم، وال مفاهيم أو ممارسات ديموقراطية تبعث مؤسسات الحركة من رقادها 

  .الطويل، وتحيي فيها روح المبادرة والعزم واإلصرار، وتضمن لها التواصل واالستمرار
خلي، منذ أكثر من سبعة عشر وأشار إلى أن كل ذلك غائب أو مغيب عن واقع المشهد الفتحاوي الدا

عاماً، وال تبدو في األفق القريب أية إشارات تبشر بتحول ديموقراطي وشيك، أو حتى إحياء محدود 
  .لن تلبث اشتداداً وتصاعداً وضراوة" فتح"للجسم الفتحاوي الخامد، ما يعني أن األزمة داخل 

يستطع خلفه عباس أن يشغله، ما أسهم في لم " فتح"وقال إن رحيل عرفات خلّف فراغاً هائالً في حركة 
تعميق الفوضى واالنقسام الداخلي، وخصوصاً في ظل ضعف الشخصية القيادية لعباس، وافتقاره إلى 

  .الحزم في اتخاذ القرار وضبط األوضاع
طيلة المرحلة الماضية، لم " فتح"ورأى بسيسو أن عنصر التنوع واالنفتاح األيديولوجي الكامل الذي ميز 

يعد اليوم ميزة إيجابية تستوعب الجميع، بقدر ما أضحى عبئاً ثقيالً يستنزف الحركة، ويهدر طاقاتها 
وقدراتها، ويكرس خالفاتها وشقاقاتها، ويقذف في وجهها الكثير من ذوي المصالح واألغراض الخاصة، 
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. والوحدة الداخلية المنشودةويحرمها مقومات االستمرار الواثق، والفكر الموحد، واأليديولوجيا الجامعة، 
ولم يعد سراً أن المصالح الخاصة والطموحات الشخصية تقف وراء الكثير من المشكالت واألزمات التي 

  .تعصف بالحركة، وتحول بينها وبين الوحدة والتوافق المشترك
ذين طفحت بعد تأسيس السلطة بالكثير من ذوي المصالح واألغراض الخاصة ال" فتح"وأشار إلى أن 

قدموا مصالحهم الشخصية والخاصة، واستخدموا الحركة وسيلةً لالستثمار واالنتفاع والصعود الشخصي، 
حيث إن طغيان السعي لتحقيق المصالح الخاصة واالمتيازات الشخصية طال أغلب مستويات الحركة، ما 

عميقة وإصالحات جذرية أدى إلى تأجيج نوازع الصراع والشقاق فيها، معتبراً أن الحل يقتضي تغيرات 
  .في بنية الهيكل والسياسة الفتحاوية الراهنة

  8/5/2007األخبار اللبنانية 
 

  ؟ "لجان حق العودة"هل تحولت الحكومة إلى لجنة من  .83
 عريب الرنتاوي

أن تنفي المصادر الرسمية جملة وتفصيال ما جاء في صحيفة هآرتس من مواقف منسوبة لألردن تفتح 
ن حق العودة لصالح الحق في التعويض، فهذا أمر مفهوم تماما، بل ومطلوب ومثلج الباب للتخلي ع

أن تتحمل وزر هذا التفريط، وليس من مصلحة األردنيين ) الدولة(للصدور، فليس من مصلحة األردن 
أن يصادر حقهم في االختيار، وليس من مصلحة عالقات األردن الفلسطينية فتح ) من أصول فلسطينية(

 .باب أصالهذا ال
لكن أن نمضي بعيدا في النفي والتوضيح، إلى حد اتهام المتسائلين حول حقيقة الموقف والمطالبين 

" التطرف"بتوضيحه بأنهم يكررون كالببغاوات مواقف إسرائيل واتهاماتها لألردن، فهذا أمر فيه من 
سالم ومن أية بوابة الشيء الكثير، فنحن نعرف والحكومة تعرف وكل من دخل عملية ال" التطير"و

أمر غير واقعي وغير ممكن، " الوعي الدارج والسائد"يعرف، أن إنفاذ حق العودة بالصورة التي يراها 
كما أننا جميعا نعرف إن إنفاذ هذا الحق على إطالقه، بحاجة لحرب إسرائيلية عربية سابعة، شريطة أن 

 أو 1973"نصر أكتوبر "تأكيد ليس من طراز تنتهي بنصر عربي مبين، ال لبس فيه وال غبار عليه، وبال
 .2006"تموز ـ آب "

وال شك أن الحكومة وهي تطلق اتهاماتها الساخرة للمطالبين بتوضيح الموقف، كانت تهدف إلى تحقيق 
، كانت عينها على االنتخابات البلدية والبرلمانية، والغاية من قبل ومن "مطارح أخرى"أهداف أخرى في 

 نسيت أنها - الحكومة -قوى المعارضة اإلسالمية في المجلس النيابي، لكنها بعد تحجيم حضور 
بتأكيداتها هذه، تذهب بهدف آخر من أهداف سياستها في المرحلة الراهنة، أال وهو المساعدة في إحياء 

