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  على إقالة مدير الشرطةواتفاق .. القواسميإلى فتح قبل البت في مطالب يرغب بالعودة  عباس .1
فت  كـش  :فتحي صباح و جيهان الحسيني    ،غزةوالقاهرة  نقالً عن مراسلها في      9/5/2007الحياة  نشرت  

مصادر سياسية عربية في القاهرة للحياة أن الرئيس الفلسطيني اتفق اثناء اجتماعه الذي عقده امس مـع                 
وزير الداخلية الفلسطيني على إقالة مدير الشرطة عالء حسني على أن يشغل مكانه محافظ نابلس كمـال                 

لت المـصادر إن عبـاس      وحول ما اذا كان عباس سيقيل مدير االمن الداخلي رشيد أبو شباك قا            . الشيخ
وتوقعت المصادر أن يجد عباس صيغة مقبولـة        . يرفض ذلك، الفتة الى أن هذه القضية مازالت خالفية        

تمكن ابو شباك والقواسمي من العمل معاً أو أن يقدم ابو شباك تعهداً بأن يتعـاون بـشكل كامـل مـع                      
  . دالقواسمي، لكن المصادر شككت في مدى التزام ابو شباك بهذا التعه

سـحب  "مصطفى البرغوثي أمـس إن القواسـمي        .قال وزير االعالم الناطق باسم الحكومة د      من جانبه،   
استقالته والعبرة اآلن في التطبيق العملي ألن قطاع غزة بالتحديد واألراضي الفلـسطينية كافـة تتطلـع                 

  ".لى عملهعاد إ"وأضاف أن القواسمي ".بشغف إلى وقف حال االنفالت األمني التي فاقت كل حد
لكن الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هالل قال للحياة أمس في أعقاب عقد اللقاء االنفرادي الثـاني                  و

وقال  ".لم يسحب استقالته بعد وما زال على تواصل مع األخ الرئيس          "بين القواسمي وعباس إن القواسمي      
 تعترض طريق الوزير في ادارة المؤسسة       الرئيس أكد جديته في معالجة كل األسباب والعوامل التي        "إن  

ورفض ابو هالل االجابة عن سؤال للحياة إن كان الرئيس وافق على اقالة              ".األمنية وتنفيذ الخطة األمنية   
  .سحبتا هذا الشرط أبو شباك كثمن لعدول القواسمي عن استقالته، أو أن الحكومة وحماس

أن القواسمي لم عدل    " در مطلع للشرق األوسط   قال مص : غزةمن   9/5/2007الشرق االوسط   وجاء في   
عن استقالته، ألنه لم يتلق من أبو مازن أي تعهد حقيقي بحل المشاكل الثالث التي تعيق اداء عمله، وهي                   
مطالبته بمنحه صالحيات تؤهله لتطبيق الخطة األمنية، ووضع حد للدور الذي يقوم به أبو شباك في منع                 

وأشار المصدر الى أن أبو مـازن        .فيذ تعليمات وزير الداخلية، والدعم المالي     قادة األجهزة األمنية من تن    
 . يرغب بالعودة الى حركة فتح قبل أن يبت في مطالب القواسمي

قـال   :والوكـاالت   محمـد هـواش    ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      9/5/2007النهار اللبنانية   وأضافت  
نأمل من الحكومة انهاء حـال الفلتـان        ... اسمي قد عولج  ان ملف استقالة هاني القو    : "عريقاتصائب  .د

  ".االمني وتكريس سيادة القانون، ويجب على اسرائيل تطبيق المطلوب منها على صعيد المعابر والحدود
ما تـم   " مزيدا من الصالحيات، مشيرا الى ان        القواسمي اعطى   عباسونفى مصطفى البرغوثي ان يكون      

 ." دون تنفيذ صالحياتههو ازالة العراقيل التي تحول
 في الرئاسة الفلـسطينية     اًمصدر أن   الوكاالتونقالً عن    غزة،   من 9/5/2007الوطن السعودية   وذكرت  

وأكد عزام  .  البدء الفوري في تنفيذ الخطة األمنية إلنهاء الفلتان األمني         القواسميأفاد أن عباس طلب من      
نهاء حالة الفلتان والفوضى األمنية الـسائدة فـي         على إ "األحمد نائب رئيس الوزراء أن السلطة حريصة        
  ". أية أزمة مع وزير الداخلية"وأشار الى عدم وجود ". األراضي الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة

  
  بحث عن صيغ جديدة للتهدئة للفتح وحماس تتفقان على لقاءات دورية .2

 خالل اجتماعهما فـي مدينـة       اتفقت حركتا فتح وحماس   : من غزة  9/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
غزة، ليل االثنين الثالثاء، بحضور الرئيس عباس، ورئيس الوزراء هنية، على تكثيف اللقاءات بينهمـا               

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن المجتمعين ناقـشوا قـضايا كثيـرة،             .بغية البحث في القضايا العالقة    
 ".االسـرائيلي "طنية، وقضية التهدئة مع االحـتالل       أبرزها ملف الشراكة السياسية، ومسألة المصالحة الو      

وأكد المتحدث باسـم حمـاس فـوزي         .وبحسب المصادر ذاتها فإن الجانبين جددا التزامهما باتفاق مكة        
ان قضية استقالة وزير الداخلية، كانت في مقدمة القضايا التي تم بحثها خالل االجتماع، حيـث                : برهوم

تلزمات نجاح الخطة االمنية التي أعدها القواسمي، لـضبط الوضـع           بحث المجتمعون في سبل توفير مس     
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حكومة الوحدة هي خيار الشعب الفلسطيني،      "وأضاف برهوم ان عباس قال خالل االجتماع إن          .الداخلي
، األمر الذي يضع حداً لما يتردد       "وهي خيار الكل الفلسطيني، ما يستوجب العمل على انجاحها وحمايتها         

وفي شأن ملف منظمة التحرير، قال برهوم إنه تم االتفاق علـى عقـد               .نتخابات مبكرة عن نيته إجراء ا   
اجتماع في دمشق، واجتماع آخر لالمناء العامين للفصائل في القاهرة في أقرب وقت ممكن، للبحث فـي                 

وأشار إلـى أن  . موضوع اعادة إصالح وتفعيل المنظمة، تمهيداً النضمام حماس وباقي الفصائل األخرى        
لحركتين اتفقتا على عقد اجتماعات أسبوعية لوضع االسس الحقيقية والتطبيقات العملية الفاعلة إلنجـاح              ا

  .هذا الملف
علمت الحياة أن الفصائل الخمسة     :  فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      9/5/2007الحياة  وأوردت  

وقراطية لتحرير فلسطين سـتعقد     وهي حركات فتح وحماس والجهاد االسالمي والجبهتان الشعبية والديم        
واتفق الفريقان على أن يقوم كل فريق بتوجيه نداء إلى جمهوره ومؤسـساته              .اجتماعاً لها لبحث التهدئة   

النقابية واالعالمية يحضه فيه على عدم تنظيم اضرابات لمنح الحكومة فرصة أخـرى لفـك الحـصار                 
واتفقا على ضم حركة الجهاد االسالمي       . ألف موظف عمومي   165وتحصيل األموال ودفع رواتب نحو      

وتم االتفاق أيضاً على عقد اجتماعات جديدة        .والجبهتين الشعبية والديموقراطية للجنة المصالحة الوطنية     
 حيث  ،في دمشق مع األمناء العامين للفصائل وممثليها الستكمال بحث اعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها             

  .ثية برئاسة أحمد قريعثال" ترويكا"سيوفد عباس وفد 
قال الناطق باسم فتح ماهر مقداد للـوطن إن االجتمـاع            :غزةمن   9/5/2007الوطن العمانية   وجاء في   

ناقش عدة قضايا مهمة من بينها ملف الشراكة السياسية وموضوع المصالحة الوطنية، حيث تم التأكيـد                
  ".على ضرورة التعجيل بالعمل على هذا الملف

 أيمن طه بأنه تم التوافق بين حماس وفتح على إجراء لقاءات أسبوعية             ،ناطق باسم حماس  من جهته قال ال   
 .لمناقشة القضايا الراهنة على الساحة الفلسطينية لوضع حلول لها واستكمال الملفات

 في  قد ذكر  عبد الحكيم عوض الناطق باسم فتح        إلى أن غزة  من   9/5/2007القدس الفلسطينية   وأشارت  
زة مع وكالة انباء رامتان انه سيعقد اجتماع في القاهرة بين فتح وحماس في العاشر من الشهر                 مقابلة متلف 

  .الجاري لمناقشة طرق تفعيل منظمة التحرير
  

  وانتخابات مبكرة..فتحونواب استمرار الحصار يعني استقالة وزراء : فلسطينيةمصادر  .3
ؤسسة الرئاسة الفلسطينية في ظل تيقن  اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان غضبا شديدا يسود م:غزة

المؤسسة الفلسطينية الرسمية من االصرار االمريكي على اسقاط حكومة الوحدة الفلسطينية والذي انعكس 
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة  .في مواقف المانحين االوروبيين وبعض الدول العربية

وضع الفلسطيني العام وان دوال عربية تتردد االن في سما ان فتورا يسود بعض الدول العربية حول ال
واوضحت ان  .دعم حكومة الوحدة الفلسطينية في تراجع ملحوظ لمواقف سابقة ابدتها في السابق

لى االستقالة منها والذي ااستمرار الحصار سيعني تدمير حكومة الوحدة الحالية وسيدفع بوزراء فتح 
وتوقعت المصادر ان يقدم  .الستقالة حكومته" هنية"قديم رئيس الحكومة يعني عمليا حلها دون اقالتها او ت

نواب فتح استقالتهم من التشريعي والذي يعني عمليا مع نواب حماس المعتقلين والمستقلين والذي يتجاوز 
وحول  . نائبا عدم توفر النصاب الستمرار المجلس وحله والدعوة الى انتخابات مبكرة90عددهم 

تي يتحدث عنها هنية في حالة عدم رفع الحصار قالت المصادر ان رئيس الوزراء يتحدث الخيارات ال
عن العودة الى حكومة حماس في حالة عدم رفع الحصار مؤكدا ان الرئيس عباس ورئيس وزراءه وقعا 

 .على وثيقة بهذا الصدد قبل اتفاق مكة
  9/5/2007وكالة سما 
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 مؤتمر في بيروت لالنقالب على منظمة التحرير يرفض محاوالت عقد " الوطني الفلسطيني" .4
 حذر المجلس الوطني الفلسطيني من خطورة تحرك أخيـر          :عمانمن   9/5/2007الغد األردنية   نشرت  

يهدف إلى االنقالب على الشرعية الفلسطينية وشق وحدة الشعب الفلسطيني، داعياً إلـى التـصدي لهـا                 
عقب إجتماع عقده في عمان ألعضائه المتواجـدين فـي          وقال المجلس في بيان أصدره أمس        .وإحباطها

" باللجنة الراعية لمؤتمر حق العودة    "األردن إن دعوة مشبوهة ظهرت أخيراً من جانب لجنة تسمي نفسها            
 مايو الحالي تمهيداً لعقد مؤتمر فلـسطيني شـعبي          / أيار 13 و 12لعقد مؤتمر تمهيدي في بيروت يومي       

وأضاف البيان إن هذه الدعوة      . ولجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير     النتخاب أعضاء مجلس وطني جديد    
التي اتخذت من موضوع حق العودة غطاء لها وضعت في جدول أعمال اإلجتماع أموراً تـصب فـي                  

الدعوة التي إنبعثت من أعضاء في المجلس الـوطني تـشكل           "اختصاص مؤسسات المنظمة، معتبراً بأن      
الـدعوات تتماشـى مـع      "وقال إن هـذه      ".لسطينية المتمثلة في منظمة التحرير    إنقالباً على الشرعية الف   

، داعيـاً   "المؤامرات الخارجية التي تحاك حول القضية من قبل أعدائها، والتي تكرس اإلنقسام والتشرذم            
اإلنقالب الجديد في أسلوبه وطريقة تنفيذه في الوقت الذي يناضل فيه           "الشعب الفلسطيني للوقوف في وجه      

وأكد المجلس على أهمية التـسريع       ".الشعب الفلسطيني من أجل رفع الحصار المفروض عليه منذ أشهر         
من إجراءات إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها، مؤكداً أن المنظمة لم تفرط يوماً بحـق العـودة ولـن                   

 إلغـاء حـق     وأكدت اللجنة ضرورة مواجهة محاوالت     .تتهاون في موضوع عودة الالجئين إلى ديارهم      
  .العودة وفرض التوطين وحرمان الشعب الفلسطيني من هيئته التمثيلية الشرعية

المجلـس الـوطني    ذكـر   :  كمال زكارنـة   ،عمان نقالً عن مراسلها في      9/5/2007الدستور  وأضافت  
برئاسة سليم الزعنون ان هذا المؤتمر التمهيدي المصغر سوف يبحـث           ه الذي عقد    الفلسطيني في اجتماع  

ائل والطرق الكفيلة بعقد مؤتمر فلسطيني شعبي من اجل عقد اجتماع لمجلس وطني فلسطيني جديـد               الوس
منتخب بشكل حر ومباشر بصفته صاحب القرار الوطني الفلسطيني، والتأكيد على ان منظمة التحريـر               

 الممثـل   الفلسطينية المنتخبة من قبل المؤتمر ممثلة للفلسطينيين في جميع امـاكن تواجـدهم باعتبارهـا              
وبحسب المجلس الوطني فان اللجنة الراعية لهذا المؤتمر تحت اسم           .الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني   

حيدر عبدالشافي وشفيق الحـوت وبـالل الحـسن         .يرأسها سلمان ابو ستة وتضم د     " مؤتمر حق العودة  "
 هي التي يحق    -لة  وهنا يرى المجلس الوطني محاولة حقيقية لخلق منظمة تحرير بدي          .ونصير عاروري 

  . لها اقرار اي اتفاق يتعلق بمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني
حصلت الدستور على خطة واهداف اللجنة الراعية للمؤتمر الشعبي المتمثلة باالعالن عن رفض اية               وقد

قرارات تتخذ خارج العملية الديمقراطية واصدار بيان للشعب الفلسطيني بذلك، والضغط نحـو اجـراء               
 الـوطني  -خابات مجلس وطني في كل اقطار الشتات، وابداء الرأي في صـياغة الميثـاق القـومي      انت

وبشكل خاص  " الفلسطيني المزعوم، وتقديم تصور متكامل العادة بناء منظمة التحرير واجهزتها التنفيذية          
ل الذاكرة لتنـشيط    دائرة الالجئين، والصندوق القومي الفلسطيني، ودائرة التعليم والتربية الوطنية وتسجي         

والهدف الخامس تكوين هياكل شعبية للتواصل الفلسطيني في جميع انحـاء            ".الوعي الوطني عند الشباب   
العالم، وانشاء هياكل ادارية للمؤتمر من خالل تأسيس مكتب دائم للمؤتمر الـشعبي لمتابعـة مقرراتـه                 

بية واالمم المتحدة والحكومات المختلفة     وتكوين عدة لجان هي لجنة االنتخابات والسعي لدى الجامعة العر         
من اجل تسهيل مهمتها حيث يتواجد الالجئون واللجنة القانونية واللجنـة البرلمانيـة الـشعبية واللجنـة                 

  .االعالمية العربية واالجنبية
كما حصلت الدستور على اسماء العديد من الشخصيات التي دعيت لحضور المؤتمر، فمن الضفة الغربية               

عادل سمارة، ومن قطاع    .عبدالستار قاسم وصالح ابو عيدة، ود     .وات لكل من بسام الشكعة، ود     وجهت دع 
اياد السراج، ومن االردن بهجت ابو      .كمال الشرافي، ود  .حيدر عبدالشافي، وغازي الصوراني، ود    .غزة د 

 لبيب قمحاوي، ومنير شفيق، وعبدالعزيز السيد، ونواف الـزرو، ومـن          .غربية، وعرفات حجازي، ود   
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اسامة النقيب، وناصر الخضرا، وابراهيم الرائب، ومن لبنان شفيق الحوت، وصـالح الـدين              .سوريا د 
الدباغ، وانيس الصايغ، ومحسن صالح، ومن السعودية عبدالرحمن الحوراني، ومـن الكويـت سـلمان               

  .اضافة الى شخصيات فلسطينية اخرى من العالم العربي واوروبا واالمريكيتين. ابوستة
لمجلس الوطني الفلسطيني جميع المدعوين لحضور هذا المؤتمر الى عدم تلبية الـدعوة ورفـض               ودعا ا 

المشاركة فيه نظرا للمخاطر التي ستصيب القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير وتجنبا الستخدامهم غطاء             
يعقد تحـت   واشار المجلس الوطني الى تواطؤ اقليمي ودولي مع فكرة عقد هذا المؤتمر الذي س             . للمؤتمر

ويجـري   "تطـبخ " تهدف الى نسف القضية الفلسطينية من خالل مـؤامرة           - كما قال    -شعارات براقة   
. االعداد لتنفيذها لشطب المنظمة ومؤسساتها بدعم امريكي مشبوه كون انه سمح لعقد المؤتمر في بيروت              

 اوروبـي   -يكـي   وتحدث بعض اعضاء المجلس الوطني الذين شاركوا في االجتماع عن دعم مالي امر            
 .بقيمة مليون يورو للمؤتمر لسيدة فلسطينية من خالل الجامعة التي تعمل بها في احدى الدول االوروبية               

وقال سليم الزعنون انه ال يجوز عقد مؤتمر لالنقالب على منظمة التحرير مشيرا الى وجود نـص فـي     
ساهم في اعمال تؤدي الى تخريب      النظام الداخلي للمنظمة باسقاط عضوية المجلس الوطني عن كل من ي          

واستعرض الزعنـون   . سياسة المنظمة، اي انه يمكن فصل اعضاء المجلس الذين يشاركون في المؤتمر           
االسباب التي حالت حتى االن دون البدء باجراء اصالحات حقيقية في مؤسسات المنظمة مـن ابرزهـا                 

وجبهة النضال الشعبي واالقتتال الداخلي بـين       االنشقاقات السابقة في فتح وفي جبهة التحرير الفلسطينية         
 عضو نصفهم من    300واشار الى أن النية تتجه الى تشكيل مجلس وطني جديد مؤلف من              .فتح وحماس 

والنصف الثـاني   " "20 عضوا منتخبين زائد اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير          130الداخل بواقع   
جتماعاته لبحث حيثيات واشكاالت عقد المؤتمر المـشار        وسوف يواصل المجلس الوطني ا    . من الخارج 

 .اليه في بيروت
تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،  إلى أن نابلسمن  9/5/207دنيا الوطن وأشارت 

 .دعا إلى عدم المبالغة في الحديث لوسائل اإلعالم عن مؤامرات داخلية وهمية تستهدف منظمة التحرير
، والذي يتخذ من لندن مقراً له قد ارتكب في "لمؤتمر حق العودة"منسق اللجنة المركزية وأضاف أن 

اللجنة المركزية لمؤتمر حق "تحركاته األخيرة سلسلة من األخطاء والممارسات الضارة بتجاهل أعضاء 
واستبعاد " عاماجتماع اللجنة التأسيسية للمؤتمر الشعبي ال"وتفرده بتعيين لجنة راعية لما يسمى " العودة

ممثلي القوى والفصائل الوطنية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير والمشاركة في اللجنة المركزية 
المذكورة وعدم العودة إلى الهيئات المعنية في المنظمة وعلى وجه التحديد رئاسة المجلس الوطني 

 عن أهدافه التي تأسس من أجلها "مؤتمر حق العودة"واللجنة التنفيذية، األمر الذي من شأنه أن يحرف 
ويحوله إلى أحد الدكاكين السياسية وإلى أداة للمزايدات والمتاجرات السياسية، التي ال تقدم وال تؤخر في 

 .تفعيل وتطوير األوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية
  

  مجلس االمن القوميحماس ترشح الزهار لعضوية  :لحياةا .5
محمـود الزهـار    .ددر مطلعة للحياة أن حركة حماس سترشح النائب         كشفت مصا :  فتحي صباح  -غزة  

إذا قبلوا بعضوية الزهار في مجلس االمن القومي حينها لن يكون           : "لعضوية مجلس االمن القومي، وقالت    
واعتبرت المصادر أن عضوية الزهار في المجلس ستحل مـشكلتين         ". هناك خالف حول عضوية دحالن    

ولفتت المصادر الى أن وجود الزهار      . روجه من حكومة الوحدة لم يعد له موقع       باعتبار ان الزهار بعد خ    
  .في مجلس االمن القومي سيرضيه وسيمنح حماس مزيداً من التطمينات والثقل باالضافة الى دعم هنية

  9/5/2007الحياة 
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  قضيةالحمل آثاراً سلبية على يقبول الخطة األمريكية : القدومي يلتقي قادة الفصائل .6
بدأ أمس فاروق القدومي مباحثات ثنائيـة مـع قـادة الفـصائل الفلـسطينية               :  يوسف كركوتي  -دمشق  

المتواجدين في دمشق، ومن المفترض أن يعقد غداً الخميس اجتماع موسع لقادة الفـصائل فـي ممثليـة                  
وفي تصريح خاص للخليج قال القدومي إن المباحثات تركزت على إعـادة تفعيـل وتطـوير                 .المنظمة

المنظمة على أساس ميثاقها الوطني، ووحدة المجلس الوطني الجديد المنتخب صاحب الحق في تعديل أية               
 بحضور الـرئيس األمريكـي      1998بنود، مؤكداً عدم شرعية التعديالت التي اقترحت على الميثاق عام           

الالجئـون  وأضاف أن اتفاق مكة يخص السلطة الفلسطينية وحدها، ويجـب أن يأخـذ               .السابق كلينتون 
الفلسطينيون حقهم في تقرير مصيرهم من خالل المشاركة في إعادة بناء مؤسسات المنظمـة بانتخابـات    

وأكد أنه سيحضر مؤتمراً يجري اإلعداد له في برشلونة اإلسـبانية            .مباشرة وعلى أساس التمثيل النسبي    
الم األخرى، من أجل بناء حركـة       يضم عدداً واسعاً من ممثلي الجاليات الفلسطينية في أوروبا وبقاع الع          

وحذر القدومي من أن التصريحات التي صدرت عن السلطة          .الجئين تضغط من أجل إعادة بناء المنظمة      
  .بقبول الخطة األمريكية الجديدة تحمل آثاراً سلبية على قضية الشعب الفلسطيني

  9/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بتصعيد العدوان والتلويح باجتياح غزةاسرائيل ردت على خطة دايتون : البرغوثي .7
مـصطفى البرغـوثي إن     . قال وزير اإلعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلـسطينية د          :طولكرم

 بتصعيد العدوان على غزة،     ]خطة دايتون  [أولمرت ووزير جيشه بيرتس استقبال الخطة األمنية األمريكية       
وايا الحقيقية للحكومة اإلسرائيلية، والتي ليس فقط لم تقبـل          والتلويح باجتياح شامل للقطاع، مما يكشف الن      

ولم تنفذ حتى مقترحات محدودة مثل الخطة األمنية األمريكية، بل إنها عاجزة على أن تكون شريكاً فـي                  
السالم، وترفض الرد على المبادرات الفلسطينية المتتالية، بدء من مبادرة التهدئة الـشاملة والمتزامنـة               

وأضاف البرغوثي أنه يأمل أن يـرى العـالم         .  إلى المبادرة العربية لتوفير حل شامل ونهائي       والمتبادلة
  .الحقيقة كما هي، في أن حكومة إسرائيل العاجزة هي العقبة الكبرى في طريق التقدم نحو السالم
  8/5/2007 قدس برس

  
  الرئاسة الفلسطينية تدعو تل أبيب االلتزام الكامل باتفاق التهدئة .8

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه يوم الثالثاء انه فـي ضـوء التفـاهم                 :  حداد ألفت
الوطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية على اتفاق التهدئة في قطاع غزة بشكل متبادل ومتزامن مع                

ودعا ابـو ردينـة      .يلالطرف اإلسرائيلي وضرورة شمولها للضفة الغربية المحتلة، يجب أن تقبل إسرائ          
الحكومة اإلسرائيلية إلى االلتزام الكامل باتفاق التهدئة وشموله للضفة الغربية وتنفيـذ كافـة الخطـوات                
اإلجرائية الواردة في الوثيقة األمريكية والتي تدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى إزالة مئات الحواجز داخـل               

يلية األمنية سواء في الضفة أو المعابر او حركة الـسكان           الضفة الغربية والغاء كافة االجراءات اإلسرائ     
بين غزة والضفة وداخل الضفة نفسها والعودة الى االلتزام باالتفاقات واإلجراءات التي كانـت سـارية                

 ووقف كل أشكال التوسـع االسـتيطاني، وإلغـاء          2000سبتمبر  - أيلول 28المفعول بين الجانبين حتى     
بيت الشرق والمؤسسات المقدسية األخرى وفتح المطار في غـزة والمينـاء            القرارات اإلسرائيلية حول    

وعبر ابو ردينه عن استعداد السلطة لتنفيذ مـا يترتـب         .وغيرها من الخطوات محل اجماع العالم بأسره      
عليها من استحقاقات واستغرابه للرفض اإلسرائيلي لوثيقة اإلجراءات األمريكية متذرعا باألسباب األمنية            

 .يؤكد استمراره في سياسة الحصار واإلغالق والتضييق الكامل على المواطنين في غـزة والـضفة              مما  
وأكد ابو ردينه ان انهاء الممارسات واالعتداءات اإلسرائيليية وإزالة اإلجراءات األمنية المفروضة منـذ              

ت جـادة ونهائيـة      هي المدخل الوحيد لتعزيز التهدئة المرجوة تمهيداً إلجراء مفاوضا         2000 ايلول   28
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وصوالً إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حقوق الالجئين وفق قرار              
194. 