غالظ معسكر السالم اإلسرائيلي، توطئة إلنعاش عملية السالم وإحيائها، إذ كلما أقسمت الحكومة األيمان ال
تعقدت مهمة إحياء السالم معسكرا ومبادرة وعملية، وكلما أبقت الحكومة هذا " حق العودة"في موضع 

الموضوع على أجندة الحوار الوطني زاد تعقيدا واحتل مكانة شبيهة بمكانته المركزية في السياسة 
المحظورة " ان حق العودةلج"اللبنانية، بل وكلما احتلت الحكومة ذاته الدور والمكانة اللذين تحتلهما 

 .بقرارات حكومية سابقة
ال يعني ذلك أنه يتعين علينا التفريط بحق العودة، أو أن كاتب هذه السطور يقترح ذلك على الحكومة، 
ولكنها نصيحة مجانية نقدمها للحكومة بعدم اإلكثار من الحديث عن هذا الموضوع أو تحويله إلى قضية 

ئل حكمة الحكومات أن تخوض غمار المنافسة مع المعارضات أن على جدل مع المعارضة فليس من دال
 .الخسارة الصافية: أرضها وساحتها وفي ملعبها وبين جمهورها، فالنتيجة محسومة سلفا

أتحدى أي مسؤول حكومي، أردني أو فلسطيني أو عربي من مؤيدي عملية السالم وأنصار إحيائها، أن 
 سيكون مكفوال في ظل أي عملية سالم تنتهي إلى خواتيمها في المدى يخرج للعلن ويجزم بأن حق العودة
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المباشر أو المنظور، أتحدى أي منهم الجهر بمثل هذا الفرضية أو وضعها في منزلة الشرط للقبول 
بإنهاء الصراع مع العدو، أتحدى أيا من القائلين بوجود فرصة للسالم أن يضيف لهذه العبارة عبارة 

 فرصة إلنجاز حق العودة، اللهم إال إذا كان المقصود بحق العودة، عودة بعض أخرى تقول بوجود
 .األولى والثانية" بعض"الالجئين إلى بعض الضفة الغربية وقطاع غزة، ونشدد على 

منذ أن قبلنا عربا وفلسطينيين السالم مع إسرائيل خيارا استراتيجيا أوحد، كان من الواضح تماما أن النية 
ا لعقد الصفقات وإبرام التنازالت، ويخطئ من يظن أن قضية الالجئين لم تكن في مقدمة متوفرة لدين

الئحة التنازالت المطلوبة، ببساطة شديدة ألنها خط أحمر اجماعي إسرائيلي، ومن يريد أن يشق 
، إسرائيلي إلى فريقين واحد مؤيد للسالم وآخر مناهض له، أو غالبية مؤيدة للسالم وأقلية معارضة له

عليه أن ال يبدأ الحديث من ملف الالجئين، وأن يكثر من التصريحات المستمسكة بحق عودتهم، فكيف 
 حين يجعل هذه المسألة قضية جدال وطني أردني داخلي وموضوع للمزايدة والمناقصة؟

  8/5/2007الدستور 
 

 !بماذا ندعوه؟.. وهذا .84
 صالح القالب

 كصدى لما قاله خالد مشعل قبل أيام في مخيم اليرموك عندما يصف الناطق باسم حركة حماس في غزة،
قرب دمشق، الخطة األمنية األميركية األخيرة بانها ال تخدم االستقرار واألمن في المنطقة وأنها خطة 

وفي اإلتجاه .. دنيئة و إرهابية وعندما يصفها رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير بأنها جيدة
مثلى لتحويل األقوال الى أفعال وتعطي مصداقية لعملية السالم فإن هذا يعني أن والطريق ال.. الصحيح

 !!.وكأنك يا بو زيد ما غزيت.. الفراق اليزال قائماً
 !.؟..فما هي هذه الخطة وماذا تضمنت

الخطة أعدها ثالثة من المسؤولين األميركيين هم المنسق األمني مع السلطة الفلسطينية الجنرال كيث 
ون والسفير لدى إسرائيل ديك جونز والقنصل العام في القدس جاكوب والس وحسب المعلومات فإن دايت

هذه الخطة قد حظيت مسبقاً، وقبل اإلعالن عنها وتسليمها إلى إسرائيل والسلطة الوطنية، بموافقة وزيرة 
 .الخارجية األميركية كونداليزا رايس

فتح المعبرين الرئيسيين في : ا هو مطلوب من اإلسرائيليين فهو أما أهم ما تضمنته هذه الخطة بالنسبة لم
غزة بصورة دائمة وأن يخصص معبر رفح للمسافرين ويخصص معبر كرم سالم للبضائع، وضمان 
العمل المتواصل في معابر الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للمعايير الدولية وسماح إسرائيل بمرور 

ترتيبات أمنية مالئمة والتوصل الى اتفاق بشأن تسهيل حركة الناس األشخاص بين غزة والضفة وفق 
والبضائع في الضفة الغربية وتقليل المعوقات والعراقيل التي تواجه حياة الفلسطينيين الى أبعد حد وتوفير 

 .خدمة نقل بالحافالت بين الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة خمس رحالت أسبوعياً
ان تعمل األجهزة األمنية الفلسطينية : سبة لما هو مطلوب من الفلسطينيين فهو أما أهم ما تضمنته بالن

على حفظ األمن والنظام ومحاربة اإلرهاب وإعداد خطة مفصلة لمنع إطالق الصواريخ على إسرائيل 
وتعزيز الجهود لمنع تهريب األسلحة واألموال الى ) يونيو المقبل ( قبل الحادي والعشرين من حزيران 

 ومنع حفر األنفاق وتحسين العالقات بين األجهزة االمنية الموالية ل أبو مازن والجيش اإلسرائيلي غزة
للقيام بواجباتها، وحسب هذه الخطة فإنه البد من تحقيق ) الفلسطينية ( وتحسين قدرات األجهزة األمنية 

 .المقبل) يوليو ( هذا في موعد أقصاه األول من تموز 
لمتحمسين الفلسطينيين لهذه الخطة قد أبدوا بعض المالحظات عليها مثلهم مثل وبالطبع فإن أكثر ا

اإلسرائيليين والمؤكد هنا ان الذي أثار حفيظة الناطق بلسان خالد مشعل في غزة ودفعه الى شتم الخطة 
 ووصفها بأنها إرهابية هو الجانب المتعلق بضرورة تقوية أجهزة األمن التابعة ل محمود عباس وماعدا
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ذلك فإن المعروف ان المقاومة متوقفة وبإتفاق منذ فترة بعيدة وان إستخدام الصواريخ غير المضرة 
لإلسرائيليين ال يتعلق بأي حسابات وطنية فلسطينية بل بحسابات إقليمية وحسابات شخصية متعلقة 

 .الوطنيةبالمحاور التي برزت داخل حماس بعد إتفاقية مكة المكرمة وبعد تشكيل حكومة الوحدة 
بإيصالها الى جهاز مخابرات شقيق !! وهنا فإن األكثر دناءة من هذه الخطة هو ان يقوم المجاهدون 

طويل الباع في مثل هذه األمور فيقوم بدمجها مع تقارير جهادية أيضاً عما تتحدث به أوساط فتح في 
 الذي نشرته إحدى غزة ورام اهللا لفبركة مشروع مؤامرة وهمية أردنية يستهدف حركة حماس هو

.. أنصاف الشهريات وقال المطبلون لها انه هو سبب الحؤول دون صدورها في الموعد الذي تصدر فيه
وهذا غير صحيح على اإلطالق إذْ أن هناك سببين آخرين ليس لهما أي عالقة ال بالفلسطينيين وال 

 .بالقضية الفلسطينية
، التي شعرت بأن الجانب األمني في هذه الخطة األميركية إن هذه هي األساليب بعينها فعندما تقوم الجهة

اآلنفة الذكر يستهدفها، بإعداد تقرير يستند الى ما جاء في هذا الجانب وبين ما تتحدث به بعض أوساط 
فتح للرد على هزيمة اإلنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة وإرسال هذا التقرير ألجهزة شقيقة فتقوم 

ه مجدداً وإرساله الى النشر في هيئة مشروع مؤامرة أردنية ضد حماس فإن هذا هو بإعادة صياغت
  !!.اإلنحطاط بلحمه وشحمه 

  8/5/2007الرأي األردنية 
 

  هل سيسارع اولمرت لتصدير أزمته الداخلية إلى الخارج؟ .85
  علي سعادة

ي مواجهة االصوات   يحاول رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت كسب الوقت للحفاظ على منصبه ف           
المنادية باستقالته غداة نشر تقرير حمله مسؤوليات في اخفاقات الحرب التي شنها على لبنـان الـصيف                 

 يوما من القتال    34الماضي، وتحميله المسؤولية الرئيس عن الخسائر الفادحة التى تكبدتها إسرائيل خالل            
  .مع حزب اهللا

يتهمه بأن تقييماته في اتخاذ القرارات كانت خاطئة وأنه كان          ويتضمن التقرير انتقادات شديدة ألولمرت و     
متسرعا في خطواته وأدار الحرب من دون خطة مسبقة، ولم يطلب من الجيش بدائل للخطط التي قدمها                 

  .كما هو متبع، وانجر عمليا خلف قرارات الجيش
في مجال األمن ولم يـستفد      كما يصف التقرير وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيرتس بأنه عديم المعرفة            