  8/5/2007 48عرب
  

  كونها أغفلت معاناة كل األسرى  منصور تنتقد الخطة األمنية األمريكيةالنائب .9
 التي تشنها القوات اإلسرائيلية ضد أبناء        استنكرت النائب منى منصور حملة االعتقاالت المسعورة       :غزة

واتهمت في تصريح صحفي لها السلطات اإلسرائيلية بالعمل علـى الـتخلص مـن               .الشعب الفلسطيني 
الشخصيات السياسية الفلسطينية الفاعلة، وقللت النائبة منصور من جدوى الخطة األمنية األمريكية، فـي              

 معتقالً ومعتقلـة،    11500قف يومياً، وفي ظل وجود زهاء       ظل حمالت اإلعتقال المحمومة والتي ال تتو      
وإنتقدت منصور الخطة المذكورة كونها أغفلت معاناة كل األسـرى واألسـيرات            . في سجون االحتالل  

  .  ولذويهم على مدار اليوم والليلةالذين يعانون الويالت من جراء قمع اآللة العسكرية اإلحتاللية لهم
ئبة منصور نداء لكافة المؤسسات الدولية وجمعيات حقوق اإلنسان للتدخل          على صعيد متصل وجهت النا    

السريع والعاجل لوقف حمالت االعتقال وتأمين اإلفراج عن أسيرات وأسرى الشعب الفلسطيني، وعلـى              
  .رأسهم ممثلي الشرعية الفلسطينية المختطفين

  8/5/2007 قدس برس
 

  إزاء تفاقم األزمة االقتصادية "نتائج وخيمة" الفلسطينية تحذّر من الحكومة .10
على استقرار األوضاع في المنطقة إزاء تفاقم األزمة        " نتائج وخيمة "حذّرت الحكومة الفلسطينية من     : غزة

االقتصادية، في ظل استمرار الحصار وعدم وصول المساعدات العربية، التـي أقرتهـا مـؤخراً قمـة                 
لعدم وجود أي مبرر    "رة رفع الحصار بشكل فوري      ودعت الحكومة، المجتمع الدولي إلى ضرو     . الرياض

. ، مطالبة الدول العربية بااللتزام بدفع المخصصات المالية المقـرة         "الستمراره بعد تشكيل حكومة الوحدة    
إن إضرابات الموظفين تشكل عامـل ضـغط علـى          : "غازي حمد، الناطق باسم رئيس الوزراء     .وقال د 

إن الحكومـة   : "وأضـاف . صادر المالية ودفع الرواتب للموظفين    الحكومة التي تحاول جهدها لتوفير الم     
، الفتاً االنتباه إلـى     "ناقشت عدداً من القضايا، في مقدمتها ملف الحصار وعدم وصول المساعدات الدولية           

أن الحكومة تطرقت إلى الخطة األمنية األمريكية، التي لم تتسلمها الحكومة رسمياً بعد، مشيراً إلـى أن                 
وأعرب حمد عـن رفـض الحكومـة        ". اطنين والبضائع ال يمكن مقايضتها بالحقوق الوطنية      حركة المو 

لموقف هولندا الرافض الستقبال وزير الشباب والرياضة الدكتور باسم نعيم، داعياً الحكومة الهولندية إلى              
 . مراجعة موقفها من حكومة الوحدة والتعامل معها

  9/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "األزمة المالية الخانقة"ير المالية الفلسطيني يحذر من خطورة وز .11
ناشـد وزيـر الماليـة       : سنية محمود  ،القاهرةنقالً عن مراسلتها في      9/5/2007القبس الكويتية   نشرت  

 سالم فياض الدول العربية االلتزام بقرارات القمة العربية االخيرة في الرياض المتعلقة بتقديم              ،الفلسطيني
وقال في مؤتمر صحفي عقب لقائه االمين العام للجامعـة           .ات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية    المساعد

ان اللقاء تمحور حول تطوير آلية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية األخيرة الذي اتخـذ               "العربية امس   
يع تحويل االموال التي تـم  اخيرا بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية ماليا، وان الهدف من ذلك كله هو تسر       

واشار فياض الى ان زيارته لمـصر        ."االلتزام بها في هذا الموتمر وفي المؤتمرات السابقة للقمة العربية         
 .تأتي في مستهل جولة عربية تشمل ايضا الكويت وعددا من الدول العربية
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ـ     : من القاهرة  9/5/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت   الي للـسلطة بأنـه     وصف سالم فياض الوضع الم
. وقال إن انعكاساته خطيرة للغاية على النواحي االجتماعية واالقتصادية والوضع المعيـشي           . خطير جدا 

وطالب فياض بحشد أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي والمساعدات الخارجية لمساعدتنا بالوفاء ولو بالحد               
  .األدنى من االلتزامات

  
 رجية غير مشجعةتائج جوالت عباس الخان: غازي حمد .12

عبـاس  الـرئيس   قال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء غازي حمد للخليج ان نتائج جـوالت              : غزة
الخارجية غير مشجعة وان هناك تباطؤا ملحوظا في مواقف الدول األوروبية بخصوص االنفتاح علـى               

   .ووصف حمد األوضاع في القطاع بأنها بالغة الصعوبة". الحكومة
  9/5/2007راتية الخليج اإلما

  
  انتخاب ساركوزي لن يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية: البرغوثي .13

 استبعد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن يـؤثر وصـول             : صالح النعامي  - غزة
وقال للشرق األوسط إنه يتوقـع أن       .  الفلسطينية -ساركوزي لرئاسة فرنسا سلباً على العالقات الفرنسية        

واعتبـر ان   . المتعاطف مع القضية الفلسطينية   " الديغولي"تحافظ فرنسا تحت قيادة ساركوزي على الخط        
وقـال  . هناك جملة من العوامل ستدفع فرنسا للحفاظ على عالقاتها مع العالم العربي والشعب الفلسطيني             

سا لن تخاطر بمصالحها    البرغوثي إنه الحظ حماسا اسرائيلياً النتخاب ساركوزي، لكنه أشار إلى أن فرن           
 .من أجل اسرائيل، في الوقت الذي يبدو فيه واضحا حجم العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني

  9/5/2007الشرق االوسط 
  

  دولياً باسم األسرى" سرائيلا "السلطة تعتزم مقاضاة .14
أبو سنينه، عـن    كشف وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين سليمان        :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

امام المحاكم  " إسرائيل"المباشرة باجراء الدراسات القانونية لدراسة امكانية رفع قضية باسم األسرى ضد            
 .الدولية واالمم المتحدة فيما يخص الجرائم واالنتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها في سجون االحتالل             

بتشريعه في اشـارة الـى      " اإلسرائيلي"قوم القضاء   ان ما حرمه القانون الدولي ي     "وقال أبو سنينه للخليج     
ان ما ذكره   "واضاف   .تجيز استخدام التعذيب في السجون    " اإلسرائيلي"قرارات اتخذها ما يعرف بالقضاء      

تقرير بيتسيلم حول ما يتعرض له األسرى من تعذيب وقهر واضطهاد ليس بالجديد، بل عـالج جـزءاً                  
  ".رة منذ سنواتيسيراً مما تتعرض له الحركة األسي

  9/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يشكك في البيان الذي أصدره جيش اإلسالم بتبني اختطاف جونسون البرغوثي .15
شكك وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى : غزة وام اهللامن ر 9/5/2007فلسطين برس نشرت 

 عن خطف الصحافي البرغوثي صباح اليوم بالبيان الذي أصدره جيش اإلسالم وأعلن فيه مسؤوليته
ودعا البرغوثي في  ".ون مطالبا باإلفراج عن األسرى المسلمين في السجون البريطانيةتالبريطاني جونس

إلى توخي الحذر الشديد في التعامل مع البيانات " تصريح صحافي نقله صوت إسرائيل باللغة العربية
أن الحكومة الفلسطينية "وأكد  ".هاون معتبرا أن هناك شكوكا كبيرة في صحتتالمتعلقة بالصحفي جوس

تسير باتجاه حل قضية جونستون قائال انه ال يستبعد أن بعض هذه البيانات تهدف إلى التشويش على 
 ".مسيرة هذا العمل
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وطالب في شريط مسجل  .وكان جيش االسالم أعلن الليلة الماضية مسؤوليته عن اختطاف جونستون
طانيا باالفراج عن االسرى المسلمين في السجون البريطانية وعلى وزع على وسائل اإلعالم في غزة بري

واحتوى الشريط فقط على صورة للبطاقة الصحفية للصحفي  ".أبو قتاده"رأسهم االسير الفلسطيني 
 فيما لم يظهر في الشريط المصور الصحفي المخطوف وحذر الشريط ، وصورة البو قتادة،البريطاني

 .جونسون بالقوةمن أي محاولة لإلفراج عن 
زياد أبو عمرو أن تـأمين      .أكد وزير الخارجية الفلسطيني د    : غزةمن   8/5/2007 قدس برس وجاء في   

 قضية أساسية بالنسبة للسلطة وللحكومة وله، نظرا ألهميتها، معربا عن تفاؤلـه             جونستونإطالق سراح   
دس خالل االجتماع معه الثالثاء     وطمأن أبو عمرو القنصل البريطاني العام في الق       . بقرب حل هذه القضية   

وأكد أبو عمـرو أن الـرئيس       . في مكتبه بغزة بأن جونستون بخير وسيعمل الجميع على ضمان سالمته          
عباس يتابع تفاصيل قضية جونستون وما تم فعله وما يجب فعله في هذه القضية، معربا عن تفاؤله بقرب                  

 الوزراء وتحرك الحكومة لتأمين إطالق سـراح  حل هذه القضية، مشيرا في هذا السياق إلى جهود رئيس 
   .جونستون وعودته بسالم إلى أهله وأصدقائه

  
 مواجهة موجات التطرفإلى  الفلسطينية تدعو الرئاسة .16

 ،دعا الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية، خالل مـؤتمر صـحافي            :  غزة -سمية درويش   
لتي تدعو إلـى الفتنـة وسـفك         مواجهة موجات التطرف ا    مختلف قوى النظام السياسي الفلسطيني، إلى     

القاعدة مرفوضة في بالدنا والتطرف ليس من سمات شعبنا، فقيم شعبنا تلفـظ هـؤالء               "وقال أن    .الدماء
، الفتا إلى ضرورة حشد كل القوى الوطنية واإلسالمية المعتدلة جهودها حتـى ال تـستخدم                "المأجورين

 .يه صورة النضال الفلسطيني أمام العالمذريعة النقضاض االحتالل، وتشو
  8/5/2007موقع ايالف 

  
   العام الفلسطيني يحذر من تصاعد االنفالت والفوضىالنائب .17

 تحدث النائب العام احمد المغني عن اإلشكاليات والصعوبات التي تواجه عمل النيابة العامة في ظل                :غزة
داً على أهمية تفعيل القـضاء وإعـادة االعتبـار          مؤك, حالة الفلتان األمني وتفشي ظاهرة فوضى السالح      

لسيادة القانون، مشيراً إلى القرارات التي اتخذتها النيابة العامة لكبح جماح الفوضى وإعادة الهيبة لسيادة               
 . مضيفا إلى أن المشكلة الوحيدة هي عدم وجود جهات تنفيذية تستطيع أن تنفذ قرارات النيابـة                ،القانون

اإلشكاليات والصعوبات التـي    " عقدها طلبة الحقوق في جامعة االزهر بعنوان         انونيةوأشار خالل ندوة ق   
 إلى أن األحداث التي جرت فـي غـزة          "تواجه النيابة العامة في ظل الفلتان األمني والحلول المطروحة        

ـ                ة والضفة، تأتي في ظل التغييب للمؤسسات األمنية، والتي تقف مشلولة أمام االستهداف المباشـر لكاف
وحذر المغني من ان اإلفراج عن معتقلين لدى النيابة العامة متهمين بالقتل ومتـورطين فـي                 .عناصرها

أحداث دامية، وإعطائهم فرصة الهرب خارج البلد، يعتبر قصوراً في عمل المؤسسة التنفيذية، وتـستراً               
فيذية التعاون مع النيابـة     وطالب كافة األجهزة التن    .على من يقومون بأعمال القتل في الشارع الفلسطيني       

وأكـد أن    .العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، للكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء بالسرعة الممكنـة            
 ذلك قد أدى إلى القيام بارتكاب العديد من الجرائم مع الشعور الكامل بالحصانة من أي إجراء قـانوني،                 

ت االعتقال ولم توقف أي احد من المشتبهين فـي ارتكـابهم            ولفت إلى أن السلطة التنفيذية، لم تنفذ عمليا       
جرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن النيابة العامة لن تحفظ أية قضية، وستبقى جميع القـضايا                 

 محذراً من أن إخفاق كافة الخطط في أهدافها المعلنة، يهدد بشكل خطير عمل النيابـة العامـة،                  ،مفتوحة
وحـذر   .عائالت والتنظيمات والفصائل بالتعاون مع النيابة و القضاء لتحقق العدالة مجراها          مطالباً كافة ال  
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المغني من أن الوضع األمني واالنفالت والفوضى مرشحة للنمو واالزدياد في الفترة القادمـة وبـوتيرة                
 .ة وتأخذ دورهااكبر من المرحلة السابقة إذا لم يأخذ القانون والعدالة مجراهما وتفعل األجهزة األمني

  8/5/2007وكالة معا 
  

 طباء وممرضي مشفى رام اهللا الحكومي أ من االمن الوطني يعتدون على افراد .18
 اعتدى افراد من االمن الوطني الفلسطيني اليوم بالضرب على اطباء وممرضين            :تقرير معا  -بيت لحم   

مشفى الوافاد مدير    .ل لهم بالقوة  يعملون في قسم الطواري بمشفى رام اهللا الحكومي من اجل معالجة زمي           
حسني العطاري في اتصال هاتفي بوكالة معا ان الحادثة تكررت امس واليوم رافقها تهديـد ووعيـد                 .د

على ادخال مريض من    " بالضرب من قبل قوات من االمن الوطني على العاملين في المشفى واجبارهم             
ان االطياء في قـسم الطـواريء       " "لعطاري قائال وتابع ا  ".الخدمات العسكرية عنوة وتنويمه في المشفى     

عاينوا المريض باالمس والحالة الجديدة اليوم واتضح انهما اليحتاجان الى البقاء في المشفى لعدم خطورة               
 مهددين العاملين بالـضرب     ،الحالة في حين اصر رجال االمن على ان يبقى المريض في المشفى بالقوة            

لبذيئة واالعتداء بالضرب على اثنين من االطباء بعـد ان اسـتدعوا قـوات              حيث انهالوا عليهم بالشتائم ا    
وعلى خلفية تلك الحادثة اغلق قسم الطواريء في المشفى ابوابه احتجاجا على هـذا               .اضافية من االمن  

 واوضح انه تم تبليـغ وزيـر الـصحة          .واستنكر العطاري هذا التصرف واصفا اياه بالخطير       .االعتداء
 .ي بدوره رفع كتابا الى الرئيسبالحادثة والذ

  8/5/2007وكالة معا 
  

   بداء الصرعتهباصينفي ادحالن  مكتبمدير  .19
 تضاربت األنباء حول حقيقة الوضع الصحي لمحمد دحالن، فقد نفى عبد السالم أبو عساكر مـدير                 :غزة

لصرع وإنمـا   مكتب دحالن معلومات كانت قد تحدثت عن إصابته بالصرع، وأكد أن األمر العالقة له با              
بآالم في الركبتين ناتجة عن سنوات سجنه لدى االحتالل اإلسرائيلي، على نحو استوجب إجراء عمليـة                

وكانت مصادر إعالمية فلسطينية ذكرت أن دحالن يعاني من حالة صرع مزمنة             .جراحية كللت بالنجاح  
 دحالن وسـألته عـن      وقد اتصلت وكالة قدس برس بمدير مكتب       .استدعت نقله إلى مستشفى في برلين     

حقيقة مرض دحالن، فنفى جملة وتفصيال صحة هذه المعلومـات، ووصـفها بأنهـا معلومـات ملفقـة                  
وردا على سؤال عما إذا كانت إشارة المصادر الفلسطينية إلى أن            .ومدسوسة وال تمت للحقيقة بأية صلة     

هذه أيضا مـن    : "دحالندحالن قد أصيب بحالة صرع سابقة قبل نحو عامين صحيحة، قال مدير مكتب              
 كان يعاني من آالم شديدة فـي الظهـر          2005 أغسطس   /الدسائس، فكل ما في القصة أن دحالن في أب        

نتيجة اإلرهاق وساعات العمل الطويلة، وكان وقتها في اجتماعات أمنية مع اإلسرائيليين، مما اسـتدعى               
في العمود الفقري   " ديسك مزمن "ني من   نقله إلى المستشفى، وقد كنت مرافقا له، وكان التشخيص أنه يعا          

واتهم أبو عساكر مواقع إعالمية وصفها بالصفراء بمحاولة         ".بسبب اعتقاله وتعذيبه في سجون االحتالل     
  .إشاعة مثل هذه األخبار

  8/5/2007 قدس برس
  

 في حال اجتياحه غزة" بمفاجآت" تنفي نيتها قتل شاليت وتتوعد االحتالل  القسامكتائب .20
 "سرائيلياإل" نفت كتائب القسام وجود نية لديها لقتل الجندي :غزةمن  8/5/2007الة معاً  وكأوردت

وقال أبو عبيدة  .سرائيل على شن عملية عسكرية واسعة في القطاعإقدمت أ في حال تسير جلعاد شالياأل
 ".اطن في غزة كأي موتليا على حياة جلعاد شإن اجتياح غزة سيشكل خطراً: "كتائب لمعاًالالناطق باسم 

حتى لو قضت الضرورة بأسر ,  هو إتمام صفقة تبادل األسرىتلياوأضاف أن الهدف من وراء أسر ش
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ورأى أبو عبيدة  . وليس قتلهتليافراج عن األسرى مقابل شالمهم هو اإل, شليط لشهور وسنوات طويلة
مثل هذه العملية التي ستكلف  ى من اإلقدام علمحذراً, أن إسرائيل ال يمكنها اجتياح قطاع غزة بالكامل

 .  حسب قوله،إسرائيل كثيراً
االحتالل بمفاجآت في جعبة كتائب "توعد  أن أبو عبيدة  غزة من9/5/2007 األخبار اللبنانية وأضافت

القسام جهز مفاجأة قد تضاهي مفاجآت حزب "، مشيراً إلى أن "القسام لن يتوقعها في معركة اجتياح غزة
المقاومة في حال اجتياح غزة "وقال إن . " خالل الحرب الماضية مع دولة االحتاللاهللا في جنوب لبنان

لن ترحم طائرات االحتالل وال دباباته، وسيكون كل هدف لقوات االحتالل في متناول ضربات 
  ."المقاومة

كاتس يسرائيل   من القدس ونقالً عن الوكاالت إلى أن         9/5/2007 البيان اإلماراتية    في المقابل، أشارت  
  الحكومة اإلسرائيلية بالتحذير من أنه إذا ألحقت حمـاس         ، أمس ،طالب ليكودالعضو الكنيست عن حزب     

  .ليت فإن إسرائيل ستقوم بتصفية رئيس الوزراء الفلسطيني هنية وباقي أعضاء الحكومةاأي أذى بش
  

  اندماج حماس والجهاد في إطار تنظيمي واحد هدف مطروح: الزهار .21
شهدت الساحة :  سامي سعيد،رام اهللانقالً عن مراسلها في  9/5/2007لبنانية األخبار النشرت 

الفلسطينية في اآلونة األخيرة تقارباً الفتاً بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، األمر الذي عزته 
، وخصوصاً أن االختالفات "مواجهة األخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية"مصادر في الحركتين إلى 

ورغم أن الحركتين تواجهان مشاكل ميدانية، كمحاولة كل منهما السيطرة على المساجد  ."بسيطة"ما بينه
واالقتتال في بعض المناطق الداخلية في قطاع غزة والضفة الغربية، إال أن ما يجمعهما، بحسب 

تتال، كما ولم تصل عالقة الحركتين إلى الحرب واالق. المصادر نفسها، أكثر من الذي يفرقه بينهما
وذكرت مصادر في  . الميدانية كانت قوية في بعض األوقات"المناوشات"حصل مع حماس وفتح، لكن 

الحركتين لألخبار أن التنسيق بينهما وصل إلى أشده في األشهر األخيرة، وذلك عبر اللقاءات المستمرة 
س المكتب السياسي بين قيادتيهما، سواء في قطاع غزة أو دمشق، وخصوصاً تلك التي جمعت رئي

تعهدت  وأشارت المصادر إلى أن حركة الجهاد .لحماس خالد مشعل، بأمين عام الجهاد رمضان شلّح
بمساعدة حماس والتشاور معها في كل األمور التي تهم القضايا الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي تتعلق 

يرة، وعداً من قادة الجهاد وأوضحت المصادر أن حماس تلقّت في الفترة األخ .بالثوابت الوطنية
 بالتهدئة مع إسرائيل، وذلك للسير قدماً في إجراءات فك الحصار عن "قدر اإلمكان"اإلسالمي بااللتزام 

وأشارت المصادر إلى أن مشعل وشلّح التقيا معاً قبل نحو ستة أشهر  .الشعب الفلسطيني وحكومته
ي زيارة غير معلنة، وحينها عارض الرجالن برئيس المخابرات المصرية عمر سليمان في القاهرة، ف

رؤية مصرية للتهدئة مع إسرائيل، وقد أبلغ سليمان قادة الحركتين بأن إسرائيل ليست سهلة للدرجة التي 
  .يعتقدونها

وعن التقارب بين الحركتين، أشار القيادي في حماس محمود الزهار إلى أن هناك لقاءات متواصلة 
إنه في بداية العالقات، كان هناك اختالف في وجهات النظر حول رغبة "وقال . تجرى بينهم وبين الجهاد

) الذراع األم لحماس(حركة الجهاد القيام بالعمل المسلح عند نشأتها، بينما كان اإلخوان المسلمون 
ن وبعد ولوج الجميع في العمل المسلح، فإ"وأوضح الزهار أنه  ."يرغبون بالتربية أوالً قبل العمل المسلح

الحركتين مشروع إسالمي، وهناك رؤية مشتركة تقودها "، مشيراً إلى أن "المساحات قد ضاقت
  ."الحركتان

بدوره، رأى القيادي في الجهاد نافذ عزام أن العالقة بين الحركتين في أفضل مراحلها، وأن حركته تؤمن 
الوحدة هدف "ن أف وأضا. بضرورة وجود عالقات قوية بين جميع الفصائل في هذا الوقت بالذات
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استراتيجي بالنسبة لنا، واآلن نحن نسعى في الخطوات التي ستؤدي إلى الوحدة، منها التنسيق الميداني 
 ."وتنسيق المواقف في الجامعات والمعاهد وغيرها

الزهار أكد لصحيفة فلسطين أمس  أن آي.بي. يو نقالً عن9/5/2007 الخليج اإلماراتية أضافتو
اندماج " : الزهارضيفيو. "ولدت رؤية مشتركة ونية صادقة لدى الحركتين نحو التقاربت"الثالثاء، إنه 

الحركتين في إطار تنظيمي واحد، هدف مطروح، ولكن يحتاج إلى ترتيبات مسبقة، وإجراءات وإنضاج 
  ."على مستوى كبير

  
 ىقص تدعو الفصائل لالستعداد لمعركة الدفاع عن األحماس .22

ركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم كافة الفصائل  دعت ح: حكمت يوسف- غزة
إن المسجد األقصى " :وقال برهوم .الفلسطينية إلى االستعداد لمعركة الدفاع عن المسجد األقصى المبارك

 ،"يتعرض لمسلسل الهدم والتدمير وتزوير التراث والهوية أمام مرأى العالم العربي واإلسالمي والدولي
حتالل بالعمل على هدم األقصى بشكل مبرمج لتوسيع ساحة حائط البراق بهدف إقامة الهيكل متهماً اال

 .المزعوم وتهويد مدينة القدس المحتلة عبر ترحيل سكانها األصليين منها
تعرض مقبرة مأمن اهللا والمجلس اإلسالمي األعلى "وأشار في تصريح صحفي تلقت سما نسخه منه إلى 

ستبدال للمعالم واآلثار اإلسالمية بآثار صهيونية مصطنعة، على أيدي قوات البغي لعملية هدم وتدمير وا
وأوضح برهوم أن األخطر من ذلك أن الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك ومقبرة  ."الصهيوني

مأمن اهللا والمجلس اإلسالمي األعلى أخذت الشكل الرسمي من الحكومة الصهيونية من خالل طرحها 
 ضرورة تحرك العالم العربي  برهوموأكد .لشركات الصهيونية للمشاركة في تلك الحفرياتمناقصات ل

 التي "اإلسرائيلية"واإلسالمي بكافة السبل لحماية فلسطين والقدس والمسجد األقصى من المؤامرة 
 .تستهدف حضارته وتاريخه وهويته اإلسالمية

  8/5/2007وكالة سما 
  

 عادة هيكلة المنظمةإوالفلسطينية ال ترغب في طراف العربية بعض األ: الزهار .23
 عربية ن هناك دوالًأحد قادة حركة حماس للقدس العربي أمحمود الزهار .كد دأ: وليد عوض -رام اهللا 

وقال  .شراك حركة حماس في مؤسساتهاإعادة هيكلتها بما يكفل إعاة تفعيل منظمة التحرير وإال ترغب ب
، " في فتح ذلك الملفصالًأنظمة العربية التي ال ترغب رج بعض األمر يحأتفعيل المنظمة " :الزهار
عادة هيكلة المنظمة إ فلسطينية تعرقل طرافاًأن هناك أ ىلإشار الزهار أو . تسمية تلك الدولرافضاً

 تغير المزاج الفلسطيني في الداخل ىلإخيرة تشير نتائج االنتخابات األ" :وقال. سس جديدةأ ىوبناءها عل
سس أ ىعادة تفعيل المنظمة علإن يرضوا بأ فهل تتوقع ممن خسروا في تلك االنتخابات ،والخارج
ساس أ ىعادة تفعيل المنظمة وهيكلتها علإبيب مبدأ أ رفض واشنطن وتل ىلإ الزهار أشارو ."؟جديدة