من ذوي الخبرة المحيطين به حيث رفض تلقى مساعدتهم وتجاهل مسؤولي وزارة الدفاع وأحاط نفـسه                
بمستشارين خصوصيين وبذلك أدار الحرب وهو ال يملك المعرفة والتجربة، وبالنسبة لـرئيس األركـان               

تر بصواريخ الكاتيوشا وباألضرار التي قد      اإلسرائيلي السابق دان حالوتس فقد أشار التقرير إلى أنه استه         
تسببها وبتأثيرها على سكان الشمال، كما قام بتغيير الخطط العسكرية مرة تلو األخرى خالل الحرب من                

ويضيف تقرير فينوجراد أيضا أن حـالوتس       . دون أن يوفر ردا للتهديد الحقيقي وهو صواريخ الكاتيوشا        
ي قيادة الجيش ولم يعرض بـدائل لالقتراحـات التـي قـدمها             عمل على إسكات اآلراء التي عارضته ف      

  .للمستوى السياسي، وبذلك فرض اقتراحه على المستوى السياسي
ويرى مراقبون أن هذا التقرير قد يكون المسمار األخير فى نعش مستقبل أولمرت السياسى فـى ضـوء                  

  .امه بفضائح فسادتدهور شعبيته بشدة ليس بسبب خسائر حرب لبنان فقط وإنما أيضا الته
ويبدو أيضا أن تداعيات التقرير لن تقف عند إسدال الستار على مستقبل رئيس الوزراء في السلطة وإنما                 

التقرير يؤكد االنهيارات األخيرة فى مصداقية القيادات الـسياسية         . للخطر" كاديما"قد قد تعرض مستقبل     
الذي قدم استقالته بسبب توجيه تهم له بـالتحرش         والعسكرية بدءاً من الرئيس االسرائيلي موشيه كاتساف        

  .الجنسي ومرورا باستقالة دان حالوتس رئيس األركان إلى مالحقة رئيس الوزراء نفسه بقضايا فساد
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إن المتابع للرأى العام االسرائيلي فى األسابيع األخيرة يلمس بوضوح أن هنالك حالة من السكون الـذى                 
) فبرايـر ( نشرته صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية في منتـصف شـباط         يسبق العاصفة؛ فقد كشف استطالع    

 بالمائة منهم يؤيدون استقالة عميـر  70 بالمائة من المستطلعين يؤيدون استقالة أولمرت و50الماضى أن  
 من اإلسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، وأنه في حال إجراء انتخابات مبكرة             58بيريتس كما أن    
  . مقعدا له حاليا في الكنيست29 مقعدا من مجموع 17ا الذي يترأسه أولمرت سيفقد فإن حزب كاديم

) ينـاير (في السابع عشر من كـانون الثـاني       " هاآرتس"كما أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه صحيفة        
 مقعدا، فيما يحـصل     29بزعامة بنيامين نتنياهو على     " الليكود"الماضى أنه من المتوقع أن يحصل حزب        

 مقعدا فقط إذا ما أجريت االنتخابـات  12بزعامة أولمرت ب " كاديما" مقعدا، يليه 18على  "العمل   "حزب
  .حاليا

باإلضافة إلى استطالعات الرأى فقد انهالت االنتقادات والدعوات لالستقالة على أولمرت، ونقلت صحيفة             
عو أولمرت إلى نقل مهام     إنني أد : "عن يوسي بيلين عضو الكنيست ورئيس حزب ميرتس قوله        " هاآرتس"

منصبه على الفور إلى نائبته وزيرة خارجيته تسيبي ليفني بعد االشتباه في تورطه في خصخـصة بنـك                  
  ".ليومي

من غير المحتمل أن توضع شؤون الدولة في أيدي شخص كل ما يشغله اآلن هـو                : "وأضاف بيلين قائال  
اء نفسه، فإن حزب ميرتس سيتقدم إلى الكنيـست         إنقاذ نفسه، فإذا لم يقدم أولمرت على عمل ذلك من تلق          

  ".بطلب يلزمه بعمل ذلك
إن تلك الظروف تهيـئ الفرصـة       " العمل"وفي السياق ذاته، قال عضو الكنيست عامي أيالون من حزب           

لحزب العمل إلجراء انتخابات مبكرة، وسوف يطرح هذا األمر للمناقشة من أجل عودة ثقة الجمهور في                
ة، كما طالب يوفال شطينتس عضو الكنيست والرئيس األسبق للجنة السياسة الخارجيـة     المنظومة السياسي 

واألمن بالكنيست بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر، مشيرا إلى أن اسـتقالة                
  .الحكومة من شأنها أن تضع نهاية لخسائرها المتالحقة

حنان كريستال عدم استمرار حكومة أولمرت لعدة أسـابيع،         "راديو إسرائيل   "وتوقع المحلل السياسي في     
  ".التحقيق مع أولمرت واستقالة حالوتس بشأن حرب لبنان يمكن أن يهزا أساس الحكومة: "قائال

أن أولمرت وبيرتس ال يملكـان      : "كما أعلنت رئيسة كتلة ميرتس فى الكنيست االسرائيلى زهافا غلؤون         
 هيئة األركان القادم حيث إن فشل حرب لبنان ال يمكنه أن يتوقف فـى               الشرعية األخالقية لتعيين رئيس   

  ".المستوى العسكري فالمستوى السياسى أيضا الذى اتخذ قرار الحرب يجب أن يذهب إلى البيت
يحذر البعض من أن أولمرت قد يسارع إلى تصدير األزمة الداخلية للخارج للتغطية على فـشله وذلـك                  

سكرية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة أو من خالل الـدخول فـي             عبر تصعيد العمليات الع   
مغامرة عسكرية جديدة تغطىي على اإلخفاقات في الحرب األخيرة ضد لبنان وتستقطب تأييـد اليمـين                

  .وبالطبع فإن إيران قد تكون الهدف األرجح. المتطرف
أن إسرائيل  "الماضى  ) فبراير(عشرين من شباط  البريطانية فى الرابع وال   " ديلي تليجراف "وكشفت صحيفة   

طلبت من الواليات المتحدة السماح لها بالمرور فوق أجواء العراق في حال قـررت ضـرب المنـشآت       
تجري مفاوضات حاليا مع الواليـات المتحـدة        "، موضحة أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية       "النووية اإليرانية 

  ".فوق العراق تمهيدا لضرب إيراناألميركية للسماح لها بتقديم ممر جوي 
أن التخطيط العسكري في إسرائيل لضرب إيران تسارع منـذ بدايـة            "وأشارت الصحيفة البريطانية إلى     

العام الحالي بعد حصول الموساد على معلومات تفيد بأن طهران قد تمتلك مواد انشطارية كافية لـصنع                 
ؤول إسرائيلي يتعاون مع اللجنة االسـتراتيجية       ، ونقلت في هذا الصدد عن مس      "2009رؤوس نووية قبل    

إن قلق تل أبيب من المسألة اإليرانيـة لـم          : "المكلفة بمسألة التهديد اإليراني في حكومة أولمرت، القول       
  ".يسبق له مثيل فى تاريخ إسرائيل
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 علـى   -ن بحسب المراقبي  -ولذا فإن استقالة الجنرال دان حالوتس من رئاسة هيئة األركان ال تأتى فقط              
خلفية اإلخفاقات في المواجهة مع حزب اهللا أوفضائح الفساد وإنما تأتى أيـضا فـي سـياق االسـتعداد                   
لمواجهة مرتقبة مع إيران تتطلب قيادات عسكرية لها من الحنكة ما يؤهلها لإلسـراع بعـالج سـلبيات                  

حتياط غابي اشكنازي لرئاسـة     الجيش اإلسرائيلى، فوقع االختيار على المدير العام لوزارة الدفاع اللواء ا          
  .هيئة األركان خلفا لحالوتس نظرا لخبرته العسكرية الطويلة

 بعد مهاجمة حزب اهللا لمنطقة علـى        2006 يوليو تموز    12بدأت حكومة أولمرت عدوانا على لبنان فى        
نديين واسـتمر   الحدود اللبنانية اإلسرائيلية قتل خاللها عدد من الجنود اإلسرائيليين، باإلضافة إلى أسر ج            

قصف إسرائيلي مكثف ألحق دمارا بالبنية التحتية اللبنانية وتـدمير آالف           :  يوما كان حصيلته   34العدوان  
 لقتلـى   - صاروخ اسـتهدفت المـدن اإلسـرائيلية       4000وحزب اهللا أطلق أكثر من      . المنازل في لبنان  

  . لبناني أغلبيتهم من المدنيين1200حوالى :  لقتلى اللبنانيين- مدنيا43 جنديا و116: اإلسرائيليين
وفور توقف القتال وجهت انتقادات للقيادة العسكرية اإلسرائيلية بسوء التخطـيط وسـوء االسـتراتيجية               
والتنفيذ، كما وجهت انتقادات للقيادتين السياسية والعسكرية على نطاق واسع إلخفاقها في تحقيق األهداف              

ير الجنديين وإلحاق الهزيمة بحزب اهللا، إال أن هذا لم يحدث           التي أعلنت عنها مع بداية الحرب وهى تحر       
  .وأعلن األمين العام لحزب اهللا الشيخ حسن نصر اهللا نصرا استراتيجيا على إسرائيل
، علـى   2005) يونيو(واتُّهم الجنرال حالوتس، قائد سابق لسالح الجو أصبح رئيسا لألركان في حزيران           

. على القوة الجوية واالنتظار لوقت طويل قبل إرسال القوات البريـة          األخص باالعتماد أكثر من الالزم      
وحينما تم الدفع بقوات برية، وردت الكثير من الشكاوى حول االفتقار إلى المعدات المناسبة، كما اتهـم                 
في بداية الحرب باالنشغال بمصالحه الشخصية وذلك بقيامه ببيع أسهمه في البورصة بعد ساعات قليلـة                