راكة  نفس الصعيد شكك الزهار في نوايا حركة فتح بشأن تحقيق الشىوعل. خيرةاالنتخابات التشريعية األ
ي شيء تم االتفاق عليه بما في أنهم لم يلتزموا بخرين ألشك في نوايا اآلأنا أ" : وقال،السياسية مع حماس

ن يتنازل أ ملف الشراكة قبل ى الزهار الذي تولىواشتك ."ي اتفاقأذلك اتفاق مكة، ولم يجلسوا لتنفيذ 
ذا جلسوا واتفقنا إ ىحت" : وقال، من حماس من عدم حضور فتح لالجتماعاتىخرأعنه ويسلمه لقيادات 

وحول توصل حركتي فتح وحماس برعاية الرئيس محمود عباس  ."ما في التزام في التطبيق من طرفهم
ية مشاكل أسبوعي بين الحركتين لحل أ عقد اجتماع ىول علمس األأسماعيل هنية إورئيس الوزراء 

ن هذه أ علي مراحل متعددة، لكن المشكلة  هذا اتفاق سابق، واللقاءات تتموالًأ" : قال الزهار،تظهر
عطاء وزير إية نتائج تذكر، ولم تحقق بنود اتفاق مكة والشراكة السياسية، وأحراز إاللقاءات لم تنجح في 

اللقاءت بحد ذاتها ليست غاية، " :وتابع الزهار قائالً ."نه ليس من حماسأ الداخلية صالحياته، علماً
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مريكية التي رحب بها عباس قال منية األفض حركة حماس للخطة األوحول ر ."المشكلة في النوايا
 ىلإوحول وصول عباس  ."مريكيون ورفضه عباس ولم يرحب به؟هل يوجد شيء طرحه األ" :الزهار

يام وعقد العديد من اللقاءات الداخلية للمساهمة في تنفيذ الشراكة السياسية بين فتح أقطاع غزة منذ 
توقع من أال " : التي تحول دون ممارسة وزير الداخلية صالحياته قال الزهارزالة العراقيلإوحماس و

 . " اللقاءات الشيء الكثيرههذ
  9/5/2007القدس العربي 

  
   لقراءة الخطة األمنية األمريكية قبل رفضهاعريقاتنتقد دعوة  تحماس .24

ة األمنية قبل انتقدت حركة حماس تصريحات صائب عريقات التي دعا فيها إلى قراءة الخط: غزة
وعبر متحدث باسم حركة حماس في تصريحات مكتوبة وصلت نسخة منها لقدس برس عن  .رفضها

استياء الحركة من هذا الموقف من السيد عريقات بما يمثله ذلك من استخفاف بقيادات القوى الوطنية "
تعاطيها مع الخطة واإلسالمية وبقدرتها وكفاءتها السياسية في إعطاء مواقف موزونة ومدروسة في 

يمثل ) كما فعل السيد عريقات(األمريكية المقترحة، وكأن القبول لهذه الخطة بعد سويعات من طرحها 
وفي معرض رده على تمسك عريقات  .، على حد قول المتحدث"قمة الوعي والحنكة والدراية السياسية

شدد المتحدث على أن " مريكي مسبقاًشأناً تفاوضياً تم االتفاق عليه مع الجانب األ"بالخطة باعتبارها 
الوضع الفلسطيني ما بعد اتفاق مكة يفترض فيه تحقيق االنسجام والتوافق الفلسطيني في أي من القضايا 

ال يحتمل تقديم التزامات أمنية تمس جوهر الحق الفلسطيني بالمقاومة " وهو في ذات السياق ،المطروحة
  ".مواطنين الفلسطينيينتحت ذريعة السعي لتسهيل حرية حركة ال

  8/5/2007 قدس برس
  

  من ميرتس في عمان"اًسرائيليإ" اًوفدنايف حواتمة يلتقي  .25
سرائيليين من كتلة إمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة بأعضاء كنيست  التقى األ:بيت لحم
 .حسين فارسعضاء الوفد العضو السابق موسي راز، ولطيف دوري، وأومن بين  . في عمانميرتس

  7/5/2007وكالة معاً 
  

  الفوز المتكرر لفتح يعبر عن رغبة الناس بتصحيح نتائج انتخابات التشريعي:  نزالجمال .26
 بعد يوم من فوز حركة فتح في انتخابات مجلس طلبة جامعة فلسطين التقنية في طولكرم نشرت                 :رام اهللا 

وتتـضمن   .2006ابات التشريعية فـي ينـاير       حركة فتح أسماء المواقع التي فازت فيها فتح منذ االنتخ         
 جامعة وكلية ونقابة فازت فيهـا       24الالئحة التي رصدها جمال نزال الناطق اإلعالمي باسم فتح أسماء           

: إلى ثالثة أسباب أهمها   " األربع وعشرين قيراط  "وأرجع نزال الفوز المتكرر الذي وصفه بنجاح         .الحركة
 وفـشل البـدائل فـي       ،جوه في القواعد الفتحاوية عبر االنتخابات      وتجديد الو  ،نجاح فتح كحركة مقاومة   

وقال نزال أن هذه االنتصارات المتتالية ال تعبر         .المحافظة على كرامة المواطن وأمنه وتأمين لقمة عيشه       
انزياح ثقافي هائـل فـي      "وحسب عن حالة مزاجية مؤقتة بل هي تحول سياسي شامل ومستقر ناتج عن              

وعبر نزال عن قناعته بأن ميل الناس إلى حركة          ".فتح بعد فشل البدائل في االختبار     نظرة الناس لحركة    
 فتح بهذه الكثافة يعبر عن رغبة كامنة لدى المواطن في تصحيح المسار الذي انزلق إليه المواطن مكرهاً                

تي الخليـل   وقال إن التقدم النسبي الذي حققته فتح في كل من جـامع            .بعد االنتخابات التشريعية الماضية   
وبيرزيت وفوزها في جامعة النجاح هي أحداث موضعية بمدلوالت تاريخية ستشكل عالمة فارقـة فـي                

  .العقد األول من القرن الحالي
     8/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  بعبوة ناسفةها اغتيال مجموعة من مجاهديةحاولبم "نيمشبوه"  تتهمالقسامكتائب  .27

 القسام أن مشبوهين أقدموا في ساعة متأخرة من ليل الثالثاء على محاولة اغتيال أكدت كتائب: غزة
وقالت الكتائب، في بيان . مجموعة من مجاهدي الكتائب من خالل تفجير عبوة ناسفة شمال قطاع غزة

أنه وفي سابقة خطيرة، تظهر فيها بصمات : "صادر عنها، تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه
ادي السوداء الملطخة بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني ومجاهديه األطهار، أقدم مشبوهون في ساعة األي

 على زرع وتفجير عبوة ناسفة قبيل لحظات من وصول مجموعة من مجاهدي ...متأخرة من ليل الثالثاء
إن هذا : "نوأضاف البيا". كتائب القسام إلى مكان رباطهم االعتيادي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الحادث الخطير قد استهدف خيرة مجاهدي شعبنا الذين يرابطون على مدار الساعة ترقباً للعدو 
من يقف وراء هذه "، واعتبرت أن "الصهيوني واستعداداً لمواجهته وصد أي عدوان له على شعبنا وأهلنا

هذه الجريمة تأتي في "أن وأوضحت الكتائب . "الجريمة يلعب بالنار ويعبث بوحدة وتماسك أبناء شعبنا
... سياق عمل منظم ومبرمج خاصة بعد مسلسل من استهداف منازل لقيادات ومجاهدين من كتائب القسام

وبعد القبض قبل أيام على شبكة تقود عمليات التفجير المنظمة، وتتبع ألحد المشبوهين المنتمين لحركة 
 بعد حمالت التحريض والتشهير والتلفيق التي فتح في بيت حانون، وكذلك يأتي هذا االستهداف الجبان

". تقودها جهات موتورة ووسائل إعالم صفراء تهدف إلى زعزعة االستقرار على الساحة الفلسطينية
، وأضافت في "تسعى للكشف عن خيوط هذه الجريمة وفضح مرتكبيها ومحاسبتهم"كتائب أنها الوأكدت 
 ". إلجرامي القذر فسنتعامل معه كعميل لالحتالل الصهيونيومن يثبت مشاركته في هذا العمل ا: "بيانها

  9/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   قبل تسليم القتلةها في عين الحلوة دفن عنصريترفضفتح  .28
مس، عن تسليم قاتلي أ حتى عصر ،لم تسفر االتصاالت: بيروت من 9/5/2007 الحياة جاء في

علن، مجموعة  ُأ والتي ارتكبتها بحسب ما،وة جنوب لبنانعنصرين من حركة فتح في مخيم عين الحل
ول أمس، ما يترك المخيم ومحيطه في حال توتر تحاول الجهات المعنية ألى تنظيم جند الشام إتنتمي 

لى فتح عن إعربت قيادات في المخيم تنتمي أو .بقاءه في مستواه األدنى منعاً النفالت زمام األمورإ
سماء أال إسالم ما هي التي تطلق على نفسها جند الشام وعصبة النور وفتح اإلقناعتها بأن المجموعات 

قصى ما أنها ستبذل أجواء في المخيمات، مؤكدة  لجهة واحدة تريد توتير األ"عدة الشغل"و أوهمية 
 خالد قر بعض التعيينات األمنية وأبرزها تسلمأوشهد المخيم اجتماعاً قيادياً لفتح . تستطيعه لتهدئة االجواء

  .الشايب مسؤولية األمن العسكري في الحركة وأحمد صالح العالقات العامة
مع مرور يوم واحد من المهلة التي حددها ممثل منظمة           إلى أنه    صيدا من   9/5/2007 المستقبل   ولفتت

 ساعة، برز أمس تطور جديد على خط الوضـع         72التحرير عباس زكي لتسليم قتلة عنصري فتح وهي         
وتر في عين الحلوة، وتمثل في رفض حركة فتح تشييع عنصريها حتى يتم تسليم المطلوبين،               األمني المت 

وفـي  ". شعار آخـر  إال تشييع للشهيدين حتى     "ن  أذ قال   إوهو ما أكده مصدر مسؤول في فتح للمستقبل،         
 بموازاة  قناعها بدفن جثتي العنصرين،   المقابل، أفيد عن وساطة يقوم بها الشيخ ماهر حمود باتجاه فتح إل           

سالمية ممثلة بمسؤولها السياسي في الجنوب بسام حمود فـي االتجـاه            يضاً الجماعة اإل  أمساع تقوم بها    
جل أسالمية وعصبة األنصار من     نفسه، في وقت واصلت لجنة المتابعة الفلسطينية مساعيها مع القوى اإل          

لى الحسم العسكري،   إاألول يميل   : طار أنه يوجد داخل فتح اتجاهان     وعلم في هذا اإل   . توقيف مطلقي النار  
نهاء هذه  سالمية إل فساح المجال أمام تحرك لجنة المتابعة والقوى اإل       إمكان و واآلخر يفضل التريث قدر اإل    

  . األزمة بسالم
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ن قوى فلسطينية محسوبة علـى  أمحمد صالح  نقالً عن مراسلها في صيدا  9/5/2007 السفير   وأضافت
ن يكون ما جرى في عين الحلوة على عالقة مباشرة بما يحـصل  أ تستبعد فصائل المنظمة في المخيم، لم 

. مـر ن مصادر فلسطينية موثوقة اسـتبعدت هـذا األ        أال   إ .سالم تحديداً في مخيم نهر البارد ومع فتح اإل      
وقد . حداث سابقة وقعت بين فتح وجند الشام في المخيم         تعود خلفياتها أل   "ثأرية محضة "ن العملية   أوأكدت  

ربع كتائب عسكرية لمخيم عين     أن حركة فتح شكلت     أمس عن   أمور في المخيم، ما تردد      ي تعقيد األ  زاد ف 
، وهي  لقاء القبض على الفاعلين سلمياً    مني واسع في حال فشلت المفاوضات إل      أالحلوة، بهدف القيام بعمل     

ى ميليشيا فتح فـي  وقد سألت السفير المشرف العام عل    . بإمرة قادة ومسؤولين عسكريين كبار في الحركة      
 الـذي   "اللواء الفلـسطيني  "ن البعض ربط ذلك بنواة      ألبنان منير المقدح، عن صحة هذا التشكيل، خاصة         

سمع بأمر تشكيل هذه الكتائب من      "نه  أورد المقدح ب  . من الداخلي للمخيمات  يجري الحديث عنه ليتسلم األ    
  ."مر بهذا األ من قادة فتح لم يبلغه رسمياًحداًأن أاالعالم، و

  
 خطة إسرائيلية لتشريد اآلالف بقطاع غزة .29

 ،قيادة جيش االحتاللأن  :صالح النعامي عن مراسله غزة من 8/5/2007 إسالم أون الين موقع ذكر
عرضت على حكومتها خطة عسكرية لضرب حركات المقاومة في قطاع غزة تعتمد على تشريد آالف 

 عن مصادر في قيادة  هارتسونقلت صحيفة. إسرائيلالفلسطينيين إلقامة منطقة عازلة بين القطاع و
إن جيش االحتالل سيقوم خالل الحملة باالعتماد على خمسة : المنطقة الجنوبية وديوان أولمرت قولها

  :آليات عمل، وهي
داخل القطاع، بمحاذاة الخط الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وحسب المصادر " منطقة فاصلة"خلق : أوال

الل ال ينوي اإلقامة بشكل دائم في هذه المناطق، بل يسعى إلى اتباع نشاط هجومي فإن جيش االحت
حركات المقاومة توازنها، وإبعادها عن الخط الفاصل، وذلك من أجل إخراج " إفقاد"متواصل يرمي إلى 

الف المستوطنات اليهودية من مرمى الصواريخ التي تطلقها المقاومة، وستؤدي هذه الخطوة إلى إجبار اآل
 .من الفلسطينيين الذين يقطنون في هذه المناطق على ترك منازلهم

يدفع الفلسطينيون ثمنا "تصعيد العمليات االنتقامية كرد على عمليات إطالق الصواريخ، وذلك لكي : ثانيا 
في هذه المواجهة، على اعتبار أن ذلك يساعد في ترميم قوة الردع اإلسرائيلية في مواجهة حركات " أكبر
  .لمقاومةا
تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة ونشطاء حركات المقاومة المسئولين عن إطالق الصواريخ على : ثالثا 

 .المستوطنات
استخدام وسائل تعتمد على أكبر مستوى من التقنية المتقدمة في الكشف عن األنفاق المعدة لتهريب : رابعا
 .السالح
، وذلك من أجل "الشاباك"لجيش وجهاز المخابرات الداخلية تعزيز القدرات االستخبارية لكل من ا: خامسا

 .إحباط عمليات المقاومة المنطلقة من قطاع غزة قبل تنفيذها
وحسب المصادر العسكرية فإن الخطة ال تقوم على استخدام قوات برية كبيرة، بل تعتمد على سالح الجو 

؛ حيث ستعمل على "جفعاتي"واء المشاة والوحدات الخاصة وألوية الصفوة في سالح المشاة، وتحديدا ل
 .بتوفيرها" الشاباك"أساس معلومات استخبارية دقيقة يقوم جهاز 

وأكدت المصادر ذاتها للصحيفة أن رئيس هيئة أركان جيش االحتالل جابي أشكنازي رفض اقتراحا تقدم 
ي الحملة، بحيث تؤدي ويدعو إلى مشاركة قوات برية كبيرة ف" غالنتيوآف "به قائد المنطقة الجنوبية 

وأشارت المصادر إلى أن أشكنازي بات يعتقد أن أحد أهم . إلى احتالل مناطق واسعة في قطاع غزة
االستخالصات من الحرب األخيرة ضد حزب اهللا هو أن المواجهة ضد حركات المقاومة الفلسطينية يجب 

. دلع في مواجهة حزب اهللا أو سورياأال تؤثر على استعدادات جيش االحتالل للحرب القادمة التي قد تن
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ويرى أشكنازي أن انشغال قوات برية كبيرة في المواجهة مع حركات المقاومة في الضفة الغربية 
وأشارت المصادر إلى أنه كما بات واضحا من تقرير . وقطاع غزة يؤثر على جاهزيتها للحرب القادمة

 انتفاضة األقصى دللت على أنه عندما انشغلت حول حرب لبنان األخيرة؛ فإن تجربة" فينوغراد"لجنة 
القوات البرية في العمليات ضد حركات المقاومة، أثر ذلك سلبا على التدريبات التي تتلقاها استعدادا 

  . للحرب، وهو ما أثر سلبا على أداء الجيش اإلسرائيلي في الحرب األخيرة
قارير صحافية أفادت ان اولمرت هدأ مـن        تأن  : أسعد تلحمي  عن   الناصرة من 9/5/2007 الحياة   وقالت

وأضافت ان اولمرت اكتفى بإقرار توسيع محدود للعمليات         حماسة قادة في الجيش، وعلى رأسهم غالنت،      
 إلى مخاوفه من تورط الجيش في عملية برية خـصوصاً           "تروي اولمرت "وعزا مراقبون   . خلف السياج 

وأعلن موفاز أمس معارضته إعـادة احـتالل        ". ينوغرادلجنة ف " والتقرير المرحلي لـ     "ورطة لبنان "بعد  
 لوقف إطالق القذائف الصاروخية     "ال حلول سحرية  "قطاع غزة وقال إنه بناء على تجربته العسكرية فإنه          

واشار إلى انه كان عارض في الماضـي،        . "ولن تجدي أية عملية عسكرية واسعة     "على جنوب إسرائيل    
 الغربية قبل خمسة أعوام وكان هو قائداً للجيش، القيام بعملية مماثلة في              في الضفة  "السور الواقي "عملية  

وذلك حيال صعوبة السيطرة على التنظيمات المسلحة ومخاطر التوغل في المخيمـات فـي              "قطاع غزة   
التـي  ) القتل المـستهدف  (في المقابل اقترح موفاز العودة إلى سياسة اغتيال الكوادر الفلسطينية            ."القطاع
وزاد انه يؤيد أن يوسـع الجـيش        . "أنها من أنجع الخطوات والعمليات في مكافحة اإلرهاب       "برأيه  ثبت  

  .عملياته العسكرية البرية لكن محدودة
وأضاف ان  . 1994وقال وزير األمن الداخلي آفي ديختر إن إسرائيل فقدت ردعها حيال غزة منذ العام               

ناسبة للرد على الصواريخ والنـشاط اإلرهـابي فـي          بلورة اقتراحات عمليانية وم   "المطلوب من الجيش    
  . "القطاع
 كشفت أن اولمرت تلقى تقريرا      ،)المنار(مصادر مطلعة لـ     أن الى 9/5/2007 المنار الفلسطينية    ولفتت

من أجهزته األمنية واالستخبارية تطالبه بالعمل مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية على القيام بحملة              
اسية في الساحة الدولية لشرح مخاطر استمرار اطالق القذائف الصاروخية الفلسطينية مـن             سياسية دبلوم 

قطاع غزة، وبأن تل ابيب لم تعد قادرة على ما أسمته المصادر بمواصلة سياسة ضبط النفس والمخاطرة                 
ية هـدفها   وقالت المصادر أن الحملة السياس     .بأمن مواطنيها في التجمعات السكنية المنتشرة حول القطاع       

التمهيد لعملية عسكرية اسرائيلية واسعة على القطاع تحظى بدعم سياسي دولي، وأضافت المـصادر أن               
التقرير المذكور يتحدث عن ان تنظيمات فلسطينية أصدرت تعليمات الى خالياها في الضفة الغربية برفع               

حاور الطرق فـي الـضفة      مستوى التأهب وتنفيذ هجمات ضد مواقع وأهداف اسرائيلية في الشوارع وم          
الغربية، وجاء في التقرير االستخباري االسرائيلي ايضا انه في ظل رفض حركة حماس أليـة خطـط                 
تهدف الى اعادة األمن للضفة والقطاع، وعجز السلطة عن فرض مواقفها، أو وقـف عمليـات اطـالق                  

  . في قطاع غزةالصواريخ والقذائف فان اية مشاريع امنية لن تكون بديلة عن عملية واسعة
 اكدت في تصريحات ،مصادر امنية فلسطينيةالى أن  :عال محمود من 8/5/2007 وكالة سما وأشارت
 ان جيش االحتالل االسرائيلي ابلغ السلطة الفلسطينية رسميا في فبراير الماضي بان ،وكالةلخاصة ل

وقالت  .واريخ الفلسطينيةعملية عسكرية واسعة في غزة ستتم في غضون اسابيع اذا لم تتوقف نار الص
المصادر ان مالمح العملية العسكرية االسرائيلية تستند الى توسيع المنطقة العازلة وتهجير عشرات االف 
الفلسطينيين من المناطق الحدودية الى داخل قطاع غزة مع عدم استبعاد احتالل منطقة الحدود الفلسطينية 

واكدت المصادر ان تلك العملية خطط لها في مارس  .المصرية المشتركة في رفح جنوب قطاع غزة 
 .الماضي وتم تاجيلها بتدخالت اقليمية ودولية واسعة النطاق
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  الصواريخ الفلسطينية اكثر دقة واطول مدى : يديعوت احرونوت .30

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت اليوم ان خبراء الصواريخ في الدولة العبرية يؤكدون ان الصواريخ 
وقال الخبراء ان الصواريخ . لمصنعة في غزة باتت اكثر دقة وتحمل رؤوس متفجرة اكبرالمحلية ا

الجديدة تستطيع ان تضرب اهداف معينة االن وتدمرها في حالة اطالقها بكميات مشيرين الى جودة جسم 
ر  لعدد كبير من القطع المعدنية والكرات اضافة للمتفجرات الحقيقية مما يجعله اكثهالصاروخ وحمل

واوضح الخبراء ان ما يحصل لدى الفلسطينيين االن يشبه الى حد كبير ما كان يحدث قبل قيام  .اضرارا
واكدت المصادر ان التقديرات لدى  .الدولة العبرية في المعامل الخاصة للتنظيمات السرية اليهودية

 30د البعيدة الكثر من االجهزة االمنية االسرائيلية ان الصواريخ الفلسطينية تسطيع ضرب منطقة اشدو
كم عن غزة وانها بدات في تحصين محطات نجمة داوود الحمراء في المدينة وان احداها تكلف اكثر من 

 . مليون شيكل حتى االن2
  9/5/2007وكالة سما   

  
  أولمرت يلتقي عباس خالل أيام .31

لفلسطيني محمود عباس اعلنت المتحدثة باسم اولمرت أن األخير والرئيس ا:  فرح سمير،القدس المحتلة
واوضح مسؤول  . في اطار اجتماعات منتظمة تتم بفضل وساطة امريكية"في وقت قريب جدا"سيلتقيان 

 وان مسؤولين فلسطينيين "االسبوع المقبل"كبير في مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي ان اللقاء سيعقد 
من جهتها قالت ميري ايسين  . االجتماعواسرائيليين سيلتقون في االيام المقبلة لتحديد مكان وتفاصيل

  ."نامل في ان يلتقي المسؤوالن قريبا"المتحدثة باسم اولمرت 
  9/5/2007عكاظ 

  
  "الوضع الداخلي" اسرائيلي من ارجاء رايس زيارتها بسبب استياء .32

 من قرار "عن دهشتها" أعربت ،أوساط قريبة من رئيس الحكومة أولمرت أن 9/5/2007الحياة  ذكرت
رة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس إرجاء زيارتها إلى إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية وزي

واستهجنت هذه األوساط تصريح الناطق باسم رايس بأن التأجيل يعود . التي كانت مقررة لألسبوع المقبل
 الخطوة التي أقدمت وقال أحد المقربين من اولمرت إن. إلى الوضع الداخلي السياسي في الدولة العبرية

وهو تبرير يسيء إلى " خصوصاً على خلفية التبرير الذي قدمه الناطق باسمها "غير مسبوقة"عليها رايس 
، لكنه في الواقع يقصد أنه يضر بجهود "اولمرت ويضر بمساعيه لتحريك العملية السلمية في المنطقة
يل أي في معركته من أجل البقاء على كرسي رئيس الحكومة المتواصلة لتهدئة الساحة السياسية في إسرائ

ونقلت اإلذاعة العبرية عن أوساط أميركية أن وراء إرجاء الزيارة قناعة رايس أنها لن  .رئيس الحكومة
من جهتها نقلت اإلذاعة العسكرية عن  .تحقق شيئاً في زيارتها الخامسة إلسرائيل في األشهر األخيرة

  .ن إرجاء الزيارة دليل على توتر في العالقات بين اولمرت ورايسأوساط سياسية في إسرائيل قولها إ
وقال مستشار رئيس الحكومة السابق دوف فايسغالس الذي تربطه عالقات صداقة حميمة مع رايس، في 

أدركت انه إزاء الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل فإن "حديث إذاعي ان وزيرة الخارجية األميركية 
  ."رائيلية على اتخاذ قرارات محدودة وعليه ال حاجة إلضاعة الوقت سدىقدرة الحكومة اإلس

كما نقلت اإلذاعة عن أوساط سياسية إسرائيلية قولها ان حال الغموض التي تكتنف مصير اولمرت 
السياسية ليست وحدها السبب في إرجاء الزيارة، إنما أيضاً تدخل رئيس الحكومة اإلسرائيلية في قضايا 

وربما أيضاً التوتر في العالقات بين اولمرت ) مثل العراق(ف في الواليات المتحدة هي موضع خال
  .ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني التي تعتبر قريبة جداً من رايس
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السفير اإلسرائيلي الـسابق    أن  : أحمد رمضان ووكاالت   عن   رام اهللا  من  9/5/2007 المستقبل   وأضافت
ة الجيش اإلسرائيلي امس إن انعدام الوضوح السياسي في إسـرائيل            قال إلذاع  ،في واشنطن داني أيالون   

خيبة أمل رايس   "وأضاف أن   . األولي لن يضيف شيئا للقاء رايس وأولمرت      " فينوغراد"في أعقاب تقرير    
، في إشارة إلى التحفظـات التـي أبـداها          "واألميركيين نابعة بالطبع من أداء إسرائيل مقابل الفلسطينيين       

األميركية وخصوصا ما يتعلق منها بإزالـة       " اختبارات التنفيذ "ون إسرائيليون حيال وثيقة     مسؤولون أمني 
حواجز عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية وتسيير قوافل شاحنات البضائع بين الضفة وقطـاع غـزة                

  .وتوسيع عمل المعابر في القطاع
 

  أولمرت بين االستقالة واالنتخابات المبكرة خّيريباراك  .33
رئيس الحكومة ايهود أولمرت بين أن يستخلص العبر ويستقيل، وبين الـذهاب إلـى               ،ر أيهود باراك  خي 

، وقال باراك في مؤتمر صحافي مساء أمس، انه إذا          "فينوغراد"إنتخابات برلمانية مبكرة، بعد نشر تقرير       
نتخابات الداخلية لحزب   الجاري، في إشارة إلى موعد اال     ) مايو(لم يقدم اولمرت استقالته حتى نهاية أيار        

، سيعمل على تقديم موعد االنتخابات وانه على استعداد ألن يساهم في الفترة اإلنتقالية وحتى إقامة            "العمل"
وأكد باراك أن على رئيس الـوزراء        . حكومة جديدة إلصالح ما هو ضروري على المستوى العسكري        

 إذا استقال أولمرت سيكون مـن الممكـن أن          ، مشيرا إلى أنه   "استخالص العبر على المستوى الشخصي    "
، وهدد بالعمل على تقديم موعد االنتخابات إذا لم يحدث ذلك، في            "كديما"يشارك في حكومة برئاسة حزب      

قاس، وان اولمـرت سـيجد      " فينوغراد"واعتبر باراك أن تقرير لجنة       ".العمل"حال فوزه برئاسة حزب     
، "تكون الطريق ممهدة لحكومة جديدة يمكن أن نشارك فيها        "تالي  الطريقة المناسبة الستخالص العبر، وبال    

  .كوزير للدفاع" تصريف أعمال"مبديا استعداده ايضا للمشاركة في حكومة 
  9/5/2007المستقبل  

  
  الحفاظ على الحكومة حتى نهاية عطلة الصيف أصبح الهدف في محيط أولمرت .34

هم باتوا يدركون أن الحكومة لن تستطيع كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء، إيهود أولمرت أن
تجاوز العثرات التي في طريقها ولن تستطيع مواصلة عملها حتى نهاية الدورة، لهذا أصبح الهدف اآلن 

 وبتقديره، لن تجرى ،الحفاظ على الحكومة حتى نهاية عطلة الصيف في أكتوبر تشرين األول القادم
 حزب العمل أو تصويت أعضاء كنيست من االئتالف ضد وتحسبا النسحاب .2008االنتخابات قبل عام 

إلى " يهدوت هتورة"الحكومة يسعى أولمرت إلى تثبيت حكومته عن طريق استدراج أعضاء الكنيست من 
والتقى، مؤخرا، مع عضو الكنيست أفراهام رافيتس، وتباحثا في إمكانية دعم الحكومة مقابل ، صفه

ديغيل "اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن أن أولمرت عرض على وذكرت  .إغراءات تشريعية للمتدينين
تمرير قوانين في الكنيست لصالح المتدينين، من ضمنها قانون التعليم الديني، مقابل دعم كتلة " هتوراة

، وحذر عضو "ديغل هتوراة"إال أنه ثمة معارضة لهذه الخطوة في كتلة  .للحكومة" ديغيل هتوراة"
ديغيل "وهو أحد األحزاب التي تتكون منها كتلة " هتوراة"ان من حزب يهدوت الكنيست يعكوف ليتسم

، من االنقسام داخل الحزب جراء ذلك، وقال أن االتصاالت تتم على مسؤولية رافيتس وحده على "هتوراة
  "يهدوت هتوراة"خالف رأي حاخامات 

  8/5/2007 48عرب
  

  هة ايران سياسياالخارجية االسرائيلية تعد خطة سرية لمواج: معاريف .35
ان وزارة الخارجية تقوم هذه االيام ببلورة خطة سرية على شكل حملة دولية " معاريف"ذكرت صحيفة 

واضافت الصحيفة ان  .ضد ايران تقودها الممثليات الدبلوماسية االسرائيلية المنتشرة في دول العالم
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هرون ابرموفيتش وموافقة وزيرة الحملة التي طرح فكرتها ويجهد على بلورتها مدير عام الوزارة أ
الخارجية تسيبي ليفني مستوحاه باالساس من حملة مشابهة شنتها اسرائيل في الماضي على حزب اهللا 
ونتج عنها ضم الحزب لقائمة المنظمات االرهابية في العديد من الدول اضافة الى االتحاد االوروبي مما 

 فان الحملة الجديدة تشتمل اصدار سلسلة من وحسب الصحيفة .فسر كنجاح كبير للحملة في حينه
التعليمات والتوجيهات الجديدة التي لم يكشف عن تفاصيلها لكافة الممثليات االسرائيلية يتوجب على 
القناصل والسفراء تنفيذها ورفع تقارير حول التقدم الذي تشهده الخطة اضافة الى العمل في دول العالم 

اليران وضد االتجار معها اضافة الى سن القوانين المناهضة لالسامية على سن تشريعات محلية معادية 
وذكرت الصحيفة ان الحملة تتبلور على خلفية تعاظم المعلومات  .التي تمثلها ايران بدعوتها ابادة اسرائيل

االستخبارية عن تسارع البرنامج النووي االيراني، والتقدير في وزارة الخارجية، وكذلك لدى رئيس 
اولمرت، بأن المجال السياسي هام ويمكن من خاللها حمل البرنامج النووي االيراني لمواجهة  راءالوز

وفضال عن ذلك، ترمي الحملة الى نشر الفهم الدولي بأنه اذا لم يوجد سبيل سياسي . مصاعب عديدة
 . لوقف التحول النووي االيراني، فلن يكون مفر من التوجه الى وسائل اخرى

  8/5/2007وكالة معا 
  

  سفينة صواريخ اسرائيلية في ميناء حيفا بفخ نصب للسفن المعادية اصابة .36
التابعة لسالح البحرية اصيبت الليلة ) البارجة ايالت(قالت مصادر اسرائيلية ان سفينة صواريخ اسرائيلية 

وغير وقال االسرائيليون في بيان مقتضب  .الماضية من جراء ارتطامها بجسر عائم في ميناء حيفا
واضح ان االضرار التي اصابت السفينة بسيطة دون االسهاب في اية تفاصيل اخرى، اال ان الموقع 
االلكتروني لصحيفة معاريف عاد واعترف بان اصابة البارجة بالغة جراء السرعة التي كانت تقود بها 

 . مؤقتا من شدة الضررعند ارتطامها بمانع بحري قبالة حيفا، وأكد الموقع ان السفينة خرجت من الخدمة
من الواجب ان : مسؤولون في سالح البحرية االسرائيلي سارعوا الى القول دفاعا عن سالح البحرية

حيفا عند نصبه حتى ال يرتطم  طان السفينة الحربية قد ابلغ سلفا بوجود فخ عائق تحت الماء قبالةبيكون ق
) مائية قبالة مدنها-اسرائيل تضع افخاخا تحتان (وهذه اول مرة يكشف فيها النقاب عن هذا السر  .به

 .خشية من سفن مهاجمة
  8/5/2007وكالة معا  

  
  "اإلسرائيلية"بشارة يتعهد فضح العنصرية  .37

عزمي بشارة أن يعمل في المرحلة المقبلـة علـى          .تعهد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني د      
واستبعد بشارة محاكمته في إسرائيل فـي        . 48 ال   فضح السياسات العنصرية اإلسرائيلية ضد فلسطينيي     

ونقلـت  .  الموجهة ضده، ألنه موجود خارجها وألن قانونها ال ينص على المحاكمات الغيابية            "االتهامات"
 تواجه مأزقاً قانونياً ألن القانون اإلسرائيلي ال يحـاكم  "إسرائيل"صحيفة االهرام أمس عن بشارة قوله إن     

  ".نوعا من العبث"قال بشارة إن محاكمته إذا جرت ستكون و. المتهمين غيابياً
  9/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
 عن مستوطن قتل فلسطينيين تفرج" إسرائيلية"محكمة  .38

فـي شـمال    )  عاما 26(أفرجت المحكمة العليا االسرائيلية عن المستوطن فيلكس ميلنر من كريات بيالك            
  وكانت المحكمة  .بالضرر بشكل متعمد واالنتقام من العربفلسطين وذلك بعد أن أدين بالقتل والتسبب 
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 سـنوات   3 سنوات، إال أن ميلنر قـضى فقـط          10المركزية في حيفا حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة         
  .ونصف السنة من هذه المدة بعد أن قررت المحكمة العليا االثنين تبرئته من التهم التي نسبت إليه

  9/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

   !ولـو مـن البرازيـل... إسرائيل تستقدم اليهود .39
نشرت صحيفة معاريف أن عشرات اآلالف من البرازيليين، ممن يرون أنهم من نسل يهـود أرغمـوا                  

ويسكن هـؤالء   . على التنكر لديانتهم في البرتغال قبل مئات السنين، يطالبون باالعتراف بهم كإسرائيليين           
ث باسمهم رسالة إلى رئيسة الكنيست داليا ايتسيك وإلى رئـيس لجنـة             في شمالي البرازيل، وبعث متحد    

وهناك رابطة إسرائيلية تتابع قضية من أرغموا،        .القانون يطالب بتغيير قانون العودة بحيث يسري عليهم       
وزعم رئيس الرابطة   .  في إسبانيا بعد هزيمة العرب في األندلس، على تغيير دينهم          "محاكم التفتيش "خالل  
بن شلومو أن في البرتغال حوالى مليون من نسل اليهود الذين أرغموا على تغيير دينهم والتحـول                 آشير  

ويبدو أن الهجرة إلى إسـرائيل تـشكل،        . ويعيش عشرات اآلالف من هؤالء في البرازيل      . إلى المسيحية 
ك لدى الجمهور   ألسباب اقتصادية، عامال جذابا لدى هذا القطاع من السكان في البرازيل، فيما ليست كذل             

  . نفسه في البرتغال
  9/5/2007السفير 

 
 "بلفور الجديد"إسرائيل ترى في ساركوزي  .40

فور الكشف عن هوية الرئيس الفرنسي الفائز هللت إسـرائيل وكبـرت             : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
أن يكـون   وشنت حملة مباركات ومجامالت مكثفة استهدفت احتالل قصر األليزيه دبلوماسيا، على أمل             

وبعد ثالثة أيام على انتهاء االنتخابات تواصل إسرائيل         .هذا الرئيس بمثابة بلفور جديد بالنسبة إلسرائيل      
حكومة ومعارضة، الترحيب وإبداء الفرح بانتخاب نقوال ساركوزي متطلعة إلى تعزيز العالقـات بـين               

وكان الناطق بلـسان رئـيس      . فلسطينالبلدين نحو توظيفها في خدمة الملفات الساخنة في لبنان وإيران و          
الوزراء إيهود أولمرت سارع لتقديم التهاني للرئيس الفائز لحظات فور إعالن نتـائج االنتخابـات ليلـة                 

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس بأن الرئيس الفرنسي المنتخب أكـد ألولمـرت ضـمن               . السبت
ولفتت . ئيل وأنه بوسع هذا االعتماد على صداقته      محادثة مجاملة هاتفية بمبادرة األخير أنه صديق إلسرا       

الصحيفة أن نائب رئيس وزراء الكيان شمعون بيريز أكد هو اآلخر خالل محادثة مع الرئيس الفرنـسي                 
وأضاف سنذكر لك  . أن انتخابه يعني وعدا كبيرا لفرنسا ويبعث شعورا بناء للعالم برمته وللشرق األوسط            

وأشار مصدر فـي الخارجيـة اإلسـرائيلية        . الشعب اليهودي وإسرائيل  صداقتك ومشاعرك الدافئة تجاه     
بحسب الصحيفة أن انتخاب ساركوزي ينذر ببدء مرحلة جديدة بالعالقات بين البلدين الفتا إلى أن ذلـك                 

كما سـيدخل سـاركوزي بعـدا حميميـا         "سيحسن الروابط بينهما سيما بالمستوى االستراتيجي وأضاف        
  ."ير مسبوقللعالقات بيننا بشكل غ

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس أن رئيس المعارضة نتنياهو هاتف ساركوزي وهنأه على انتخابـه   
بدورك "وأضاف نتنياهو الذي يعتبر صديقا لساركوزي       . معتبرا إياه نصرا للديمقراطية وللشعب الفرنسي     

من جهته عقـب الـرئيس      . "اإليرانيزعيما عالميا اليوم فإن مهمتك الكبيرة ستتجلى بمعالجة الموضوع          
وكان نتنياهو أشار في     .الفرنسي بحسب اإلذاعة أنه ينوي خالل رئاسته برهنة صداقته الكبيرة إلسرائيل          

 نشرته يديعوت أحرونوت أمس إلى أن سـر صـداقته مـع الـرئيس               "ساركوزي صديقي "مقال بعنوان   
  .ت العالمية وللرؤى االجتماعية واالقتصاديةالفرنسي الجديد مردها القواسم المشتركة في فهم السياسا

  9/5/2007الخليج اإلماراتية 
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  عين ممثال غير رسمي له في إسرائيلي ملك المغرب :معاريف .41
أن ملك المغرب محمد السادس عين مؤخرا ممثال غير رسمي له في إسرائيل، " معاريف"كشفت صحيفة 

 زار إسرائيل مرتين خالل األشهر القليلة هو وزير السياحة المغربي األسبق سيرج بردوغو الذي
واعتبرت مصادر سياسية في القدس الخطوة المغربية بمثابة إشارة إلى استعداد الرباط لتدفئة . الماضية

العالقات بين البلدين التي شهدت فتورا منذ اندالع االنتفاضة األخيرة حين أغلق المغرب ممثليته الرسمية 
  .في إسرائيل

  9/5/2007ة الوطن السعودي
 

 صرف رواتبهم ومستحقاتهم الماليةفلسطينيو العراق يطالبون السلطة ب .42
 االستجابة الفورية لمطالب الفلسطيني وزير المالية  الفلسطينية،طالب األمين العام للجان الشعبية: نابلس

رور اكثر من  وذلك لصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية بعد م،ونداءات الالجئين الفلسطينيين في العراق
 ارسلوا برسائل تطالب باالهتمام بوضعهم في ظل الظروف هموأوضح ان .عشرة اشهر على عدم تسلمها

 ان هناك العديد من الفتا إلى . مع تزايد مالحقتهم من قبل المليشيات السوداء،المأساوية الملمة بهم
حصول على المال بعد الضيق العائالت عرضت ابنائها او عرضت اجزاء من اجسامها للبيع في سبيل ال

 .الذي ألم بهم
  9/5/2007وكالة معا 

  
  نمو عدد الفلسطينيين يبلغ ضعفي نمو اليهود في القدس .43

ان عدد سكان القدس من العرب شهد نموا يبلغ ، مؤسسة القدس للدراسات اإلسرائيليةلاظهر تقرير 
 حال استمر قد أشار إلى أنه ف،توقعاتالوبحسب  .ضعفي نمو عدد السكان اليهود خالل العقد األخير

 في ،حاليا% 66من سكان القدس في مقابل % 60، 2020 سيشكل اليهود بحلول العام ،النمط الحالي
 الف 720حاليا يبلغ عدد سكان القدس  يشار إلى أن %.40 و34حين ان نسبة العرب ستتراوح بين 

ألحياء التي بنتها الدولة العبرية في هذا فضال عن ا،  ويشمل هذا العدد القسم الشرقي من المدينة،نسمة
منذ أربعة عقود زاد عدد السكان العرب بنسبة  كما يذكر في هذا السياق، أنه و.القسم من المدينة

 في حين ان السكان اليهود شهدوا نموا بلغ . الفا حاليا245 الفا الى 68وانتقل عددهم من ، 257%
بلغ معدل الوالدة لدى فلسطينيي القدس خالل  في حين .ا الف475 الف الى 200وزاد عددهم من % 140

وفي حال تواصل هذا االتجاه سيشكل العرب . اي ضعف النسبة عند اليهود، %4 الى 3العقد االخير 
  .2035  عامفي، %50نسبة 

 8/5/2007 48عرب
  

  اسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها لهدم االقصى : التميمي .44
ن القدس تعيش في خطر حقيقي لم يسبق أن أقال الشيخ تيسير التميمي،  : محمد خير الفرح-الدوحة 

طالب العالمين قد و .عاشته في أي وقت مضى، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على تحويلها الى حي يهودي
وأوضح أن منظمة المؤتمر اإلسالمي . العربي واإلسالمي بكل شيء ما عدا التنديد واالستنكار والشجب

 لم تقدم للمدينة شيئا يذكر، في حين أن مليارديرا يهوديا ، تحمل اسم القدسمن لجان إنبثق منهاما و
 من والقى. اميركيا، تبرع لوحده بمئات الماليين من الدوالرات لتعزيز االستيطان اإلسرائيلي في القدس

الفلسطينية  بالالئمة على الحصار الدولي المفروض على الفلسطينيين في تشتيت إنتباه السلطة جهة أخرى
  أيضاأقر بأن القوى والفصائل الفلسطينية تحاول في حين .عن األوضاع التي يعيشها المسجد األقصى

وأشار الى أن إسرائيل ماضية في حفرياتها  .اإلهتمام بالشأن الداخلي وتوفير القوت الضروري للشعب
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تنكار، ألنها تعرف بضاعة هذه وفي تنفيذ مخططاتها ولن تلتفت الى صراخ األمة وبياناتها من شجب وإس
  .األمة

  9/5/2007الدستور 
  

  فلسطين تتعرض الرهاب ديني من اليهود ضد المسلمين والمسيحيين : التميمي .45
 الشيخ تيسير التميمي في جلسة ساخنة من جلسات مؤتمر حوار انتقد: محمد المكي أحمد -الدوحة 

وأن فلسطين ، دس تتعرض لعملية تطهير عرقين القأ ، مشيرا إلى اسرائيل بشدةاالديان في الدوحة،
 أن يسفر أي حوار عدم إمكانية على وأكد. تتعرض الرهاب ديني من اليهود ضد المسلمين والمسيحيين

مؤكدا عدم معاداتهم لمجرد أنهم بين أتباع الديانات عن النتائج المرجوة طالما يقع الظلم من اليهود، 
 كالماً ساخناً ،وجهت شابة فلسطينية مشاركة كما .ن يدين اسرائيل المؤتمر الى اصدار بيايهود، داعيا

ولفتت الى وجود كتب في ، بلغ السجال أوجه عندما ردت بسخونة أستاذة جامعية يهوديةفي حين . لليهود
إذا اردتم  وأضافت قائلة، العالم العربي واالسالمي تتحدث عن اليهود اعداء اهللا، وليس الصهيونية،

تكلم عن ت ال موضحة أنها في الدنيا تحب اسرائيل، تهميهود فعليكم أن تعترفوا أن غالبيحوارا مع ال
  .سياسة الحكومة بل عن عالقة اليهود باسرائيل

  9/5/2007الحياة 
  

 بتهمة التحريض ضد االحتالل قاضي قضاة فلسطين تأجيل محاكمة .46
 محاكمة الشيخ تيسير التميمي بتهمة اصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس قراراً بتأجيل: نابلس

 أعتبرو. التحريض ضد سلطات االحتالل اإلسرائيلي ودخول القدس والمسجد األقصى بدون تصريح منها
ن القدس أرض فلسطينية محتلة وقوانين االحتالل ال تنطبق ، أقرارالالتميمي في معرض رده على 

  .عليها
  9/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  من كفر قاسم أقل منفذ عملية فلسطيني سجن شاب بحكم اسرائيلي  .47

أقل منفذ عملية ، كان قد  من كفر قاسمشاب فلسطينيحكمت محكمة إسرائيلية بالسجن سبع سنوات على 
ن بالقتل غير يأد حيث . شخصا55مقهى ماي كوفي شوب في تل أبيب والذي قتلت فيه امرأة وأصيب 

 تهمة القتل  يوم أمس،محكمة إسرائيلية أسقطتالشارة إلى أن  مع ا.المتعمد وبقيادة مركبة دون ترخيص
  .2002 شريك منفذ عملية استهدفت عربا في حيفا عام  اسرائيليغير المتعمد عن

 8/5/2007 48عرب
  

   على خلفية شرف العائلة خالل السنتين الماضيتين48 إمرأة من عرب 23مقتل  .48
، 48العربية في األراضي الفلسطينية الـمحتلة عام كشف تنظيم كيان النسوي لحقوق المرأة : الناصرة

، قتلن خالل العامين الماضيين، وبداية العام الحالي على خلفية 48 إمرأة من عرب 23النقاب عن أن 
 بإدرِاج قضية ،وطالب التنظيم، في رسالة بعث بها إلى المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية .شرف العائلة

، وكشف مالبسات هنعلى رأس سلّم األولويات، لمنع العنف وجرائم القتل ضد قتل النساء العربيات 
  .حاالت القتل على خلفية شرف العائلة

  8/5/2007 قدس برس
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  شاب يقتل شقيقته على خلفية شرف العائلة: زةغ .49
 شقيقته رمياً بالرصاص قبل أن يسلم نفسه للشرطة معترفاً بارتكاب جريمته  فلسطينيقتل شاب: غزة
 منذ هذه القضيةعلى خلفية غزة المرأة التاسعة التي تُقتل في قطاع هذه وتعتبر  .لى خلفية شرف العائلةع

  .مطلع العام الجاري
  9/5/2007الحياة 

  
  %200الجريمة في رام اهللا والبيرة تضاعفت بنسبة : الشرطة الفلسطينية .50

أمس، تفاصيل حول كشف  والبيرة،  مدير شرطة محافظة رام اهللا أن:كتب سائد أبو فرحة ونائلة خليل
حالة تجارة بشرية، تم ضبطها، ضحيتها شقيقتان قاصرتان، بيعتا بموافقة ذويهما لشابين شقيقين، إلى 
جانب حيثيات تتعلق بجرائم قتل وسرقة واختالس، محذرا في الوقت ذاته، من تنامي معدالت الجريمة 

شار إلى أنه وأ .ع فترة ما قبل االنتفاضة األخيرةمقارنة م% 200، والتي تضاعفت بنسبة المحافظةفي 
 قضية، أكثرها يشير إلى وجود خلل في 260خالل الستين يوما الماضية، أنجزت الشرطة أكثر من 

 . عاما23 - 16أن الكثير من القضايا تتعلق بفتيان وشبان في المرحلة العمرية ، موضحا البنية العائلية
واعتبارهم إياها عاجزة، يشجع الكثيرين على اإلقدام الفلسطينية لسلطة  أن استهانة البعض بالفت إلىو

  .على الجرائم، وليس تردي األوضاع االقتصادية كما يعتقد البعض
  9/5/2007األيام الفلسطينية 

  
 قاض فلسطيني يطلق موقعا الكترونيا لنشر الوعي القانوني  .51

لنشر ما اسماه الوعي ، طالق موقع الكتروني قانونيعن إ ،اعلن القاضي احمد المبيض: بيت لحم
نتيجة غياب القانون وتفشي حالة حسب قوله، جاء ، والذي القانوني بين المواطنين ورجال االمن والقضاء

 وعدم المام رجال القضاء بالمواد  الغربية، وتشتت الكم التشريعي بين غزة والضفة،الفلتان االمني
 . الداخلي بالقوانين وكيفية التعامل مع المواطنالقانونية وجهل قوى االمن

  8/5/2007وكالة معا 
  

  الحصار والضغوط يخلقان بيئة خصبة للقاعدة في فلسطين : تقرير .52
ظهرت في اآلونة األخيرة تنظيمات كثيرة يعتقد أنها قريبة من : عوض الرجوب -الضفة الغربية 

كما تردد أن قوات االحتالل . خاصة في غزةالقاعدة، استهدفت مقاهي لإلنترنت ومصالح مسيحية، 
وجزم خبراء ومختصون أن هذه  .اعتقلت فلسطينيين ينتمون للقاعدة أو يحملون أفكارها عن قناعة

الحاالت ال تعدو كونها مبادرات فردية بعيدة عن تنظيم القاعدة الدولي، ومع ذلك لم يستبعدوا أن تجد 
 النائب يونس لفتوفي هذا السياق  .لي على الشعب الفلسطينيتربة خصبة إذا استمر الضغط الدوه أفكار

األسطل إلى الدور الذي يقوم به من وصفهم بأعوان االحتالل الذين يحاولون خلط األوراق لرسم صورة 
وخلص إلى أن الحلول األمنية تشجع ظاهرة االنتماء للقاعدة أو  .قاتمة لإلسالم والحركات اإلسالمية

  .  االضطهاد هيأ ويهيئ األرضية لنباتها ونموهامحاكاتها، موضحا أن
  9/5/2007الجزيرة نت  

  
   فلسطينياً في الضفة الغربية30 تطال  االسرائيليةحملة االعتقاالت .53

 فلسطينيا في انحاء 30قوات االحتالل اعتقلت أن : 8/5/2007 48 عرب مراسل موقعرامي دعيبسذكر 
لفة شنتها قوات االحتالل في عدد من المدن والبلدات والقرى  بعد توغالت مخت الغربية،متفرقة من الضفة
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اجزاء من منزل في محافظة ، إضافة إلى الفلسطينية، في حين هدمت جمعية تعنى بالمعاقين في القدس
  .بيت لحم

 14إلى أن من بين المعتقلين :  من نابلس9/5/2007 الخليج اإلماراتية وأشار أمين أبو وردة مراسل
س في طولكرم، وأربعة من نشطاء الجهاد في جنين، وناشطا في كتائب االقصى بمدينة ناشطا من حما