  . حزب اهللا رغم المأزق الذى سببه حزب اهللا إلسرائيلمن عملية
وشكل وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيريتس لجنة تحقيق ترأسها أمنون ليبكين شاحاك، وهـو رئـيس                
أركان سابق، بعد توقف القتال، إال أن المعارضة اإلسرائيلية اعترضت على تشكيل اللجنة وطالبت بلجنة               

  . يشكلها وزير الدفاعتحقيق مستقلة بدال من لجنة
، صادقت الحكومة اإلسرائيلية على تعيين لجنة تحقيق حكوميـة بـصالحيات            2006وفي سبتمبر ايلول    

وقامت اللجنة منذ بدء تشكيلها بفحص االستعداد والجاهزيـة         . واسعة لفحص إخفاقات الحرب على لبنان     
 وفحـصت أيـضا أداء المـستوى        2000عام  ) مايو(للحرب منذ االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان في ايار       

واللجنة مكلفة بتقديم اقتراحات إلجراء تحسينات وإصـالحات        . العسكري وأجهزة األمن في فترة الحرب     
في مواطن الضعف التي ستكشف عنها واقتراحات لتحسين عملية اتخاذ القرارات، وتوصيات للمـستوى              

اعد إلياهو فينوجراد، باالضافة الـى أربعـة        ورأس اللجنة القاضي اإلسرائيلي المتق    . السياسي والعسكري 
أعضاء آخرين، هم ضابطا االحتياط مناحيم عينان وحاييم نـدل، والقاضـية الـسابقة روت جيبـزون                 

وتقدم اللجنة تقاريرها األولية والنهائية لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وهما          . والبروفيسور يحزكئيل درور  
  ".مقاطع تعتبر سرية تمس بأمن الدولة" تلك التقارير باستثناء المسؤوالن الرسميان عنها، وسيتم نشر

 وعقب اجتياح لبنان عـام      1973يذكر أنه شكلت لجان تحقيق إسرائيلية رسمية عقب حرب أكتوبر عام            
  .، حيث كان هناك إحساس بفشل عسكري إسرائيلي في المرتين1982

د جديدة تتعلق برئيس الحكومـة إيهـود         بفضيحة فسا  2007) مارس(فوجىء اإلسرائيليون فى مطلع اذار    
أولمرت عندما كشفت القناة العاشرة فى التلفزيون اإلسرائيلى عن وثيقة توسط فيهـا أولمـرت لتعيـين                 
العشرات من أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود الذي كان ينتمى إليه قبل انضمامه لحـزب كاديمـا                 

وتـضمنت الوثيقـة   . 2005 إلى 2003اعة فى الفترة من وذلك أثناء عمله وزيرا للعمل والتجارة والصن  
نحو مائة من التعيينات فى األجهزة الحكومية مثل المجالس المحلية ودائرة البريد التى يتطلـب التعيـين                 

  .فيها مسابقة مفتوحة فى مناقصات عامة
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م أران شندر فى    لم تكن تلك الفضيحة األولى، فقد سبقتها فضائح عدة، منها صدور قرار من المدعي العا              
السادس عشر من يناير الماضى طالب خالله الشرطة بفتح تحقيق جنائي مع أولمرت لالشتباه في تورطه                

 عندما كان وزيرا للماليـة بالوكالـة فـي          2005عام  ) نوفمبر(في فضيحة مالية تعود إلى تشرين الثاني      
ائه من رجال األعمال حـول      حكومة إرييل شارون السابقة حيث كشف معلومات سرية الثنين من أصدق          

صفقة بيع بنك ليومي الذي يعتبر من أكبر المصارف اإلسرائيلية، ما أدى في النهاية إلى رسو الـصفقة                  
  .على صديقيه

) ينـاير (وبجانب فضائح الفساد، تلقى أولمرت صفعات عدة، بدأت في السابع عشر من كـانون الثـاني                 
 األركان بسبب انتقادات ألدائه خالل الحرب التـي شـنتها        باستقالة الجنرال دان حالوتس من رئاسة هيئة      

  .2006إسرائيل على لبنان في يوليو تموز 
الماضى أن أولمرت يبحث حاليا     ) يناير(وكشفت صحيفة هاآرتس أيضا في الثامن عشر من كانون الثاني         

بعد تصاعد الخالف   إقالة وزير الدفاع عمير بيرتس وتعيين رئيس الوزراء األسبق إيهود باراك بدال منه              
  . انبينهما على خلفية تعيين رئيس جديد لهيئة األرك

   8/5/2007الغد األردنية 
  

  إسرائيل على حقيقتها: تقرير لجنة فينوغراد .86
  ماجد عزام 
بعيداً من العواطف وتجلّياتها المختلفة ال يمكن قراءة تقرير لجنة فينوغراد الذي حفل بالمهنية 