  .بيت لحم
  

  الزوارق االسرائيلية تقصف شاطيء غزة وأنباء عن توغل شمالي القطاع .54
 ليل  بشكل محدود شمال بلدة بيت الهيا االسرائيليتوغلت قوات االحتالل:  عالء المشهراوي- رام اهللا

لوحظت حركة نشطة غير إعتادية بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي بين قطاع غزة كما . أمس االول
 وفي نفس السياق قصفت زوارق حربية إسرائيلية بأسلحتها الرشاشة منازل االهالي بالقرب .واسرائيل

  .من شاطئ بحر غزة
  9/5/2007االتحاد االماراتية 

  
   يتعمدون إهانة الشباببية في الضفة الغرجنود االحتالل على حاجز شرق سلفيت .55

 قام امس جنود االحتالل المتواجدون منذ ثالثة أيام تحت جسر اسكاكا شرق سلفيت:  نادر زهد - سلفيت
قاموا بفحص جواالت  كما  والتحقيق مع بعضهم وشبحهم، الفلسطينيين، بإهانة الشباببالضفة الغربية

  .المواطنين والبحث عن صور وأغان وطنية
  9/5/2007دة الحياة الجدي

  
   يرصد االداء االعالمي في تغطية الصراع الفلسطيني االسرائيلياستطالع .56

اصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية نتائج استطالع أجرته حول أراء : رام اهللا
حيث . يلي اإلسرائ-الصحافيين الفلسطينيين بشأن أداء اإلعالم الفلسطيني في تغطية الصراع الفلسطيني

عبروا من خالله عن تفضيلهم استقاء معلوماتهم من مصادر فلسطينية وإسرائيلية لدى تغطية الصراع، 
واعتبروا أن تغطية اإلعالم لهذا الصراع يعكس موقف الرئاسة الفلسطينية بدرجة أكبر مما يعكس موقف 

جة لتلقي معلومات أكثر حول  عن اعتقادهم بأن المجتمع الفلسطيني بحاواعبر ومن جهة أخرى .الحكومة
قضية القدس والجدار الفاصل، وفي الحصول على معلومات حول ممارسات الجيش اإلسرائيلي، 

أما فيما يتعلق بالوسائل والطرق التي يمكن أن تساهم في تحسين التغطية  .والسياسة الداخلية اإلسرائيلية
يونية وإذاعية مستقلة، وتنظيم دورات  وجوب إنشاء محطة تلفزتهم فترى غالبي،اإلعالمية للصراع

 .تدريبية على مستوى دولي، وتبادل الخبرات اإلعالمية مع مؤسسات إعالمية دولية
  7/5/2007وكالة معا 

  
  إقامة الجدار وما أعقبة من مصادرة لألراضي بمثابة هجرة فلسطينية ثالثة : باحثون .57

نظمها البرنامج األكاديمي لدراسات الهجرة كاديميون خالل المحاضرة التي أاعتبر باحثون و: نابلس
القسرية في جامعة النجاح في نابلس، أن إقامة جدار الفصل العنصري، وما أعقبة من مصادرة لمساحات 

  . فرض طبيعة سكانية جديدة ذلكأن حيث .بمثابة هجرة فلسطينية ثالثةتعد كبيرة من األراضي، 
  8/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  بهدم جميع بيوتهافي النقب السلطات اإلسرائيلية تمسح قرية طوّيل  .58
حملة هدم  ، في منطقة النقبللمرة السابعة على التوالي، شهدت قرية طويل أبو جرول: ياسر العقبي

وقد شارك في عمليات اخالء  . بيتًا30واسعة النطاق قامت بها دائرة أراضي إسرئيل، طالت حوالي 
  .الهدم صبية وشباب من المتطرفين اليهودالبيوت ما قبل 

  8/5/2007 48عرب
  

   لألطفالم شخصية كرتونية لنقل رسالة سياسيةاستخدباحماس اسرائيل تتهم  .59
س تستخدم نسخة من شخصية ا محطة تلفزيونية تديرها حم، أنقالت مؤسسة اسرائيلية لرصد الصحافة

نشر أفكار حول األفضلية االسالمية  وذلك ب،لنقل رسائل سياسية ميكي ماوس في األفالم الكرتونية
سلطة البث الفلسطيني التي تديرها   مسؤول في ومن جهته اعتبر.وكراهية اسرائيل والواليات المتحدة

تجدر فيما . من المهنية أو االنسانية في شيء استخدام االطفال في برامج سياسية فظة كهذه ليس نأقتح 
أي تعليق حول حقوق الملكية المتعلقة لم تصدر سة والت ديزني مؤساالشارة في هذا الصدد إلى أن 

 . المستخدمةشخصية الب
  9/5/2007بي بي سي 

  
   مليون دوالر أرباح صندوق االستثمار الفلسطيني العام الماضي94 .60

الستثمار الفلسطيني، الذي يتولى ادارة االنشطة التجارية واالسـتثمارية         اصندوق   أن   :كتب جعفر صدقة  
 مليون دوالر العـام الماضـي، مرتفعـة     94.15الفلسطينية، اعلن أمس، انه حقق ارباحاً بمقدار        للسلطة  
بالمقابل، اظهرت البيانات المالية المدققة،      .2005 مليون دوالر في العام      75.23من حوالي   % 25بنسبة  

ضـي، مـن    مليون دوالر في نهاية العـام الما 892.12 حوالي وبلغت% 21تراجعاً في االصول بنسبة     
 انخفاض المصاريف اإلداريـة والعموميـة        كما تبين  .2005 مليار دوالر في نهاية العام       1.136حوالي  

  .2005مقارنة مع العام % 41للصندوق بنسبة 
  9/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  إغالق معابر غزة والحصار خلفا آثارا مدمرة على كافة مناحي حياة الفلسطينيين: تقرير .61

 في تقريره عن الحـصار والمعـابر        ،أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان    : غني الشامي عبد ال  -غزة  
 أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وإغـالق          ،والذي غطى شهري آذار ونيسان الماضيين     

، جميع منافذه، واستمرار الحصار خلفا آثارا كارثية ومدمرة على كافة مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين             
هـذه  قطاع، خـالل   الووصف حالة معابر     .وأديا إلى استمرار تدهور أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية      

الفترة، بأنها تراوحت بين اإلغالق الكلي والجزئي، باستثناء بعض االنفراجات المحدودة لبعض األوقات،             
، وحركـة تـدفق     استمرت القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل سكان القطـاع المـدنيين           في حين   
  .بضائعهم

  8/5/2007 قدس برس
  

  فلسطينيةالصحة توقع اتفاقية لدعم أقسام الوالدة في أربعة مستشفيات وزارة  .62
 بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للـسكان، وبـدعم مـن             الفلسطينية وقعت وزارة الصحة   :نائلة خليل 

  وقطاع  الغربية مستشفيات حكومية في الضفة   الحكومة اليابانية، اتفاقية لتنفيذ مشروع دعم طارئ ألربعة         
 ألف دوالر، ويهدف الى تحسين خدمات الصحة اإلنجابية، عبر دعم البنية            627 مليون و  تهتبلغ تكلف غزة،  

التحتية في أقسام الوالدة والعمليات وحديثي الوالدة، وتجهيزها بالمعدات الطبية التي تضمن الحد األمثـل           
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نتفعين، و توريد أدوية ومستلزمات طبية لضمان تـوفر هـذه المـستلزمات     من االستجابة الحتياجات الم   
  .والمستهلكات لفترة زمنية

  9/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  في البتراء" نوبل"اولمرت يحضر مؤتمر  .63
أكد مصدر رسمي، أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت سيزور األردن في : عمان

وقال . حالي لحضور مؤتمر الفائزين بجائزة نوبل الذي سيلتئم في البتراءالخامس عشر من الشهر ال
المصدر ذاته إن اولمرت سيحضر المؤتمر بدعوة من صندوق العاهل االردني عبداهللا الثاني ومؤسسة 

  .لمؤتمرلايلي فيزل المنظمين 
   9/5/2007الغد األردنية  

  
  رى النكبةإلى يوم وطني في ذك لجنة حق العودة األردنية تدعو .64

حياء ذكرى النكبة إأكدت لجنة الدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في األردن، أن : عمان
الفلسطينية يمثل مناسبة لتجديد تمسك الشعب الفلسطيني العربي بأرضه ووطنه وبحقوقه الوطنية 

قامة الدولة المشروعة وتصميمه على الكفاح من أجل كنس االحتالل وضمان تطبيق حق العودة وا
 .الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة

وقالت في بيان بمناسبة ذكرى النكبة، التي تصادف االثنين المقبل، ان االحتالل يصعد هذه االيام من 
هجمته المسعورة ضد االرض واالنسان الفلسطيني، ما ادى الى توسيع رقعة االحتالل وعمليات تجريف 

ادرة مساحات شاسعة من المناطق المحتلة لتوسيع المستعمرات، ودعت األراضي واقتالع األشجار ومص
اللجنة الشعب األردني بكافة فعالياته ونقاباته ومؤسساته الشعبية والرسمية إلى اعتبار يوم االثنين المقبل 

  .يوما وطنيا اردنيا للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الغاشم عنه
  9/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المعارضة اللبنانية تدرس العودة للحكومة  .65

أن المعارضة بدأت   "أكد أحد الوزراء اللبنانيين المستقيلين، مفضالً عدم ذكر اسمه، في تصريح صحافي             
نقاشاً جدياً حول موضوع عودة الوزراء الستة المستقيلين لممارسة أعمالهم في وزاراتهم، مع مالحظـة               

من حيث المبدأ لم يتغير موقفنا من الحكومـة         "لكنه استدرك أنه    ". وة وأبعادها وجود قراءات مختلفة للخط   
بأنها ال شرعية وال دستورية وال ميثاقية، ولكن في الوقت نفسه، ال نريد أن يتم تـسليم مقـدرات البلـد                     
 لفريق األكثرية، فضالً عن ضرورة السعي إلى إعادة تسهيل أمور الناس وتعطيل أي محاولة لالسـتئثار               

المعارضـة  " كتلة التحريـر والتنميـة    "وسئل عضو    ".والكيدية كما جرى في األشهر التي تلت االستقالة       
عمليـاً نحـن    "النائب أيوب حميد عن عودة الوزراء المستقيلين لتصريف األعمال في وزاراتهم، فأجاب             

 يعقـوب   ندرس هذه الفكرة وسيكون لنا موقف موحد مع األخوة في حزب اهللا، وكـذلك مـع الـوزير                 
  ". الصراف، وال يزال هذا الموضوع قيد الدرس

   9/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  مستعد لالتفاق مع عونو...  اختارت مرشحها للرئاسة" آذار14": جعجع .66
مارس لـديها مرشـح     /  آذار 14 رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع أن قوى           كدأ: بيروت

 السنة وراء الكواليس وستعلن عنه في الوقت المناسب، مبدياً إصراره على أن             اتفقت عليه منذ ما يقارب    
 ،وشدد جعجع بعد لقائه البطريرك الماروني نصر اهللا صفير في بكركـي            .يكون الرئيس من هذه القوى    
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، داعياً الى بـذل     "اسوأ ما يمكن ان يحصل راهناً هو تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية          "أمس، على ان    
هود إلجرائها وبكل الوسائل المتوافرة، مبدياً استعداده لالتفاق مع رئيس تكتـل التغييـر واإلصـالح                الج

  . النيابي ميشال عون على البرنامج الرئاسي بالتفصيل على ان يكون واضح المعالم
  9/5/2007الحياة 

  
  على الرئاسة  الطائف والتسوية تتطلب اتفاقاً  حوللبنان يحتاج توافقاً شامالً: كي مونبان  .67

 الصادر في شأن لبنان عام      1559شدد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون على ان القرار            : نيويورك
وأكد فـي    .2006 الصادر عام    1701، مشيراً الى إحراز تقدم في تطبيق القرار         "يطبق كامالً " لم   2004

ال تزال تتمتـع    " ان الحكومة اللبنانية     1559تقريره الدوري الى مجلس األمن في شأن سير تنفيذ القرار           
بالشرعية الديموقراطية التي كسبتها من خالل انتخابات برلمانية حرة ونزيهة جرت بإشـراف مـراقبين               

، "إطار سياسي توافقي شامل كما هو ملحوظ في اتفاق الطـائف          "لكنه شدد على حاجة لبنان الى       ". دوليين
مناقشة مسألة الرئاسة في لبنان والتوصل الى       "الية من ان تتضمن     مؤكداً ان ال بد ألي تسوية لألزمة الح       

قريباً جداً لن تعود المسألة الخالفية المتعلقة بتمديد واليـة الـرئيس        : "وقال األمين العام   ".اتفاق في شأنها  
وستفقد هذه المسألة أهميتها لتبرز أخرى تتصل باالنتخابات الرئاسـية التـي            . اميل لحود حديث الساعة   

  ".جب ان تكون عادلة ونزيهة وأن تجرى بحسب القواعد الدستورية اللبنانية من دون أي تدخل اجنبيي
  9/5/2007الحياة 

  
  بري تلقى موافقة صفير على اعتماد القضاء دائرة انتخابية: توينيغسان  .68

ـ   "نقل النائب غسان تويني عن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري انـه              : بيروت دا مـن   تلقـى تأكي
 ،البطريرك الماروني نصراهللا صفير انه يوافق على اعتماد القضاء دائرة انتخابية ومـستعد للـسير بـه                

قانون االنتخاب هو أهم شيء بالنـسبة الـى         ": وقال تويني بعد زيارته بري أمس      ."وسيكمل المشاورات 
 الرئاسي مربـوط بقـانون      االستحقاق"واعتبر أن   . "النواب الذين ما زالوا طامحين الى الترشح من جديد        

انتخابات نيابية، وعندما يطلب البعض من االخوة انتخابات مبكرة، ويريدون قانوناً جديداً فليؤمنوا أحـداً               
  .يوقع هذا القانون

  9/5/2007الحياة 
  

     "نصرة األقصى"على توقيع عريضة في شمال لبنان إقبال  .69
التي دشنها الـرئيس الـسنيورة فـي الـسرايا          حملة المليون توقيع من أجل نصرة األقصى و       : طرابلس

 عكار حيث شارك االالف     - طرابلس، وفي مقر دائرة اوقاف حلبا      -الحكومية، حطت امس في ساحة التل     
  . من ابناء الشمال بالتوقيع على العريضة، ومن مختلف االعمار والفئات وخاصة الشباب منهم

  9/5/2007المستقبل 
  

  سل لشرح مبادرة السالم موسى يتوجه إلى نيويورك وبروك .70
اكد مصدر مسؤول :  عبدالقادر فارس، فرح سمير، عبدالجبار ابو غربية-غزة، القدس المحتلة، عمان 

بالجامعة العربية انه تقرر عقد اجتماع وزارى ثان للجنة مبادرة السالم العربية بمقر الجامعة العربية 
ل المصدر، فى تصريح له أمس، ان االجتماع وقا. بالقاهرة فى النصف االول من شهر يونيو المقبل

يهدف الى مناقشة تقرير مفصل يعده االمين العام لجامعة الدول العربية حول نتائج جهود الوفد الوزارى 
العربى واعداد تقييم شامل تمهيدا لعرض كل ذلك على اجتماع استثنائى خاص لمجلس جامعة الدول 

 .الخارجية العربالعربية بكامل هيئته على مستوى وزراء 
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وقال احمد بن حلى االمين المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية ان االمين العام للجامعة العربية 
عمرو موسى سيتوجه، اليوم، الى نيويورك لينضم اليه الفريق العربى المكلف من اللجنة الذى يضم عددا 

جودين فى نيويورك او من الوزراء الذين من الدول العربية على مستوى السفراء لتلك الدول المو
سيحضرون اجتماع الجمعية العامة حول قضية حوار الحضارات وذلك الجراء مشاورات مع االمين 
العام لالمم المتحدة بان كى مون والدول الخمس دائمي العضوية فى مجلس االمن الدولى لشرح خطة 

ع هذه االطراف على المبادرة وما تضمنته من التحرك العربية لتفعيل مبادرة السالم العربية واطال
 .عناصر لتحقيق التسوية السلمية للنزاع العربى االسرائيلى

 9/5/2007عكاظ 
  

 سعود الفيصل يصف فرص السالم مع إسرائيل بأنها صعبة جداً .71
 وصف وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل فرص السالم مع إسرائيل :وليد األحمد - الرياض

جاء ذلك خالل مؤتمر ". األمل ما زال موجوداً، ونحن متفائلون"أنها صعبة جداً، غير أنه لمح إلى أن ب
وفي سياق الحديث عن الوضع . صحافي عقده الفيصل مع نظيره األلماني فرانك فالتر شتاينماير

األوروبي الفلسطيني، الذي طغى على المؤتمر الصحافي المشترك، نفى شتاينماير أن يكون االتحاد 
فرض حظراً على دعم الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن حجم المساعدات التي قدمها االتحاد األوروبي إلى 

غير أنه لم يستطع نفي مقاطعته .  في المئة عن العام الماضي20هذه الحكومة خالل هذا العام يزيد بنحو 
قابلت خمسة وزراء فلسطينيين في ": دالحكومة الفلسطينية سياسياً، وقال في رده على سؤال بهذا الصد

زيارتي األخيرة، وعالقاتنا مع الجانب الفلسطيني تعتمد على مدى احترام فلسطين لمعايير اللجنة 
وأكد وزير الخارجية السعودي حرص األمة العربية والتزامهما بالسعي الجاد لتحقيق السالم  ."الرباعية

للسالم التي تستند إلى مبادئ وقرارات الشرعية الدولية، معتبراً العادل والشامل، وفقاً للمبادرة العربية 
ولفت إلى أن إسرائيل إذا كانت جادة في البحث عن . "فرصة تاريخية يجب أال تُضيع"هذه المبادرة 

تقبل بالمبادرة العربية للسالم لتأتي النقطة المهمة وهي اتفاق السالم واالعتراف العربي "السالم عليها أن 
  ."ائيلبإسر

  9/5/2007الحياة 
  

  السعودية تدعو المجتمع الدولي لمراجعة مواقفه ماليا تجاه الفلسطينيين
دعت السعودية، :  القاهرة– عمان :اف ب - نادية سعد الدين: 9/5/2007الغد األردنية ذكرت صحيفة 

لفلسطيني، وأكدت أمس، المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه بشأن وقف المساعدات المقدمة إلى الشعب ا
  ".التزامها برفع المعاناة عنه في ظل الظروف السياسية الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية"

تدعو العالم والمجتمع الدولي إلى "وقال السفير السعودي في عمان عبد الرحمن العوهلي إن بالده 
  ".مراجعة مسألة إيقاف المعونات للشعب الفلسطيني

سلم السفير السعودي في عمان :  خليل الشوبكي-عمان : 9/5/2007لوطن السعودية اوأضافت صحيفة 
 ألف دوالر للمفوضة العامة لوكالة الغوث الدولية 600عبد الرحمن العوهلي، أمس، شيكا بقيمة 

كارين أبو زيد ويمثل ذلك القسط الثالث المستحق للعام الحالي من أجمالي قيمة التبرع " األونروا"
وأكد العوهلي التزام السعودية بدعم ميزانية األونروا بما يمكنها من  . السنوي لدعم المفوضيةالسعودي

تنفيذ البرامج الصحية والتعليمية واالجتماعية إضافة إلى المشروعات اإلنسانية والتنموية الهادفة لتخفيف 
   .عبة التي يجتازهمعاناة الشعب الفلسطيني جراء ظروف االحتالل الص
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  يونية واإلرهاب يلهبان حوار األديان   الصه .72
" إشكالية الحوار بين األديان" فندق الماريوت في الدوحة، جلسة بعنوان عقد في: رانيا الزعبي - الدوحة

  .في إطار أعمال مؤتمر الخامس لحوار األديان
لوا إنها استغلت أكد المناقشون أن المشكلة بالنسبة للمسلمين ليس مع اليهود بل مع الصهيونية، التي قا

  .اليهودية لتحقيق مكاسب سياسية لليهود دون أن يكون لهم وجه حق
أما مفتي القدس عكرمة صبري فقد شدد على أن الجهاد الذي دعا إليه اإلسالم جاء لرفع الظلم وإعادة 

حاليا الحقوق ألصحابها وليس لقتل األبرياء تحت شعارات الدين، مشيرا إلى القهر الذي يمارسه اليهود 
  .على المسلمين والمسيحيين في فلسطين

وفيما يتعلق بموضوع العمليات االستشهادية، شدد المشاركون على أن الغرب يريد أن يجرد المسلمين 
وذلك بعد أن جردهم من كل إمكانياتهم واستولى على " محاربة اإلرهاب"من آخر أسلحتهم تحت شعارات 

  .ثرواتهم وأوطانهم تحت شعارات مختلفة
   8/5/2007الجزيرة نت 

  
   مناخ سلمي في الجوالن   : قائد قوات األندوف .73

الدولية المسؤولة عن مراقبة وقف إطالق النار       " األندوف"أكد اللواء وولفغانغ جيلكي، قائد قوات       : ي ب ا  
خط ، نافياً قيام الجيش السوري بتعزيز قواته على طول          "مناخ من السالم  "في الجوالن، أن الهضبة يعمها      

تحضيرات عسكرية غير مسبوقة فـي      "ودحض جيلكي االدعاءات اإلسرائيلية بشأن      . الهدنة مع إسرائيل  
تعيد ترميم الخنادق والمواقع على طول الحدود مع إسرائيل، سـوريا لـم             "، فأوضح أن األخيرة     "سوريا

 مشيرا الى وجود    ،" في المئة فقط من القوات المسموح لها بها بموجب اتفاق فك االرتباط            40تحشد سوى   
  ".نشاط عسكري أكبر على الجانب اإلسرائيلي من الحدود"

، عن مسؤولي وزارة الدفاع اإلسرائيلية رفضهم تقويمـات الـضابط           "جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   
الدولي، وشددوا على ما اعتبروه حشودا وتحضيرات غير مسبوقة من قبل الجـيش الـسوري تتـضمن                 

حة متطورة كأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية وشحنات الصواريخ، وكـذلك          تدريبات واستحضار أسل  "
  ".  تحريك الصواريخ والقذائف لتطاول بمداها كل إسرائيل

  9/5/2007المستقبل 
  

 نواصل تقديم المساعدة للفلسطينيين عبر اآللية الدولية المؤقتة: مسؤول أوروبي .74
ن اآللية الدولية المؤقتة هي اآللية التي من خاللها         اكد مسؤول اوروبي ا   :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  

هي تعبير عن تضامن االتحاد االوروبي      "يقدم االتحاد االوروبي اآلن المساعدة للشعب الفلسطيني، وقال         
، "مع الشعب الفلسطيني في اوضاع صعبة جدا سياسيا تمنعنا من التعامل المباشر مع الحكومة الفلسطينية              

واشارالمسؤول االوروبي، الـذي    . التحاد االوروبي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني     مشددا على التزام ا   
سـالم  .فضل عدم الكشف عن اسمه، الى ان مسؤولين في المفوضية االوروبية ناقشوا مع وزيرالمالية د              

لم نصل بعد الى نقطة لكي نستأنف الـدعم المـالي المباشـر             "فياض تفعيل عدد من البرامج اال انه قال         
 نوافـذ اهمهـا     3كومة الفلسطينية، ولذا نعتقد انه من الضروري مواصلة اآللية المؤقتة التي تتضمن             للح

وقـال  ". نافذة الرواتب للموظفين المدنيين في السلطة الفلسطينية اضافة الى الحاالت االجتماعية الصعبة           
 الخصوص موقف حكومة    بقاء االلية او عدمه هو أمر يعتمد على تطورات العملية السياسية وعلى وجه            "

واشار المسؤول االوروبي   ". الوحدة الوطنية الفلسطينية ومدى استجابتها لمتطلبات اللجنة الرباعية الدولية        
الى ان المسؤولين االوروبيين يحثون اسرائيل سواء من خالل البيانات العلنية او االجتماعـات المغلقـة                

ة واستئناف تحويل االموال للفلسطينيين شـهريا وفقـا         اسرائيل على تحويل االموال الفلسطينية المحتجز     



  

  

 
 

  

            33 ص                                    716:                                 العدد9/5/2007األربعاء : التاريخ

ونوه الى وجـود اشـكالية      . لالتفاقات منوها الى ان هذه االموال هي المصدر االساسي للدخل الفلسطيني          
اخرى تواجه الفلسطينيين وهي القيود التي تفرضها الواليات المتحدة االميركية على تعامل البنـوك مـع                

سالم فياض افكاره بهذا الشأن والتي يبحثها مع االميركيين بما          .ا الى ان لدى د    الحكومة الفلسطينية مشير  
يسمح للبنوك بالتعامل مع حساب الدائرة االقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية والذي بدوره يـساعد               

وشدد المسؤول االوروبي على اهميـة فـرض النظـام والقـانون فـي      . وزارة المالية في ادائها لعملها   
الراضي الفلسطينية وايضا الشفافية في استخدام االموال وايضا االستجابة لمتطلبات اللجنـة الرباعيـة              ا

اضافة الى اطالق سراح الصحافي المختطف في غزة االن جونستون والجندي االسرائيلي االسـير فـي              
قبة في طريـق  غزة جلعاد شاليت معتبرا ان استمرار اطالق صواريخ القسام من قطاع غزة هو بمثابة ع           

  .الجهود السلمية
  9/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  الين جونستون  الصحافي يلتقي هنية في غزة لبحث مصيرريتشارد ميكبيس .75

 مع رئيس الوزراء    ، امس ،اجتمع القنصل البريطاني العام بالقدس ريتشارد ميكبيس      :  اسوشيتدبرس –غزة  
وقـال   .ختطف من قبل مـسلحين فلـسطينيين      اسماعيل هنية في غزة لبحث مصير صحافي بريطاني م        

 ان االجتماع كان فقـط لبحـث مـسألة المراسـل            يطاني كبير، رفض الكشف عن هويته،     ديبلوماسي بر 
   .ل في المقاطعة البريطانية لحركة حماسالبريطاني المختطف الين جونستون وليس مؤشرا على تحو

  9/5/2007القدس الفلسطينية 
  

  ياء االقتصاد الفلسطيني غير ممكنة استدامة إح: البنك الدولي .76
أكد البنك الدولي ان استدامة إحياء االقتصاد الفلسطيني غير ممكنة قي ظل نظام القيود المفروض               : القدس

 10في الضفة الغربية مشيرا الى أن هذا النظام أدى إلى تجزئة وتقطيع أوصال الـضفة الغربيـة إلـى                    
عض والى قطع كافة الروابط االقتصادية واالجتماعية والمادية        كانتونات اقتصادية منفصلة عن بعضها الب     

مـن  % 50الفلسطينية مع مدينة القدس، باإلضافة إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى ما يقرب مـن                
  .أراضي الضفة الغربية ألسباب اقتصادية

ظام القيود إلى تدمير كلي     لقد أدى ن  "وقال دافيد كريغ، مدير بعثة البنك الدولي إلى الضفة الغربية وغزة،            
وإلى ارتفاع تكلفة التعامالت مما زاد من عدم قدرة البـضائع الفلـسطينية علـى               . لالقتصاد الفلسطيني 

واألهم من ذلك، لقد خلق هذا النظام مستوى عاليا من غياب اليقين والفعالية بحيـث أضـحت                 . المنافسة
وأضـاف  ". عوبة باإلضافة إلى إعاقة االسـتثمار     عملية تسيير األعمال التجارية بشكل طبيعي بالغة الص       

إحياء االقتصاد الفلسطيني يعتمد على كيان اقتصادي متكامل مع حرية الحركة والعبور مـا بـين                "كريغ  
الضفة الغربية وغزة وداخل الضفة الغربية، وحرية وصول الفلسطينيين إلى أراضي الـضفة الغربيـة               

. مجال حر وموثوق للفلسطينيين للوصول إلى األسواق العالميـة        ألهداف اقتصادية، باإلضافة إلى توفير      
لكن نظام القيود أدى إلى عملية تدمير كبيرة لهذه الشروط، وبذلك فان إعادة اسـتدامة نمـو االقتـصاد                   

  ".الفلسطيني تعتمد على تفكيك هذا النظام
  9/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  مسكناً في قطاع غزة271ناء مدير عمليات االونروا يوقع عقوداً إلعادة ب .77

 5.7 شركات بناء بغـزة بقيمـة        9بغزة، أمس، عقوداً مع     " أونروا"وقع جون جينج مدير عمليات      : غزة
نوه إلـى أن     . مسكناً لالجئين في قطاع غزة، بتمويل من اليابان        271مليون دوالر أميركي، إلعادة بناء      

 يوم عمل، مشيرا إلى أنه تم اختيار        100.000والي   أسبوعاً، وستخلق ح   16عملية إتمام البناء ستستغرق     
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لالجئين األشد فقراً، والذين يعيشون في عسر شديد وال يملكـون دخـال أو              " أونروا"المنتفعين من قائمة    
  .وسائل خاصة بهم إلعادة بناء مساكنهم، التي تم تقييمها كبيوت غير آمنة أو غير صحية

 مشروع إعادة إسكان في محافظة خان يونس، من خالل تبرع           وبين جينج أن حكومة اليابان تمول أيضاً      
 الجئاً، ممن دمرت مساكنهم قبل فك االرتبـاط         2.645 مليون دوالر أميركي يعود بالفائدة على        13بقيمة  

وأوضح أن بناء هذه المساكن يسير بشكل جيد، ومن المقرر االنتهاء مـن             . 2005اإلسرائيلي في خريف    
  .العامالمشروع مع نهاية هذا 

  9/5/2007األيام الفلسطينية 
  

 "أمراء األمن"صراع األجهزة و .78
 عاماً من عمر 13حالة الصراع األمني الفلسطيني ناجمة عن عملية تراكمية خالل :  رائد الفي-غزة 

السلطة، لم تؤد خاللها األجهزة الجزء األساس من وظيفتها وهو حفظ األمن، فكانت أدوات صراع 
 .ينيين أنفسهم، حتى وصلت األمور إلى درجة لم يعد باإلمكان السيطرة عليهاداخلي بين الفلسط

وعندما يطلق أحد قادة حركة فتح والرئيس السابق لجهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية جبريل 
الرجوب لقب أمراء األمن على قادة األجهزة، فإنه يضع يده على الجرح، من دون حاجة إلى مزيد من 

 .ول مدى الترهل والفساد الذي ينخر في عضد المؤسسة األمنية الفلسطينية والقائمين عليهاالتفصيل ح
 عاماً من عمر السلطة الوطنية، إلى ملكية 13لقد تحولت معظم أجهزة األمن الفلسطينية على مدار 

حسيب أو خاصة لقادتها، ومرتع ألبنائهم والموالين لهم، يتصرفون في مقدراتها كيفما شاؤوا من دون 
 .رقيب، بسبب غياب أدوات المساءلة القانونية، وربما الوطنية

وفقدت أجهزة األمن الهيبة واالحترام من جانب الفلسطينيين، وخصوصاً خالل انتفاضة األقصى، حيث 
انكشفت هشاشة هذا البناء األمني، الذي تصرف بقوة وحزم شديدين في السنوات األولى من تأسيس 

بة فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمها حركة حماس، حيث برز تنافس محموم السلطة إزاء محار
بين األجهزة األمنية إزاء الزج بقادة المقاومة وعناصرها في السجون في إطار ما كان يعرف بالتنسيق 

 .األمني
ألمن وإرساء وفي المقابل، تناسى قادة األمن وعناصره، أو معظمهم، مهمتهم األساسية المتمثلة في حفظ ا

على التجار " أتاوات"قواعد النظام والقانون، فاستغلّوا مناصبهم ووظائفهم في إرهاب المواطنين، وفرض 
 .ورجال األعمال، وساهم الكثيرون منهم في تنامي ظاهرة الفلتان األمني

  جهازا12ً
متعددة األسماء، لكنها  جهازاً أمنياً 12 بموجب اتفاقية أوسلو، 1994أسست السلطة عند نشأتها في عام 

الشرطة، واألمن الوقائي، والمخابرات، واالستخبارات العسكرية، واالنضباط : متداخلة الصالحيات وهي
، والحرس الرئاسي، والشرطة البحرية، واألمن الوطني، )17القوة (العسكري، وقوات أمن الرئاسة 

 .والقوات الحدودية، والدفاع المدني، وجهاز األمن الخاص
لّت هذه األجهزة تعمل بشكل غير منتظم، ووسط حالة من العشوائية جراء عدم وضوح الصالحيات وظ

المنوطة بكل جهاز، والتنافس السلبي الحاد بين قادتها، الذين كان كل واحد منهم على ارتباط مباشر 
 .الوالء له شخصياً، لضمان "أمنياً ومالياً"بالزعيم الراحل ياسر عرفات، الذي كان ممسكاً بخيوط اللعبة 

الوضع "وقال الباحث الحقوقي في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، مصطفى ابراهيم، إن 
األمني ظّل على حاله حتى قيام قوات االحتالل االسرائيلي بعملية السور الواقي العدوانية في الضفة 

رى خاللها حصار الرئيس عرفات في ، التي استمرت نحو شهر، وج2002 آذار من عام 29الغربية في 
مقر المقاطعة في مدينة رام اهللا حتى األول من أيار من العام ذاته، وعندها رفعت الدولة العبرية الحصار 
بعد انجاز صفقة وضع المسؤول المالي لقوات األمن العام فؤاد الشوبكي، واألمين العام للجبهة الشعبية 
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ين بقتل وزير السياحة االسرائيلي السابق رحبعام زئيفي، رهن أحمد سعدات ورفاقه األربعة المتهم
 بريطانية في سجن أريحا الفلسطيني، وإتمام صفقة كنيسة المهد التي تم -االعتقال تحت حراسة أميركية 

 ". آخرين إلى أوروبا13 فلسطينياً إلى غزة، و26بموجبها ابعاد 
 حينه يفقد ثقته في عرفات وقدرته على انجاز السالم وبحسب ابراهيم، فإن المجتمع الدولي، الذي بدأ في

مع إسرائيل، أراد استثمار نتائج عملية السور الواقي، بالضغط على عرفات النتزاع أهم ورقتين من يده 
ممثلتين في المال واألمن، مشيراً إلى أنه تم فرض سالم فياض، الموظف الكبير في صندوق النقد 

، بدالً من محمد زهدي النشاشيبي، 2002ي حكومة تألفت في حزيران الدولي، لمنصب وزير المال ف
 .الذي ظل وزيراً للمال منذ قيام السلطة

في الموضوع األمني، سعى المجتمع الدولي إلى الضغط على عرفات لدمج األجهزة "وأضاف ابراهيم 
ى انتزاع المزيد من  أجهزة فقط، فضالً عن السعي الدولي بقيادة الواليات المتحدة إل3األمنية في 

الصالحيات من عرفات لمصلحة شخصية هم يرويدونها وهو الرئيس الحالي محمود عباس، فأرغم 
، واستحداث منصب )الدستور المؤقت(عرفات على اقناع المجلس التشريعي بتعديل القانون األساسي 

 ".رئيس الوزراء
 3الطريق، تم دمج األجهزة األمنية في وتماشياً مع الضغط الدولي، واستجابة لما نصت عليه خريطة 

وتتبع وزارة (أجهزة فقط، هي جهاز األمن الداخلي، ويضم الشرطة واألمن الوقائي والدفاع المدني 
 ).وتتبعان الرئاسة(، والمخابرات العامة، وقوات األمن الوطني )الداخلية

 لتعيين عباس رئيساً للوزراء، إن المجتمع الدولي مارس مزيداً من الضغوط على عرفات"وقال إبراهيم 
ومنح الصالحيات األمنية لوزير داخلية قوي في الحكومة الجديدة هو القيادي البارز في حركة فتح محمد 
دحالن، لكن عرفات رفض األمر بقوة، إلى أن تم التوصل إلى تسوية بإسناد حقيبة مستحدثة لدحالن 

اس الذي احتفظ لنفسه بحقيبة الداخلية، لجأ بعد نيل عب"، مشيراً إلى أن "باسم وزارة الشؤون األمنية
حكومته الثقة إلى إعطاء دحالن الصالحيات االمنية لوزير الداخلية، حيث عمد األخير إلى تغيير قادة 

فقد عين، على سبيل المثال، العميد محمود عصفور مديراً للشرطة بدالً من . األجهزة وتعيين مقربين منه
، وعين النائب الحالي عن حركة فتح ماجد أبو شمالة مديراً عاماً للمباحث الجنائية، اللواء غازي الجبالي

 ".فيما استحدث منصب المراقب العام لوزارة الداخلية وأسنده لسمير مشهراوي أحد أبرز رجاالته
الته ، إلى أن قدم عباس استق2003لكن حكومة عباس لم تدم طويالً، إذ استمرت بعد نيلها الثقة في آذار 

في السادس من أيلول من العام نفسه، بفعل العراقيل التي وضعها عرفات في طريقه، والتحريض الكبير 
، في إشارة إلى الرئيس "قرضاي فلسطينياً"الذي مورس من أنصار عرفات على عباس، والذين رأوا فيه 
ة عباس، وكلف رئيس وقبل عرفات استقال. األفغاني حميد قرضاي، الذي جاء على ظهر دبابة أميركية

المجلس التشريعي في حينه وأحد مقربيه أحمد قريع بتأليف الحكومة الجديدة التي لم تعمر طويالً، فكلفه 
مجدداً بتأليف حكومة أخرى استمرت حتى فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية مطلع العام 

اللجنة المركزية لحركة فتح نصر يوسف، الماضي، وأسند خاللها قريع حقيبة الداخلية إلى عضو 
 .استجابةً لضغط خارجي، ومن دون رغبة عرفات

 استفراد أمني
 ألف عنصر، وتستنزف نسبة 78الحالة السيئة في أوساط أجهزة األمن الفلسطينية، التي تضم أكثر من 

 حبر على ورق، فيما  في المئة من موازنة السلطة، لم تنته بدمج األجهزة، حيث كان هذا الدمج بمثابة38
ظل كل جهاز مستقالً بذاته وبقادته وعناصره، وسط تداخل الصالحيات والمهام وتناقضها، حتى فازت 
حركة حماس وألّفت الحكومة العاشرة، لتنكشف حقيقة البناء األمني القائم على الوالءات الشخصية 

 .والحزبية
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ان الذي جوبه به وزير الداخلية السابق وظهرت أولى العقبات في وجه حركة حماس من خالل العصي
تنفيذ ) الشرطة واألمن الوقائي والدفاع المدني(سعيد صيام، عبر رفض األجهزة األمنية التابعة له وهي 

 .تعليماته
ووقع خالف حول مرجعية قوات األمن الوطني، التي أسندت قيادتها إلى وزير الداخلية السابق نصر 

 تطالب بضمها إلى وزارة الداخلية، أصرت حركة فتح ومؤسسة يوسف؛ ففيما كانت حركة حماس
 .الرئاسة على أنها وجهاز المخابرات العامة تتبعان للرئاسة ال للداخلية

 عنصر، جلهم من عناصر 5500وفي ظل هذه الحال، لجأ صيام إلى إنشاء القوة التنفيذية، وقوامها 
اس، في محاولة للتغلب على عصيان األجهزة األمنية كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حم

غير أن هذه القوة كانت عامالً في تنامي االقتتال الداخلي ومظاهر الفلتان األمني، جراء . الرسمية
رفضها من جانب األجهزة األمنية، التي رأت فيها منافساً خارجياً لها في الساحة الفلسطينية، فتوحدت 

ال مهمة القوة التنفيذية، التي لم تكن بريئة تماماً من الحالة السيئة التي لحقت هذه األجهزة خلف هدف إفش
بالوضع األمني الداخلي، جراء تعامل عناصرها بردات فعل متسرعة وأحياناً جنونية، دافعهم في ذلك 

 بعد التعصب الحزبي، مثلما حصل في حادثة اغتيال العميد محمد غريب، القائد في جهاز األمن الوقائي،
 .محاصرة منزله نحو عشر ساعات متواصلة وقتله مع ثمانية آخرين

 األجهزة المسيطرة
يضم في إطاره ثالثة أجهزة هي الدفاع المدني والشرطة واألمن الوقائي، ويرأسه : جهاز األمن الداخلي •

لي الذي ومنصب مدير األمن الداخ. العميد رشيد أبو شباك أحد أقرب المقربين من النائب محمد دحالن
. 8/2005يحتله أبو شباك، هو منصب مستحدث بموجب قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم 

في آذار الماضي، ) العاشرة(وكان الرئيس محمود عباس قد استبق تأليف حركة حماس الحكومة السابقة 
قلة عمل وزير الداخلية  في حينه محاولة لعر"حماس"بتعيين أبو شباك في هذا المنصب، األمر الذي رأته 

السابق سعيد صيام، حيث تبع هذا التعيين صراع عنيف على الصالحيات األمنية، في ظل سيطرة أبو 
شباك على مفاصل الحياة األمنية كلها، وما نجم عن ذلك من رفض األجهزة األمنية لتعليمات صيام، 

 .األمر الذي اضطره إلى إنشاء القوة التنفيذية
 آذار الماضي، وتولّي هاني القواسمي المستقل منصب 17 حكومة الوحدة الوطنية في وظهر بعد تأليف

وزير الداخلية، مدى التداخل والتناقض في صالحيات منصبي وزير الداخلية ومدير األمن الداخلي، 
 .األمر الذي شعر معه القواسمي باإلحباط ودفع به إلى تقديم االستقالة

هيئة "دمة في قوى األمن الفلسطينية المذكور، على أن األمن الداخلي هو  من قانون الخ10وتنص المادة 
أمنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير األمن الداخلي، 

 ".وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها كلها
د زياد هب الريح من سكان مدينة رام اهللا في الضف الغربية، ونائبه هو يرأسه العمي: جهاز األمن الوقائي •

 آالف عنصر، الجهاز األمني القوي لحركة فتح 3يعد الجهاز، الذي يضم نحو . العقيد يوسف عيسى
ويدين بالوالء لمحمد دحالن، ومعظم عناصره من نشطاء حركة فتح من الداخل، بخالف األجهزة األمنية 

 .1994 تعتمد على العائدين مع تأسيس السلطة في عام األخرى، التي
يرأسه نظرياً اللواء طارق أبو رجب، الذي يعالج حالياً في فرنسا، بعد نجاته من : جهاز المخابرات العامة •

محاولة االغتيال الثانية التي تعرض لها في غضون ثالث سنوات، عندما فجر مجهولون مصعده الخاص 
ين في منطقة السوادنية على شاطئ البحر شمالي مدينة غزة، قبل نحو عام في مقر المخابرات الحص

 .ونصف العام
 عنصر، العميد توفيق الطيراوي من سكان الضفة 2500أما عملياً، فيقود الجهاز المكون من نحو 

 .، لمؤسسة الرئاسة)الدستور المؤقت(الغربية، ويتبع الجهاز، بحسب القانون األساسي 
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 آالف عنصر، 3رأسه في قطاع غزة العميد مصباح البحيصي، ويضم في عضويته نحو ي: حرس الرئاسة •
ويعد من أكثر األجهزة األمنية الفلسطينية تجهيزاً وتدريباً، حيث يتلقى أفراده باستمرار دورات تدريبية في 

 فتح، إلى الخارج، ويدين بالوالء للرئيس محمود عباس، وتتهمه حركة حماس بقيادة جبهة الرئاسة وحركة
 .جانب جهاز األمن الوقائي، خالل مرحلة االقتتال الداخلي

  9/5/2007األخبار اللبنانية 
  

 ؟..نمعاقو االنتفاضة إلى أي .79
يعاني المعاقون الفلسطينيون من أوضاع صعبة نتيجة الظروف : "البيادر السياسي" خاص بـ-غزة 

رغم االرتفاع المتزايد في أعداد المعاقين نتيجة االقتصادية السيئة التي تجتاح المحافظات الفلسطينية، ف
استمرار العدوان اإلسرائيلي ضد شعبنا، ورغم االنتشار الواسع للمؤسسات األهلية التي تعنى بالمعاقين، 
إال أن الحاجة ما زالت ماسة إلى توحيد جهود هذه المؤسسات، ووضع الخطط والبرامج الوطنية إلعادة 

 ..ذين فقدوا أجزاء من أجسادهم في معركة الدفاع عن الوطن وشرف األمةتأهيل هؤالء المعاقين ال
تلقي الضوء في التقرير التالي على واقع المعاقين في المجتمع الفلسطيني، والخدمات " البيادر السياسي"

من المقدمة لهم، وتعرج على آخر اإلحصائيات المتعلقة بمعاقي االنتفاضة، وما خلفه االحتالل اإلسرائيلي 
 .مآسي على هذا الصعيد

 اهتمام عالمي
تولي دول العالم، وخاصة المتحضرة منها، اهتماماً بالغاً بذوي االحتياجات الخاصة، حيث ُيحتفل في 

 .الثالث من ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية ليوم المعاق العالمي
حيات، وفي ظل واقع مرير يعيشه وتأتي هذه الذكرى في كل عام وشعبنا الفلسطيني يقدم المزيد من التض

المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والمعاق الفلسطيني بشكل خاص، حيث يتواصل العدوان اإلسرائيلي 
المتمثل بسياسة االقتحامات والقصف العشوائي وقتل المدنين وهدم المنازل واقتالع األشجار، إضافة إلى 

 .الحواجز والحصار االقتصادي والسياسي المحكم
 و يتأثر المعاق الفلسطيني من هذه الظروف بشكل أكبر من كافة القطاعات األخرى، نظراً هذا

 .للخصوصية واالحتياجات الفريدة التي يتوجب عليه الحصول عليها
ما هي .. ولكن بعد مرور ما يزيد عن ستة أعوام على انتفاضة األقصى وسقوط آالف الشهداء والجرحى

 معاقين ؟آخر اإلحصائيات حول أعداد ال
 شهيداً، 66تشير اإلحصائيات والتقارير الصادرة عن المؤسسات المختصة أن نصيب المعاقين يزيد عن 

كما أضحى أكثر من ستة آالف جريحاً يعانون من أحد أشكال اإلعاقة، ومن بين هذه اإلعاقات حوالي 
ن اإلعاقات النفسية  شخص يعانون من إعاقة دائمة، هذا باإلضافة إلى العدد الكبير جداً م1500

 .والجسدية األخرى، مما سبب في وجود أعلى نسبة من المعاقين على مستوى العالم
وتؤكد التقارير أن الواقع المرير الذي يحياه المعاقون يقابله ضعف شديد في اإلمكانات والموارد بشكل ال 

في الموارد المادية والمهنية يفي بمتطلبات حياتهم األساسية واحتياجاتهم الخاصة، ويتمثل هذا النقص 
وبرامج التأهيل المتخصصة وإعادة الدمج في المجتمع بشقيه الحكومي واألهلي، هذا باإلضافة إلى 
 .ضعف التنسيق بين كافة الجهات المقدمة للخدمات التأهيلية واالجتماعية والنفسية في المجتمع الفلسطيني

 تطبيق قانون المعاق
ي اتحاد المنظمات األهلية الفلسطينية المجتمع الفلسطيني بما فيه من وزارات هذا وطالب قطاع التأهيل ف

ومنظمات أهلية وقوى اجتماعية وسياسية ومفكرين وأصحاب رأي بالعمل بجدية على وضع قضايا 
المعاقين ضمن األولويات، وخاصة إنشاء مراكز تأهيل طبي وتعليمي ومهني لمواجهة األعداد المتزايدة 
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ن والجرحى الفلسطينيين، ووضع خطط وطنية ومهنية متكاملة لتأهيل المعاقين وإعادة دمجهم من المعاقي
 .في المجتمع واحترام إنسانيتهم

كما طالب قطاع التأهيل الحكومة الفلسطينية باإلسراع في العمل على تطبيق قانون المعاق الفلسطيني، 
وطالب أيضاً بتفعيل العمل . م الكريموتوفير فرص عمل لهم بما يتالءم مع إعاقتهم لضمان عيشه

المشترك بين المؤسسات المجتمعية المختلفة للنهوض بواقع المعاقين في فلسطين عبر التنسيق بينها خدمة 
ألهداف واحتياجات المعاقين، مطالباً في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف 

وعدم احترامها لمبادئ القانون الدولي، واتفاقيات حقوق اإلنسان عدوانها المتواصل واستهدافها المدنيين، 
 .ومطالبتها برفع كافة أشكال الحصار عن الشعب الفلسطيني

وعبر قطاع التأهيل في المنظمات األهلية عن تقديره لكافة ذوي االحتياجات الخاصة وعائالتهم في 
 خدمة وتأهيل المعاقين، مؤكداً على دورهم فلسطين والعالم، كذلك لكافة المهنيين والعاملين في مجال

اإلنساني الجوهري من أجل تخفيف معاناة األشخاص المعاقين والنهوض بواقعهم، سعياً إلى تمتعهم 
بحقوقهم وكرامتهم اإلنسانية، وتفعيل دورهم ودمجهم واالستفادة من طاقاتهم في بناء مجتمع تسوده 

 .الحرية والعدالة والسالم
 طراف الصناعيةتدشين مركز لأل

ومن جهتها احتفلت بلدية غزة بانتهاء تنفيذ مشروع دعم وتطوير وتحديث مركز األطراف الصناعية 
التابع لها الذي أنجز بتمويل من منظمة اتحاد األطباء العرب بالقاهرة من خالل مؤسسة اإلغاثة 

.  ألف دوالر187طين بقيمة اإلسالمية في بريطانيا، بإشراف ومتابعة مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية بفلس
ماجد أبو رمضان، رئيس البلدية، بياناً صحفياً أعرب فيه عن شكر وتقدير . وفي هذا الخصوص أصدر د

البلدية للدعم الكريم من الممولين األشقاء العرب، مشدداً على أهمية المشروع في تخفيف عذابات وآالم 
جانبه أوضح حازم الشوا، مدير مركز األطراف ومن . المعاقين حركياً من أبناء الشعب الفلسطيني

، وتم خالله إجراء 2005سبتمبر من العام / الصناعية، أن العمل بالمشروع انطلق في األول من أيلول
عملية تحديث كاملة ألجهزة ومعدات وورش المركز، وإجراء عملية صيانة شاملة لمباني وأثاث المركز، 

ة مرضى المركز لمدة عام، وتنفيذ برامج لتطوير قدرات وتعيين موظف عالج طبيعي متخصص لخدم
الموظفين اإلدارية، باإلضافة إلى البند األساسي من المشروع وهو شراء مواد أولية لتصنيع األطراف 

 ألف دوالر، مضيفاً أن البند األخير من المشروع يشمل تطوير القدرات الفنية 140الصناعية بقيمة 
ر ايفاد الطاقم الفني بالمركز إلى شركة أوتوبوك بألمانيا لتلقي التدريبات لألخصائيين، حيث من المقر

والخبرات حول أحدث تقنيات األطراف الصناعية، موضحاً أن ثالثة من األخصائيين سيتوجهون إلى 
 .ألمانيا لمدة شهر على أن يغادر عدد آخر منهم في وقت الحق

 أهــداف عظيمة
عية المركز الوحيد في قطاع غزة الذي يوفر أطرافاً صناعية، وأجهزة هذا ويعتبر مركز األطراف الصنا

شلل وسواند بالستيكية وأجهزة تقويم للساقين والعمود الفقري، حيث أكد الشوا أن المشروع حقق أهدافاً 
عظيمة لخدمة المعاقين حركياً، وأسهم إسهاماً جوهرياً في تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة 

 معاق حركي مسجلين لدى المركز يتلقون خدماته المتنوعة، واستطاع أن يرفع عدد 4700ألكثر من 
، كما 2 005 مريضاً فقط خالل العام 282 مريضاً مقابل 613المستفيدين خالل العام المنصرم إلى 