  :ثل، وهذا األمر سيأخذنا حتماً في اتجاه االستنتاجات األساسية التاليةوالموضوعية إال بنحو مما
 ال يجب االستغراب لكون التقرير تطرق إلى األوضاع العامة في إسرائيل وتحدث عن المجتمع -

واالقتصاد والسياسة واألمن، وفي هذا واقعية شديدة، وبالتأكيد ليس هناك تجاوز للجنة فينوغراد 
في دولة مثل إسرائيل ال يمكن التطرق إلى واقع الجيش وجهوزيته وآلية اتخاذ القرار فيه ولصالحياتها، ف

من دون إجراء إطاللة أوسع على واقع الحال في المجتمع اإلسرائيلي حيث تكمن وتتأكد الحقيقة الساطعة 
سسات في إسرائيل، وهي أن الجيش تتمحور من حوله الدولة، وليست الدولة دولة عادية تمتلك مؤ

  .مختلفة سياسية وعسكرية واقتصادية
 عندما أكد تقرير فينوغراد الفشل واإلخفاق في حرب لبنان أشار بشكل وثيق إلى أن ذلك كان تعبيراً -

وترجمة حتمية للقصور البنيوي الذي يضرب بجذوره عميقاً داخل إسرائيل كدولة وداخل المستوى 
الصدد يمكن اإلشارة إلى استخدام عبارة ضعف التفكير القيادي بشقيه السياسي والعسكري، وفي هذا 

االستراتيجي عدة مرات، وأكثر من ذلك تأكيد اللجنة أن تقريرها النهائي سيتضمن توجيه المعركة 
وإدارتها من قبل القيادة السياسية، إدارة المعركة العسكرية، االقتصاد السياسي والعسكري ومعالجة 

الدبلوماسية وإدارتها في ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، أمن الجبهة الداخلية، المفاوضات 
المعلومات في المعركة، دور وسائل اإلعالم، موضوع اإلعالم، وكذلك البحث في مواضيع العمق 

واالستنتاج البسيط من المعطيات السابقة أن . االجتماعية والسياسية الحيوية لفحص األحداث ومعناها
ورفاقه يقررون ضمناً أن ما سموه اإلخفاق والفشل العسكري هو نتيجة محصلة طبيعية إلياهو فينوغراد 

  .لكل االهتزازات والثغرات السالفة الذكر
 لم تكن لغة التقرير أخف وأرحم فى تناول األداء القيادي للمسؤولين الثالثة عن إخفاق رئيس الوزراء -

ركان دان حالوتس، ولكي نتلمس عمق األزمة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس األ
القيادية التي تتخبط فيها إسرائيل يجب أن نتذكر أن إيهود أولمرت هو وريث أرييل شارون وحتى مناحيم 
بيغن بشكل من األشكال، أما عمير بيريتس فهو كزعيم لحزب العمل ووزير الدفاع وريث إلسحق رابين، 

 األركان التاريخيين من موشيه دايان حتى إيهود باراك، مروراً ودان حالوتس يعتبر وريثاً لرؤساء
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بإسحق رابين أيضاً، وإذا كان معلوماً أن أولمرت وبيريتس يفتقران إلى المواهب والملكات القيادية فإن 
األمر مختلف حتماً مع دان حالوتس، إذ هذا الجنرال المتغطرس كان يعتبر أحد القادة العظام الذين مروا 

إن فشل حالوتس له . لجيش اإلسرائيلي وآخر المواهب والعقول االستراتيجية الفذة بعد إيهود باراكعلى ا
دالالت أعمق بكثير من فشل أولمرت وبيريتس، ففشل الجنرال األزرق األول يعني أن حتى ضابطاً 
ي بملكات ومواهب خارقة وأسطورية بات عاجزاً عن تحقيق االنتصار وتكريس نمط آخر مختلف ف

األداء القيادي، مع العلم أن الجنرال الخارق اآلخر أو نابليون إسرائيل أي إيهود باراك فشل فشالً ذريعاً 
كقائد وزعيم سياسي، واللجوء إليه واالستنجاد به اآلن يدالن على خواء وفراغ عميق، وهو دليل ضعف 

  .ومحنة ال دليل قوة ومنعة
جيد للتطورات اإلسرائيلية خالل العقد األخير يجب أن ال يستغرب  المتابع للواقع اإلسرائيلي والقارئ ال-

المصطلحات التي استخدمها التقرير تجاه الجيش اإلسرائيلي والتي تضمنت مصطلحات ومفاهيم من 
العيار الثقيل، مثل نقاط الخلل في المبنى والثقافة التنظيمية لديه، وغياب التحديث المنهجي والمتعقل 