استطاع المركز أن يطور أداءه الفني واإلداري والتخصصي وتقديم خدمات نوعية أفضل للمرضى 
وحول المساهمات المالية لتغطية عالج المرضى خالل العام الماضي أوضح الشوا أن . ينوالمراجع

 ألف شيكل، فيما ساهم المجتمع المحلي بمدينة 404وكالة الغوث الدولية ساهمت بدعم المرضى بمبلغ 
  ألف شيكل، في حين ساهمت111ترومسو النرويجية التي ترتبط مع بلدية غزة باتفاقية توأمة بمبلغ 

 . ألف شيكل80البلدية بمبلغ 
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 أهمية قصوى
هذا وفي احتفال حاشد نظمته بلدية غزة واتحاد األطباء العرب ومؤسسة اإلغاثة اإلسالمية أعلن عن 
االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مركز األطراف الصناعية التابع للبلدية، حيث أقيم احتفال بهذه 

قافي بغزة، وسط حضور من مختلف المؤسسات الرسمية واألهلية المناسبة في مركز رشاد الشوا الث
وعدد كبير من الشخصيات، واستهل الحفل بكلمة لرئيس البلدية الدكتور ماجد أبو رمضان ثمن خاللها 
التبرع السخي من قبل اتحاد األطباء العرب بالقاهرة بالشراكة مع اإلغاثة اإلسالمية، في فلسطين لتمويل 

 ألف دوالر، مشيراً إلى األهمية القصوى لوجود مركز األطراف الصناعية والشلل 187 المشروع بقيمة
. لكونه الوحيد في قطاع غزة، وبهدف تقديم الخدمات النوعية المهمة لذوي االحتياجات الخاصة حركياً

 السنوات أبو رمضان أن البلدية قدمت دعماً مباشراً للمركز الذي يتبعها إدارة وتشغيالً خالل. وأوضح د
 مليون شيكل، مؤكداً على أن المشروع أسهم إسهاماً جوهرياً في تحسين 1,9الست الماضية بمبلغ 

 معاق حركي يتلقون خدمات المركز المتنوعة، مضيفاً 4700وتطوير مستوى الخدمات المقدمة ألكثر من 
بلدية من أزمة مالية بأن التمويل الكريم من اتحاد األطباء العرب جاء في وقت حرج، حيث تعاني ال

طاحنة، وفي الوقت نفسه هناك ارتفاع كبير في عدد المحتاجين لخدمات المركز بسبب الممارسات 
االحتاللية ضد الشعب الفلسطيني، وما تمخض عنها من إصابات لآلالف من أبناء شعبنا، حولت المئات 

ليتمكنوا من العودة مجدداً إلى منهم إلى معاقين حركياً وبحاجة ماسة إلى أطراف تعويضية صناعية 
 .الحياة الكريمة
 إنجاز كبير

ومن جهته أعرب الدكتور محمد السوسي، رئيس بعثة اإلغاثة اإلسالمية في فلسطين، عن سعادته 
. وذكر د. الغامرة إلنجاز المشروع الذي تبنته اإلغاثة اإلسالمية، وسعت جاهدة لتجنيد التمويل الالزم له

 اإلسالمية لن تتوقف عند هذا الحد، بل اتفقت مع البلدية على تغطية التكاليف السوسي أن اإلغاثة
 .العالجية الالزمة لبعض الحاالت الفقيرة واإلنسانية

منير البرش، ممثل اتحاد األطباء العرب، جميع الجهود التي ساهمت في تحقيق هذا اإلنجاز . كما بارك د
اً من أبناء شعبنا، مؤكداً على عزم االتحاد مواصلة سياساته الكبير لصالح ذوي االحتياجات الخاصة حركي

 .الداعمة للشعب الفلسطيني في جميع المجاالت لتعزيز صموده وتخفيف معاناته
أما ديب تكفا فهو أحد المستفيدين من خدمات المركز، كونه من ذوي االحتياجات الخاصة حركياً، حيث 

 إحدى الطائرات اإلسرائيلية صاروخاً على مجموعة من فقد قدميه وإحدى يديه وحنجرته أثر إطالق
المقاومين وتصادف وجوده في المكان، حيث حيا كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح المشروع، مؤكداً 
أن وجود المركز أعاد البسمة إلى اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني ممن تعرضوا لمآسي حولتهم إلى 

أن المركز قام بتصنيع وتجهيز ثالثة أطراف له حولته من إنسان شبه ميت ال معاقين حركياً، مشيراً إلى 
 .ت والمتطلبات، وليس عالة على أحديقدر على فعل أي شيء إلى إنسان يمشي ويقوم بالكثير من الواجبا

ومن جانبه اعتبر محمد زيادة، أخصائي أجهزة التقويم في المركز، المشروع نقلة حقيقية أسهمت في دفع 
  .مركز نحو التميز والعطاءال

  5/5/2007البيادر السياسي الفلسطينية 
 

  أم للفلسطينيين؟.. حق العودة لليهود .80
 عرفات حجازي 

بين فتح وحماس في نهاية العام الماضي الى ان بدأت دعوات " االخوة االعداء"منذ ان نشب قتال 
الفلسطينيين ثم انطلقت الدعوة لعقد قمة المصالحة التي انتهت في مكة برعاية سعودية فوقف االقتتال بين 

 .عربية لطرح مبادرة السالم العربية وتطويرها وتفعيلها حتى تصبح قابلة للتعامل مع اسرائيل
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الى التداول وبتشنج بالغ حتى ان ايهود اولمرت " حق العودة"منذ تتالت تلك االحداث رجعت قضية الغاء 
زب اهللا وهو الذي تدهورت شعبيته في اسرائيل التي بلغت الذي يعاني من هزيمة جيشه امام مقاومي ح

 مسؤوالً اسرائيلياً جرى 23 بالمئة اي الى ادنى شعبية اصابت اي مسؤول اسرائيلي حتى انه ومعه 2
توجيه مختلف االتهامات لهم وبدأت فعالً عمليات التحقيق مع معظمهم حتى صدر تقرير فينو جراد الذي 

شعبية الى ان انقلبت االمور الى مطالبته من قبل الوزراء والنواب والجماهير قضى على ما تبقى له من 
باالستقاله الى انه وجد فرصته في رفع شعبيته بالتوجه الى الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع 
ليواصل معهم القتل والدمار لعل ذلك يفيده في رفع شعبيته امام ذلك الجمهور اليهودي المتعطش دائماً 

 ؤية الدماء والدمار، لر
وحاول الرئيس االمريكي بوش دفع سفينة النجاة النقاذ اولمرت عندما بدأت طالئع هزيمته في حربه مع 
حزب اهللا يوم حاول مساعدته بشتى الوسائل غير الشرعية خاصة عندما زوده بأربعة ماليين قنبلة ذكية 

ميعها لم تستطع مساعدته امام شعبه المذعور فلم يجري استعمالها ألول مرة مع القنابل العنقودية التي ج
يجد بوش اال استغالل مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الرباط للضغط على المتواجدين فيه بواسطة 
وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس التي استمرت في تنقالتها وتجوالها ومحادثاتها في المنطقة الى ما قبل 

ت من اجل تمكين اولمرت ليجد قارباً للنجاة يوصله الى احترام شعبه له اذا افتتاح مؤتمر القمة بساعا
استطاع ان يحصل من العرب على الغاء حق العودة كما حصل نتنياهو قبله من الفلسطينيين على هذا 
الحق عندما جرى للمرة الثانية الغاء الميثاق الوطني الذي يعتبر الهوية والكوشان الذي يؤكد على ان 

ين هي ارض عربية وان الفلسطينيين هم جزء من االمة العربية وهذا يعني انه ال يمكن ألية قوة فلسط
نزع حق عودة الفلسطيني الى وطنه مهما بلغت المؤامرات والتنازالت وعمليات االستسالم اال اذا جرى 

من قرار المجلس التنازل عن الميثاق الذي ترفض جموع الشعب الفلسطيني التنازل عنه والغاءه بالرغم 
 الوطني المزور، 

 194ال يمكن للفلسطيني ان يتنازل عن حق عودته خاصة وان قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
 قد نص صراحة على ان مقابل االعتراف باقامة دولة لليهود في بعض 1948الصادر في كانون االول 

 قرية 435م التي طردوا منها بقوة السالح بعد تدمير فلسطين فانه ال بد من عودة الفلسطينيين الى دياره
فلسطينية وارتكاب عشرات المذابح على غرار مذبحة دير ياسين وهو االمر الذي جعل الفلسطينيين 

 وعددها في مختلف 1948يرفضون مغادرة مخيمات اللجوء بالرغم من قسوة المعيشة فيها منذ عام 
ولو كان ) االونروا( حتى اآلن وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين  مخيماً تشرف عليها95البالد العربية 

الفلسطينيون قد تنازلوا عن حق العودة في يوم من االيام الستطاعوا استبدال مخيماتهم وانهاء صعوبة 
العيش فيها واالنتقال الى معيشة الرفاه التي يسعى اليها كل انسان بأستثناء الذين ضحوا بكل شيء وهم 

 .لتخلي عن حق العودةيرفضون ا
 ضمير عالمي مريض،

وبالرغم من ان الفلسطينيين ينظرون بحسرة الى الضمير العالمي الذي يالحق تنفيذ القرار الصادر 
 الذي يطارد حزب اهللا الذي تسبب بإلحاق الهزيمة في الجيش االسرائيلي وهو 2007 الصادر عام 1701

 194هذا المجتمع الدولي الظالم اقدم القرارات وهو رقم يعتبر من احدث قرارات مجلس االمن ويتناسى 
 ويحاول هذا المجتمع الظالم تلبية االطماع الصهيونية لألستيالء على وطن 1948الصادر عام 

 الفلسطينيين الذين ضحوا وال زالوا يضحون في سبيل حقهم في العودة لوطنهم،، 
 الفاً واصبح 760 وكان عددهم 1948يارهم عام والذي يغيظ هؤالء الالجئين الذين عندما طردوا من د

عددهم اليوم اربعة ماليين ونصف مليون نسمة حسب احصاءات وكالة غوث الالجئين وقد تكاثروا وكبر 
معهم االمل واالصرار ان يعودوا ذات يوم الى وطنهم مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات ولكن 

مجرم الذي ال يعرف غير لغة القتل والتدمير اللغاء امال بقي هذا المجتمع الظالم يؤيد الباغي ال



  

  

 
 

  

            41 ص                                    716:                                 العدد9/5/2007األربعاء : التاريخ

الفلسطينيين في حياة كريمة من اجل الغاء حق عودتهم حتى يبقوا يعيشون طيلة الحياة متشردين 
محرومين وهناك بعض المتخاذلين من الفلسطينيين ومن العرب وبعض المتآمرين الحاقدين من دول 

قاحة انه ليس من العدل عودة اربعة ماليين فلسطيني الى بالد الغرب وامريكا الذين يعلنون بكل و
 صحراء جرداء واصبحت اليوم آهلة بالسكان فكيف يمكن إخالء هؤالء - كما يزعمون -تركوها 

 المستوطنين من وطنهم الجديد؟؟ 
 ،أوهام حق عودة اليهود

كل احرار واشراف العالم ولم يتحدث احد عن الصورة االخرى التي يعرفها كل الجىء وكل فلسطيني و
الذين شاهدوا وقرأوا افتراءات اسرائيل التي اصدرت قوانين الهجرة التي أعطت حق الهجرة الى اربعة 
عشر مليون يهودي يقيمون في جميع انحاء العالم على اساس ان هذه البالد كانت يهودية قبل ثالثة آالف 

" غزوة"كان لليهود وجود في هذه البالد باستثناء عام دون ان يذكروا انه ليس هناك من دليل على انه 
قاموا بها كما فعل بقية الغزاة من رومان وصليبيين وتتار وفرس واقاموا في بعض ارض فلسطين وليس 
كلها ولم تتجاوز اقامتهم السبعين عاماً متقطعة غير مستمرة بينما الذين اعطتهم حق العودة هذه االيام من 

وروس ليس لهم عالقة بالديانة اليهودية وبعضهم جرى شراؤهم حتى يحتلوا هنود وزنوج واثيوبيين 
ارض الفلسطينيين بينما الفلسطينيون حسب كل الوثائق والثبوت التاريخية انهم يقيمون في هذه البالد 
بصورة مستمرة منذ خمسة آالف عام اي قبل ان يخلق اهللا الشعب اليهودي وقبل ان تنطلق الديانة 

 .لتي ليس لها اي أثر في هذه البالداليهودية ا
واذا كانت نقطة ضعف الفلسطينيين هذه االيام في هويتهم وحقهم في العودة الى وطنهم هو موافقة 
بعضهم على الغاء الميثاق الوطني الفلسطيني الذي شجع اولمرت المهزوم ان يحاول استعادة شعبيته 

نحن "ا ردد في اآلونة األخيرة قوله المأفون حيث قال بترديد هلوسات لم تعد لها مصداقية واحترام عندم
اليهود نعتقد جازمين ان ارض اسرائيل التاريخية من النهر الى البحر هي ارضنا وتراثنا ونحن اليهود 
نملك الحقوق التاريخية وهذه اآلثار الموجودة في االرض هي لليهود وليس للفلسطينيين وهذا الكالم 

ائيل المهزومة انما هو سرقة لتعريف االرض الفلسطينية وجذورها التي االهوج لرئيس وزراء اسر
:  وجاء تعريفها في المادة الخامسة التي تقول1964حددها الميثاق الوطني الفلسطيني الذي صدر عام 

 اي 1947الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون اقامة عادية في فلسطين حتى عام 
 انهم كانوا يقيمون فيها من البحر الى النهر، : يردد اولمرت هذه االيام بالتحديد كما 

 ،المحاوالت النقاذ اولمرت
كان اولمرت حسب توصيات بوش ومساعي كونداليزا رايس يحاول التأثير على مؤتمر القمة العربي من 

رت ليست هي ان يبقى اجل مساعدته في االعالن عن الغاء حق العودة والمساعدة التي يطلبها اليوم اولم
في ارض فلسطين بل في ان اليدخل السجن اذا صدر عليه قرار من محكمة اسرائيلية انه بهلوساته 
تسبب في هزيمة الجيش الذي اليقهر امام منظمة متواضعة ولكنها تمتلك ارادة وحقوقاً كانت اقوى من 

الذي حمله مسؤولية " فينو جراد"رير كل اسلحة اسرائيل وال زال مثل هذا القرار متوقعاً بعد اعالن تق
 هزيمة الجيش االسرائيلي في حرب لبنان، 

واالربعة ماليين ونصف مليون فلسطيني الذين يصبرون على حياة المخيمات ألنه لن ترضيهم في الحياة 
اال العودة ألراضيهم ولبيوتهم ومزارعهم في عكا وحيفا والخليل وفي كل مكان وهم في النهاية الذين 

يؤكدون للدنيا ان حق العودة هو لهم وهو المرتبط بتاريخهم وبكل ذرة من تراب فلسطين وليس لهؤالء س
السود والسمر والحمر والبيض والشقر الذين يشترونهم من اثيوبيا وروسيا وافريقيا والهند وغيرها وال 

ن ونصف مليون الجىء تجمعهم لغة وال يجمعهم دين او لون او رؤية مستقبلية للعيش وسط اربعة ماليي
 ".ولن نستغني ولن نتخلى عن فلسطين" اننا عائدون"يلقنون اطفالهم منذ والدتهم 
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وعلى كل الذين في رؤوسهم عقل وفي مشاعرهم انسانية ان ينسوا سلب حق العودة للفلسطينيين كما 
 اما االرادة ظنوا انهم سيسلبون االرض الى نهاية الدهر الن االرض قد يحتلونها ردحاً من الزمن

 .واننا لعائدون. وااليمان في العودة فلن تستطيع قوة في الدنيا تطويعها ودفعها لالستسالم
  9/5/2007الدستور 

 
   إلى عبء على المشروع الوطني الفلسطيني"ميثاق حماس"حتى ال يتحول  .81

  خالد الحروب
ا حركة حماس في المنتديات في معظم السياقات الراهنة التي تُناقش فيها أفكار وسياسة وأيديولوجي

السياسية واألكاديمية واإلعالمية في الغرب، بخاصة بعد فوز الحركة باالنتخابات وتشكيلها لحكومة 
االقتباسات التي ُيسلط الضوء عليها ُيفهم منها، وبخاصة . فلسطينية، تُطرح اقتباسات من ميثاق حماس

صالية وعدائية تكاد تحصر معركة الفلسطينيين عند ترجمة النص األصلي الى لغات أخرى، دعوات استئ
الجهود الرسمية . من أجل تحرير أرضهم في قالب ديني معاد أصله وجذره وهدفه محاربة اليهود كيهود

اإلسرائيلية مضافاً إليها ضغوطات وتشويهات اللوبيات الصهيونية في العالم تصور حماس، والفلسطينيين 
والعتاد الذي ُيستخدم في تلك السياقات . ة افتراس إسرائيل البريئةمن ورائها، وكأنهم ذئاب على أهب

تتحول المعركة في وسائل إعالم وملتقيات عدة . متوفر هنا وهناك، وميثاق حماس يوفر أهمها اآلن
واقع غياب العدالة . وكأنها معركة على النص، وليست حول واقع دموي واحتاللي على األرض

) والعربي واإلسالمي في معظمه(الحق الفلسطيني لكن النص الفلسطيني والتوحش اإلسرائيلي يثبت 
هذا ما تفعله الشعارات الالسامية . المكتوب في عمومه، والتصريح المنطوق بمجمله يذريان هذا الحق

الرخيصة المتناثرة بسذاجة وغباء في الخطابات المتداولة، وكذا التوكيدات التوعدية المكتوبة في مواثيق 
أما عند الطرف اآلخر فتنقلب . عادة ما يقابل جهورية الوعيد تواضع التنفيذ. ات السياسة الفجةوبيان

فمن التقليد القديم بتسمية جيش االحتالل بـ جيش الدفاع اإلسرائيلي إلى وضع الممارسات . المعادلة
رورة كبح نزيف اليومية بقتل ومطاردة الفلسطينيين وتدمير بيوتهم، في سياق خطاب ناعم يتحدث عن ض

  .هنا نعومة التبرير يقابلها بطش في التنفيذ. الدماء
. في الوضع الفلسطيني ليست هناك حاجة إلى عبقرية فائقة الجتراح تسويغ أو صوغ خطاب سوبر مقنع
. إنها حالة احتاللية واضحة، لكنها تحتاج إلى محامين يقظين للدفاع عنها، وليس إلى نصوص صادمة

ة للغوص في بطون التاريخ واالنطالق من ميالد آدم لنبرهن على الظلم الذي لحق كما ليس ثمة حاج
وفي . وهو على العموم وثيقة تجاوزتها الحركة منذ زمن. ميثاق حماس يحاول ذلك. بالفلسطينيين

نشر الميثاق في . السنوات األخيرة نادراً ما يشير إليه أو يعتمد عليه الناطقون بإسمها، وخيرا يفعلون
ومن يوم نشره تُثار . ، بعد أقل من تسعة شهور من تأسيس حماس نفسها1988) أغسطس(هر آب ش

نص الميثاق وروحه الغارقة في التاريخ ولغته اإلنشائية واقتباساته الشعرية أشارت . حوله االعتراضات
 وثيقة باكراً إلى أنه كتب على استعجال ونشر باستعجال ومن دون أن يحظى بنقاش أو جدل يناسبان

ثم صار معروفاً في مرحلة الحقة أنه كتب كله تقريباً من قبل واحد فقط من كبار . مهمة بمستواه
مخضرمي اإلخوان المسلمين، من ذوي الثقافة التقليدية التي ظل تماسها مع السياسة والعالم في حدوده 

  .الدنيا والضيقة
نقرأ هذا التوصيف الغامض الفضفاض الذي في الباب الثاني وتحت عنوان األهداف، المادة التاسعة، 

وجدت حركة المقاومة اإلسالمية نفسها في زمن غاب فيه اإلسالم عن واقع "يستبدل الرطانة بالمعنى 
الحياة، ولذلك اختلت الموازين، واضطربت المفاهيم، وتبدلت القيم وتسلط األشرار، وساد الظلم والظالم، 

شرد الناس، وهاموا على وجوههم في كل بقعة من بقاع األرض، وتنمر الجبناء، واغتصبت األوطان، و
أما بشأن تحديد األهداف . "...وغابت دولة الحق وقامت دولة الباطل، ولم يبق شيء في مكانه الصحيح
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فهي منازلة الباطل وقهره : أما األهداف": التي تأسست حماس لتحقيقها فنقرأ نصاً ال يقل غموضاً
تعود األوطان، وينطلق من فوق مساجدها األذان معلناً قيام دولة اإلسالم، ليعود ودحره، وليسود الحق، و

  ."الناس واألشياء كل إلى مكانه الصحيح، واهللا المستعان
، وهو نص "بروتوكوالت حكماء صهيون"أبعد من ذلك يزخر الميثاق بلغة وتحليل مستندين إلى كتاب 
 والسامي بحت هدف إلى تهيئة المناخ لكل روسي قيصري مفبرك تمت صياغته في سياق عنصري

االقتباس من البروتوكوالت والمصادقة عليها هما أمر معيب . الممارسات العنصرية ضد اليهود آنذاك
. اصالً من قبل أي باحث محدود المعرفة، ناهيك بحركة سياسية تساهم اآلن في قيادة الشعب الفلسطيني

المخطط الصهيوني ال حدود له، وبعد ": لثالثين إلى ما يليميثاق حماس يشير في المادة الحادية وا
فلسطين يطمعون في التوسع من النيل إلى الفرات، وعندما يتم لهم هضم المنطقة التي يصلون إليها، 

 وحاضرهم خير شاهد "بروتوكوالت حكماء صهيون"يتطلعون إلى توسع آخر وهكذا، ومخططهم في 
هم يفصل الميثاق في مادته الثانية والعشرين في القوى التي تدعم العدو، ونهالً من هذا الف. "على ما نقول
خطط األعداء منذ زمن بعيد، وأحكموا تخطيطهم كي يتوصلوا إلى ما وصلوا إليه، آخذين "ويسجل كيف 

باألسباب المؤثرة في مجريات األمور، فعملوا على جمع ثروات مادية هائلة ومؤثرة، سخروها لتحقيق 
األموال سيطروا على وسائل اإلعالم العالمية، من وكاالت أنباء وصحافة ودور نشر وإذاعات حلمهم، فب
وباألموال فجروا الثورات في مختلف بقاع العالم، لتحقيق مصالحهم وجني الثمار، فهم من . وغير ذلك

  ."...وراء الثورة الفرنسية والثورة الشيوعية ومعظم ما سمعنا ونسمع عن ثورات هنا وهناك
هذه النصوص العتيقة وغير المفيدة تظلم حماس كما هي اليوم وما طورته من فكر سياسي وبراغماتية 

لكنها في الوقت ذاته ما زالت . ووطنية في النظرة إلى الصراع مع إسرائيل خالل العشرين سنة الماضية
قديمة بنصوص وعند مقارنة نصوص الميثاق ال. وال تستطيع الحركة التنصل منها عبئاً على حماس

الحقة جديدة، آخرها البرنامج االنتخابي النتخابات المجلس التشريعي، ووثيقة الوفاق الوطني، فإننا في 
في السنوات القليلة الماضية يبدو . الواقع نقف أمام نصوص يصعب القول بأنها تعبر عن الحركة نفسها

هو كان يصطدم دوماً بالتخوف الدائم من أن أن السجال الداخلي حول تعديل الميثاق أو اإلبقاء عليه كما 
الوقت غير مالئم "ذلك سوف ُيفهم من قبل اآلخرين بأنه تراجع من قبل حماس عن مبادئها وبالتالي فإن 

لكن من الجلي اآلن أن التأخير المتكرر في تعديل الميثاق بمسوغ عدم مناسبة . "لمثل هذه الخطوة
فذلك التأخير جرجر الحركة إلى توقيتات وظروف أصعب . لنظرالتوقيت أو الظرف كان سياسة قصيرة ا

وهكذا لم يحقق التأجيل سوى دفن الرأس في الرمال ليس إال، وبموازة ذلك كانت حماس . وأكثر حساسية
وعلى كل حال عندما كانت حماس في . ولغتها تتقدمان وتطرحان نصوصاً مفارقة للميثاق ولغته

يجابيات والسلبيات لحال اإلبقاء على الوضع القائم بالنسبة للميثاق عائدة المعارضة ظلت مسألة تقدير اإل
  .وربما ما كان لبقية الفلسطينيين إال االعتراض عن بعد. حصرياً لحماس كحركة وتنظيم

غير أن الوضع الفلسطيني والخاص بحركة حماس تبدل جذرياً بعد انتخابات العام الماضي وفوز حماس 
في المرحلة الجديدة أصبحت حماس مكوناً . مة، ثم قيام حكومة الوحدة الوطنيةفيها، وتشكيل الحكو

نصوص حماس، ومنها . أساسياً في معادلة قيادة الشعب الفلسطيني، وليس فقط جزءاً من مشهده السياسي
ال ومن هنا لم يعد السج. ميثاقها، أصبح يواجه الفلسطينيين حيثما ذهبوا باعتباره وثيقة تابعة لقيادتهم

بل صار هماً فلسطينياً عاماً من . حول ميثاق حماس وتغييره سجاال تنظيمياً حصرياً خاصا بحماس
  .المطلوب مناقشته والخوض فيه

طبعاً ال أحد يقترح أو يتوهم أن تعديال في نص هنا أو هناك سيخلق تغييراً مباشراً وفورياً في وقائع 
اهر بالالمباالة وعدم الحساسية إزاء ما يفتح على لكن من الوهم أيضاً التظ. السياسة على األرض