 أسر الجنرال إسحق 1993عام . الشامل، الجيش لم يكن مستعداً وجاهزاً للحربللمضمون األمني 
رابين، رئيس الوزراء آنذاك، لصديقه الكاتب األديب حاييم راز أن أحد األسباب المهمة والمركزية 
لموافقته على اتفاق أوسلو يتمثل في معرفته بواقع الجيش اإلسرائيلي، وأنه ليس كما يتم تصويره في 

وكالم . ارج، وأن هذا الجيش بات عاجزاً عن تحقيق االنتصارات السهلة والسريعة كما في الماضيالخ
رابين المهم والمهم جداً نجد برهاناً واضحاً عليه في عجز الجيش عن إخماد شوكة المقاومة الفلسطينية 

 وخطوط وكسرها لدرجة أن جنراالً بحجم شارون اضطر إلى االنسحاب من غزة لكي يقصر جبهات
القتال بالنسبة إلى الجيش المنهك وحتى لكي يدافع عن وجود إسرائيل نفسها في ظل التهديدات 

  .والتداعيات الهائلة لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية
وفي الحقيقة أن التقرير فضح .  إحدى الدالالت المهمة لتقرير فينوغراد تتعلق باإلعالم اإلسرائيلي-

ف هذا اإلعالم على حقيقته، إعالم تجنّد خلف القيادات الفاشلة وتحول إلى بوق دعائي ومنبر وكش
للتحريض على الحرب والقتل والتدمير ونسي إحدى أهم المهمات التي يوكلها إليه النظام الديموقراطي 

 أن نشعر في هذا الجانب كما في جوانب أخرى أيضاً، يجب. وهي التشكيك والنقد والفحص والمراقبة
نحن العرب واإلعالميين بشكل خاص بثقة كبيرة في النفس، فاإلعالم العربي وخاصة اللبناني كان أكثر 
تعددية ومهنية وانفتاحاً من اإلعالم اإلسرائيلي الذي اقتصر دوره على التطبيل والتهليل للحرب 

  .ولجنراالتها ورموزها
كون هذا األخير يمهد التربة ويهيئ الظروف للحرب  أخيراً ولعل أخطر وأهم ما في التقرير متعلق ب-

المقبلة، فهو ال ينقض فكرة الحرب من أساسها وال يرفض الحلول العسكرية بصفتها حلوالً فاشلة وغير 
إن التقرير يحرض على ضرورة . ناجعة لمشاكل ذات طابع سياسي أو حتى فكري وثقافي وأيديولوجي

ل كل االستعدادات الالزمة سواء في ما يتعلق بالجيش أو الجبهة الداخلية الخروج للحرب المقبلة بعد اكتما
رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن اعتبر أن حرب لبنان األولى . أو حتى بالمجتمع اإلسرائيلي ككل

 بعد 73، أي أن إسرائيل ردت على هزيمة أو زلزال 1973جاءت لمعالجة صدمة حرب تشرين أول 
تقرير . ثه، شهدت خاللها تغييرات سياسية وحزبية واقتصادية واجتماعية عميقةتسع سنوات من حدو

فينوغراد يؤكد أن الحرب مقبلة وحتى حتمية، وسواء كانت حرب لبنان الثالثة أو حتى حرباً إقليمية 
واسعة مع سوريا، فستكون حاجةً إسرائيليةً إلى الرد على صدمة حرب لبنان الثانية للبرهان على تعافي 

إن التجارب التاريخية تؤكد أن عصر االنتصارات . إسرائيل دولةً ومجتمعاً وسالمتها من تلك الصدمة
السهلة وغير السهلة، السريعة وغير السريعة، قد ولّى، إذ ال تستطيع إسرائيل االنتصار حتى على 

رة في فلسطين أثبتت أن المقاومة الفلسطينية المتواضعة اإلمكانية والعدة والترتيب، وتجربة األيام األخي
ما لم ينجح في بنت جبيل لن ينجح في بيت الهيا وال في بيت حانون، وأن المشاكل البنيوية العميقة في 
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المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة، سواء في شقها السياسي أو األمني، أصعب من أن تحل بين عشية 
لة كدولة استعمارية استيطانية واحتاللية ال إن مشاكل إسرائيل ناجمة أساساً من طبيعة هذه الدو. وضحاها

  .تنتهي مشاكلها بمزيد من الحروب، وهذه لن تزول إال بزوال أسبابها أي بتفكيك الدولة نفسها وزوالها
نحن في العالم العربي ال نحتاج إلى لجان مماثلة، بل نحتاج فقط إلى : كلمة أخيرة ال بد من أن تقال

ر وفي اختيار قادتها وممثليها وفق نظام انتخابي عادل وعصري إعطاء الشعوب حقها في التعبي
ومنصف، وعندها لن تصبح المقاومات على اختالفها واالنتصارات التي تحققها استثناءات، بل القاعدة 

ر عن الواقع العربي المستجدالتي تحكم وتعب.  
 8/5/2007األخبار اللبنانية 
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