فالحديث . الفلسطينيين جبهات جديدة ال حاجة لهم بها، ويضيف إلى خسائرهم تراكماً إضافياً سالباً
واإلبقاء على اللغة . العنصري عن اليهود كجنس وأصحاب ديانة يضر في صلب عدالة قضية فلسطين
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 فال "الحرب الصليبية"وسع الصراع إلى أبعد مدى وتتمنطق بمنطق القاعدية في ميثاق حماس وهي التي ت
فالهجوم على الثورة الفرنسية . تفرق بين الدول والمجتمعات وتتصور العالم كله ضدنا هي لغة مدمرة

والثورة البلشفية، على سبيل المثال، يعني استثارة من تريد حماس اليوم أن تستقطبهم إلى جانب الشعب 
  . معركة الحصار الشرسة التي تُخاض ضدهالفلسطيني في

وفي الواقع، وبحكم مسؤولياتها الجديدة، ما هو مطلوب من حماس ليس تغيير الميثاق وحسب بل ما هو 
دولة واحدة أم : مطلوب منها أن تقدم رؤيتها للحل التاريخي للصراع على فلسطين. أهم من ذلك بكثير

ة؟ دولة بينولوكس إقليمية مع الجوار، أم دولة بقوميتين، أم دولتان؟ دولة ديموقراطية أم دولة إسالمي
ماذا؟ مطلوب منها أن تقدم رؤية قائمة على مبادئ إنسانية وقيم عميقة تعيد تكريس عدالة القضية 
والحقوق الفلسطينية بنوع من االبداع الذي يوفر على الفلسطينيين حرج الشعارات الكبرى والمعادالت 

تضنون هذه الرؤية بكونها فلسطينية ارضية، وليست دينية ميتافيزيقية، وبحيث الصفرية ويجعلهم يح
  .تكون رافعة لمشروعهم الوطني للتحرير وليست عبئاً عليه

  9/5/2007الحياة 
 

 تقرير فينوغراد يستعجل حربا ضد العرب .82
  فهمي هويدي

بالشأن اإلسرائيلي بأكثر من لم أفهم لماذا اهتم اإلعالم العربي في تغطيته وقراءته لتقرير فينوغراد 
اهتمامه بالشأن العربي، فقد شغلنا إعالمنا بمصير حكومة أولمرت بعد النقد الشديد الذي وجهه التقرير 
ألداء حكومته في حربها على لبنان، حتى ظللنا نتابع ما جرى بهذا الخصوص في داخل طاقمه 

نيست، لكننا لم نتوقف، ولم نتحر األمر الوزاري، وداخل حزبه واألحزاب االخرى، وفي مناقشات الك
بنفس درجة الدقة والتفصيل، في قراءة انعكاسات التقرير على الصعيدين الفلسطيني والعربي، بطبيعة 
الحال فإنني لست ضد متابعة مختلف التطورات في الدولة العبرية، ولكني أدعو الى التفرقة بين ما هو 

سياسي في داخلها، وما هو شأن إسرائيلي له انعكاساته المباشرة شأن إسرائيلي داخلي يتعلق بالصراع ال
على مختلف عناوين ملف الصراع العربي اإلسرائيلي، من هذه الزاوية فليس يعنيني خروج أولمرت 

لكن الذي . واستبداله بوزيرة خارجيته تسيبي ليفني أو عودة نتنياهو رئيسا للوزراء في انتخابات جديدة
 مدى سيؤثر ذلك على السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين والعرب، بكالم آخر، يعنيني هو الى أي

فاألهم من استقالة أولمرت أو بقائه في منصبه أن التقرير ركز على شيء آخر لم يحظ باهتمام اإلعالم 
نان، العربي، يتمثل في التحريض على إعادة االعتبار للجيش اإلسرائيلي الذي ُمني بخيبة شديدة في لب

وهو االعتبار الذي ال سبيل الى استرداده من وجهة نظرهم إال بتوجيه ضربة موجعة للعرب تقنعهم بأنه 
ال يزال الجيش الذي ال يقهر في المنطقة، وتعيد الثقة الى رجاله ووحداته، بحيث تخرجهم من حالة 

 وقعت على تحليل مهم في هذا الصدد. االنكسار التي منوا بها بعد هزيمتهم في حرب الصيف الماضي
  :للتقرير، أعده الباحث الفلسطيني صالح النعامي، سجل فيه المالحظات التالية

إن التقرير ال يحث إسرائيل فقط على توجيه مزيد من العناية واالهتمام للمواجهة العسكرية بينها وبين 
لك أن التقرير لم ذ. العرب، ولكنه يحرض وبشكل غير مباشر على شن حرب رد االعتبار والتأديب

يوبخ الحكومة الحالية فحسب، ولكنه انتقد الحكومات السابقة أيضا ألنها لم تحرك ساكنا من أجل منع 
حزب اهللا من تعزيز مواقعه ودعم قدرته العسكرية في جنوب لبنان بوجه اخص، وتحديدا بالقرب من 

قين الصهاينة شددوا على أن أول بسبب ذلك فإن جميع الجنراالت والمعل. الحدود بين فلسطين ولبنان
واهم استنتاج توصل إليه التقرير أنه يوجه الحكومة اإلسرائيلية الحالية والحكومات القادمة الى ضرورة 

 من مراكمة أي "العداء"المبادرة الى القيام بأعمال عسكرية تستهدف منع األطراف التي تناصب إسرائيل 
في هذا الصدد قال الجنرال عوزي . ن اإلسرائيلي في أي وقتقدر من عناصر القوة يمكن أن يهدد األم
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ديان، الرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية المعروفة بامان ان التقرير يفرض على الحكومة 
الحالية إذا لم تسقط، أن تبادر الى شن حملة عسكرية على قطاع غزة، لمنع حركة حماس من بناء قوتها 

 المقاومة الفلسطينية من مواصلة إطالق الصواريخ على التجمعات االستيطانية العسكرية ولمنع حركات
إذ ال . وبطبيعة الحال، فإن ما ينطبق على قطاع غزة يسري على لبنان. اليهودية في النقب المحتل

خالف بين النخب العسكرية والسياسية واإلعالمية اإلسرائيلية التي علقت على التقرير على أنه يتوجب 
قبة استعدادات وتحركات حزب اهللا، والمبادرة الى إجهاض أية محاولة من جانبه يشتم منها سعيه مرا

إلعادة بناء قوته العسكرية في الجنوب، بذات القدر فإن تقرير فينوغراد له صداه فيما يتعلق بالبرنامج 
ألمن اإلسرائيلي، النووي اإليراني، إذ طالما أن التوجيه األساسي هو إجهاض أي عمل عسكري يهدد ا

فإن ذلك يعد حثا على التشدد في مواجهة إيران، عبر عن ذلك نائب وزير الحرب اإلسرائيلي افرايم 
سنيه، حين قال إن عدم التحرك بجدية ضد المشروع النووي اإليراني، يمثل تقصيرا هائال يتعين عدم 

 .السماح به تحت أي ظرف
 رفع درجة الحساسية في إسرائيل إزاء أي عمل عسكري ـ يالحظ قارئ التقرير بوضوح أنه يحث على

يصدر عن اي طرف عربي، ويحرض على ضرورة اتباع سياسة الردع التي من شأنها الرد بقوة بما 
فالتقرير حذر صراحة من تداعيات انهيار قوة الردع اإلسرائيلية في أعقاب ما . يتجاوز حجم ذلك العمل

ظر في هذه الحالة أن تجد الحكومات اإلسرائيلية في التقرير ما جرى في حربها ضد لبنان، ومن المنت
يدفعها ويشجعها على الرد بمنتهى القوة والقسوة على أي عمل عسكري يقوم به طرف عربي، لكي 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن المعلقين اإلسرائيليين شددوا على أن . تستعيد رصيدها في الردع
ي بداية هجومها على حزب اهللا في لبنان، ومع ذلك فإنها لم تنجح في ردعه عن إسرائيل استنفدت قوتها ف

 .مواصلة الرد على عدوانها، وتحدي غاراتها
ـ من المهم أيضا مالحظة أن التقرير عمل على تعزيز عسكرة أجندة الدولة والمجتمع في إسرائيل، 

 عناصر القدرة والتفوق لديه، فقد بحيث اصبح على رأس أولويات الحكومة تدعيم قوة الجيش ومراكمة
دعا الى زيادة موازنات الجيش لتمكينه من إجراء تدريبات واسعة النطاق ورفيعة المستوى سيما قوات 

في نفس الوقت فإن التقرير يدعو . من القوة البشرية في الجيش اإلسرائيلي% 70االحتالل التي تشكل 
 ألنه ربط بشكل واضح بين انعدام الخلفية العسكرية لكل الى تعميق العسكرية في السياسة اإلسرائيلية،

في . من رئيس الوزراء أولمرت وبين وزير دفاعه بيرتس، وبين فشلهما في أداء مهمتهما في لبنان
توجيه واضح الداللة الى أنه يتعين على من يتولى دائرة صنع القرار في إسرائيل أن يكون ذا ماض 

 .عسكري
أن التقرير سيؤدي الى تعزيز مكانة ودور التطرف في توجهات السياسة ـ أصبح في حكم المؤكد 

اإلسرائيلية، على نحو يبدو فيه واضحا أنه يمهد الطريق لعودة اليمين الى تولي زمام السلطة، مع كل ما 
ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على العالقات ليس فقط مع الفلسطينيين، ولكن أيضا مع العالم 

إذ على الرغم من أن أولمرت أعلن عن أنه ليس في نيته تقديم االستقالة في أعقاب صدور العربي، 
التقرير، إال أن كل الدالئل تشير الى أن مستقبله السياسي قد انتهى، خصوصا بعد تعالي األصوات في 

لجماهيري داخل حزبه التي طالبته باالستقالة وتزعمتها وزيرة الخارجية تسيفي ليفني، وإزاء التحرك ا
الواسع والغاضب الذي ردد نفس المطلب، الى جانب إجماع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على مطالبته 
بالتنحي، وبرغم األخبار التي ترددت في وقت الحق عن التفاهم بين أولمرت وليفني، إال أن ذلك لن 

وراق من خالل انتخابات يعني أكثر من إطالة عمر حكومة الرجل لبعض الوقت، الى أن يعاد ترتيب األ
 .جديدة، يتفق معظم المحللين على أنها ستكون في صالح اليمين األكثر تطرفا

ـ الكالم متواتر في الصحافة اإلسرائيلية عن أن اولمرت سيطيل من أجل حكومته بكل الوسائل الممكنة، 
 "ليها أن تبقى لتصحيحهاالحكومة التي ارتكبت األخطاء ع"وإذا تذكرنا أنه في رفضه لالستقالة قال ان 
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فلربما نبهنا ذلك الى أن الرجل قد يحاول الدخول في حرب جديدة لتصحيح األخطاء ولتحسين صورة 
هل تكون الحرب الجديدة في غزة : الجيش اإلسرائيلي، وصورته هو أيضا، وهو ما يطرح علينا السؤال

ورته كثيرا، أما إذا اختار لبنان فإن ذلك علما بأنه إذا اختار غزة فإن ذلك لن يغير من ص. أم في لبنان
 .قد يقود المنطقة كلها إلى حرب إقليمية كبيرة، ال يعلم حدودها أو مآلها إال اهللا

حين يالحظ المرء اتجاهات الريح في إسرائيل، ويقارنها بنظيراتها في العالم العربي، فإنه سيجد نفسه 
ربي مشغول بأصداء تقرير فينوغراد وتأثيره على إزاء مفارقة مدهشة، إذ فضال عن أن اإلعالم الع

الساحة السياسية اإلسرائيلية، متجاهال الحديث عن النتائج التي يمكن أن تصيب العالم العربي فإننا نشهد 
في إسرائيل تصاعد مؤشرات التعبئة العسكرية واإلعداد لجولة جديدة من الصراع، أما في العالم العربي 

 اتجاه معاكس تماما، إن شئت فقل إن إسرائيل تتصرف من الناحية العملية فإن المؤشرات تمضي في
وكأن المبادرة العربية لم تكن، ومن الناحية السياسية فإنها تتصرف وكأن االعتراف بها قد تم من الجانب 

بالمقابل فإن االطراف العربية تتصرف وكأن تقرير . العربي، متجاهلين احتاللها لفلسطين والجوالن
 المبادرة "تسويق"ومن ثم فانها مازالت تتحرك من أجل . نوغراد لم يصدر، وتوجهاته ال وجود لهافي

العربية في الساحة الدولية، وهو موقف عبثي غير مفهوم، ببساطة الن إسرائيل تتحرك إيجابيا لتكريس 
بيا متجاهلة ما احتاللها وحصد المزيد من المكاسب المجانية، في حين أن الجامعة العربية تتحرك سل

 .يجري في إسرائيل
إن إسرائيل لم تعلن حتى اآلن قبولها للمبادرة، ومن يتابع اإلعالم اإلسرائيلي يالحظ أنها لم تعد تذكر فيه 
إال في سياق اإلشارة الى استعداد الدول العربية لالعتراف بإسرائيل، أعني في التعبير عن الحفاوة 

، من دون أدنى إشارة الى الشرط األساسي لها المتعلق بثمن يتعين على بالجائزة التي ستتلقاها من العرب
إسرائيل أن تدفعه، وهو ما دفعني في مقام سابق الى الدعوة لتجميد المبادرة، والتوقف عن اي جهد يبذل 

وإزاء التوجهات الجديدة التي تضمنها تقرير فينوغراد فإن مهمة جديدة . على صعيد التسويق المفترض
إذ بات على .  ملقاة على عاتق اللجنة الوزارية التي شكلتها الجامعة العربية لتفعيل المبادرةأصبحت

ماذا سيكون الموقف العربي إزاء العدوان اإلسرائيلي المتوقع : اللجنة أن تحاول اإلجابة عن السؤال التالي
تقلب الطاولة رأسا موضوع العمل العسكري ضد إيران قصة أخرى قد (سواء على غزة أو على لبنان؟ 

 ).على عقب
أدري أن المسائل صارت متشابكة الى حد كبير، حتى بات الموقف في العراق والورطة األمريكية هناك 

بالتالي فإن تحركات إسرائيل لن تكون بعيدة . عامال جوهريا في التأثير على مسار األحداث في المنطقة
 من خالل عدوان جديد على "هيبتها"ولت أن تستعيد عن التأثر بالموقف في العراق، خصوصا إذا ما حا

وإلى أن تتضح الصورة فليس معقوال أن تستمر إسرائيل في قرع طبول الحرب، في حين يصم . لبنان
 في التلويح بأغصان الزيتون وإطالق حمائم السالم، ذلك أن الحد "جامعتهم"العرب آذانهم عنها، وتستمر 

 أن يتوقف العرب عن - دعك من الواجب والمسؤولية اآلن -ل السليم األدنى الذي يفرضه الوعي والعق
مسألة تفعيل المبادرة، وان يصرفوا جهودهم في بحث البدائل المتاحة في ظل االحتماالت المختلفة 
للسلوك اإلسرائيلي، وأزعم في هذا الصدد أن اللجنة الوزارية العربية يمكن أن تدخل التاريخ لو أنها 

مبادرة في الوقت الراهن وركزت على إعادة توحيد الصف العربي، خصوصا إحياء محور أغلقت ملف ال
القاهرة الرياض ودمشق، الذي كان دائما عنصرا بالغ األهمية في استقرار المنطقة، علما بأن استعادة 

  .حيوية ذلك المحور يظل أحد البدائل التي يمكن الرد بها على التعنت والصلف اإلسرائيليين
  9/5/2007رق االوسط الش
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  مالحظات أساسية... الفوضى األمنية في قطاع غزة .83
  ماجد عزام

ظاهرة الفوضى والفلتان األمني في األراضي الفلسطينية المحتلة في شكل عام وفي قطاع غزة في شكل 
خاص تتفاقم وتتخطى كل الخطوط الحمر وتصل الى مستويات تكاد تهدد المجتمع الفلسطيني باالنهيار 

الهيئة الفلسطينية . وهو الذي صمد ألكثر من نصف قرن في مواجهة آلة القمع االسرائيلية اليومية
 مواطناً في مناطق السلطة الوطنية على 29قتل ) مارس(المستقلة لحقوق المواطنين قالت إنه خالل آذار 

ية وحسب بيان الهيئة  قتلوا في قطاع غزة وأربعة في الضفة الغرب25خلفية اإلنفالت األمني من بينهم 
فإن من بين القتلى تسعة مواطنين قتلوا على خلفية الصراعات السياسية بين حركتي فتح وحماس وثمانية 
على خلفية فوضى استخدام السالح كما قتل أربعة مواطنين على خلفية شجارات عائلية وثأر وقتلت ثالث 

 ال زالت غامضة، وخطف خالل آذار مواطنات في جرائم الشرف كما قتل خمسة مواطنين في ظروف
 مواطناً 120 شخصاً منهم صحافي أجنبي كما أصيب خالل الشهر نفسه ما يزيد على 46من هذا العام 

  .نتيجة لعشرات الحوادث المرتبطة بالصراعات السياسية والشجارات العائلية وسوء استخدام السالح
 الى 19داً من التدهور خالل األيام الخمسة من بل شهدت مزي) ابريل(ولم تتحسن األوضاع خالل نيسان 

 منه حيث قتل خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وشقيقان اضافة الى الشهيد حسن أبو شرخ الذي 24
 نيسان من أمام المجلس التشريعي، والغريب والمستهجن والمحزن أن هؤالء الخمسة قتلوا 24شيع الثلثاء 

د الشعب الفلسطيني حيث شهدت الفترة نفسها استشهاد تسعة مواطنين في ذروة التصعيد االسرائيلي ض
  .فلسطينيين برصاص الجيش االسرائيلي

ان المعطيات السابقة تستلزم صرخة في وجه الفلتان والفوضى يمكن التعبير عنها وترجمتها عبر 
  :المالحظات األساسية التالية

المحظورات والخطوط الحمر وهي تؤثر سلباً على حالة الفوضى والفلتان األمني تتجاوز كل :  أوالً-
صورة الشعب الفلسطيني كمناضل من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، 

 قبل االقتتال الداخلي 2006 شخصاً سقطوا ضحايا الفلتان خالل عام 313: وعلى صورته كمجتمع مقاوم
  .نتفاضة في وجه االحتالل شهيد خالل ست سنوات من اال5000مقابل 
يمكن اإلشارة الى أن حالة الفوضى والفلتان األمني السائدة اآلن هي في جزء منها نتيجة لطريقة : ثانياً

تفكير الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي شكل عديداً من األجهزة األمنية المتقاتلة والمتناحرة والمتنافسة 
م تعمد تقليص نفوذ السلطة بعد اندالع انتفاضة االقصى مبتدعاً ليظل الَحكَم والُمسيطر الوحيد عليها ث
  (...).نوعاً من الفوضى الخالقة على طريقته

حالة الفوضى والفلتان والضياع يواكبها غياب الحد األدنى من التوافق الفلسطيني وغياب المشروع : ثالثاً
  .جماع الشعب الفلسطينيوالمؤسسات الوطنية الجامعة والقيادات الوطنية الذي تحوز على ا

 من ضحايا 25مما يثير الحزن واألسى في معطيات الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق االنسان أن : رابعاً
الفلتان خالل آذار سقطوا في قطاع غزة، بينما سقط أربعة مواطنين فقط في الضفة الغربية، ويجب أن 

 نحو األفضل، والحقيقة ان ما يمنع االنتقال الجدي نمتلك الشجاعة لالعتراف بالواقع كخطوة نحو تغييره
للفوضى والفلتان من غزة الى الضفة هو وجود االحتالل االسرائيلي في شكل مباشر أما غياب االحتالل 
في قطاع غزة فقد أدى ولألسف الى حالة من الفراغ في ظل عجز أي جهة أو مرجعية فلسطينية عن 

  .ها حل مشاكل الشعب الفلسطيني وتحسين أوضاعهفرض نفسها كمرجعية تأخذ على عاتق
حالة الفوضى والفلتان تبدو نتاجاً طبيعياً لغياب الرؤية الواضحة تجاه واقع وآفاق ومستقبل : خامساً

السلطة الوطنية الفلسطينية كمرجعية وجهة مسؤولة عن أوضاع الفلسطينيين أقله في األراضي المحتلة 
تى اآلن نقاش شفاف ومعمق وشامل وصريح حول الموقف من السلطة ، ولألسف الشديد لم يجر ح1967

الفلسطينية، وهل ما زالت ضرورة وطنية وخطوة نحو الدولة الفلسطينية المستقلة، أو انها تحولت الى 
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عبء على الشعب والقضية وقناعاً يخفي الوجه البشع والبغيض لالحتالل وللنفاق واالزدواجية والتكاذب 
  .ولياالقليمية والد

اللواء جبريل الرجوب المستشار السابق لمجلس األمن القومي قال إنه ال حل للفوضى والفلتان : سادساً
األمني سوى بتحديد دقيق وشجاع ومنصف لجذور المشكلة واعتبر أنها تتمثل في التدخالت والتأثيرات 

مع األمني ووجود من وصفهم اإلقليمية على المنظومة واألجهزة الفلسطينية والتداخل الحزبي والسياسي 
  .بأمراء األمن المستفيدين من الفوضى

كالم الرجوب صحيح ومحق بغض النظر عن أهدافه ومراميه الشخصية والحزبية، فال بد من قطع 
االتصاالت والعالقات اإلقليمية لبعض قادة ومسؤولي األجهزة األمنية، وال بد من إقالة معظمهم إن لم 

اسي والحزبية فليكن بسبب مشاركتهم في الفوضى واستفادتهم منها، واألجهزة يكن بسبب ميولهم السي
  .األمنية كما يقول اللواء الرجوب أضحت جزءاً من المشكلة وليس من الحل

  .فيما يتعلق بالمقاومة فإن عليها أن تفهم انها المتضرر الرئيس من الفوضى والفلتان: سابعاً
 باهتمام وبامعان "حزب اهللا"مقاومة الفلسطينية قراءة تجربة وفي هذا السياق يمكن بل يجب على ال

  .فالمتجول في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وفي لبنان لن يرى قطعة سالح ظاهرة للمقاومة
في ما يخص الشهيد حسين أبو شرخ فإن حالته تختصر وتختزل مهزلة الفوضى األمنية بكل : ثامناً

 ثم قتل برصاصة في الرأس قبل أن ُيلقى بجثته على قارعة الطريق، أبعادها فأبو شرخ خطف من بيته
  .وأعلن ما يسمى تنظيم جيش اإلسالم مسؤوليته عن الجريمة

لكي يكتمل المشهد في فلسطين على حقيقته ال بد من اإلشارة الى أنه على رغم كل المعطيات : تاسعاً
األسطوري نجح في استنزاف اسرائيل التي تتخبط السلبية السابقة فإن الشعب الفلسطيني بصموده الهائل و

في األزمات المركبة والمتعددة األسباب واألبعاد، فالنظرة السوداوية التي تنظر اسرائيل عبرها لنفسها 
ولمستقبلها هي نتاج طبيعي لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للمشروع االستعماري االسرائيلي حتى 

قدس والهيكل الثالث في نظر االسرائيليين تحول بسبب حرب االستنزاف ان الجيش االسرائيلي قدس األ
التي فرضها عليه الشعب الفلسطيني الى مجرد ذراع لجهاز األمن العام الشاباك كما قال المحلل الشهير 
شيف والى جيش نسي مهمته القتالية األساس ليصبح عاجزاً عن القتال وعاجزاً عن تحقيق االنتصار كما 

  .ون بيريز في شهادته الشهيرة أمام لجنة فينوغرادقال شمع
  9/5/2007الحياة 

  
 !هل سيصعد أولمرت أم سيسقط؟ .84

  ألون بن مئير . د.أ
 فـإن   ،مهما كانت ادانة تقرير القاضي إلياهو فينوغراد لتصرف رئيس الوزراء خالل حرب لبنان الثانية             

 الذين يطمحـون إلـى      -ء إسرائيل السياسيون    التقرير سيكون أكثر إدانة ودماراً إلسرائيل إذا فقد زعما        
إن الوضع في الشرق األوسط     . إزاحة أولمرت عن السلطة بصيرتهم فيما يتعلّق بمصالح إسرائيل الوطنية         

يتدهور بدرجة خطيرة في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات ضد أمن إسرائيل القومي من قبل الجماعات                
 بل عليهم البحث عن وفـاق       ،وقت لقادة اسرائيل لتسوية خالفات سياسية     هذا ليس ال  . الراديكالية المتطرفة 

وطني ليس فقط للتعامل مع األخطاء الحالية بل النتهاز الفرصة ألن المبـادرة العربيـة تقـدم عرضـاً                   
  .للتوصل إلى سالم شامل

حـزب الليكـود     ومن بينهم زعـيم      ،ومن المؤسف حقاً أن يقوم العديد من القادة السياسيين اإلسرائيليين         
هؤالء السياسيين اإلسـرائيليين    .  بوضع طموحاتهم الشخصية فوق مصلحة وخير األمة       ،بنيامين نتانياهو 

. الذين يشتمون رائحة الدم ويحاولون طرد أولمرت يفترضون أن بإمكانهم القيام بالمهمة بـشكل أفـضل               
ة منصبه كرئيس للوزراء مـا بـين         غير أن نتانياهو كما يتذكره الناس خالل فتر        ،لربما يستطيعون ذلك  
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 قام بتخريب عملية السالم، ما تحتاجه إسرائيل اآلن أكثر من أي وقت مضى هـو لـيس       1999 و 1996
النفاق بل زعيماً برؤية واضحة وثبات يستطيع أن يضع إستراتيجية جديدة ألن إسرائيل علـى مفتـرق                 

  .طرق تاريخي
 ، ويدعي بأنه يلبس رداء دافيد بن غوريون أو مناحيم بـيغن           أنا ال أستطيع أن أتكهن بمن يأتي هذه األيام        

ال يجـوز   . فقد يكون أولمرت ال أحسن وال أسوأ من الكثير من السياسيين ممن يودون إلقـاءه للكـالب                
 فأخطاؤهمـا   ،للمناقشة الحالية في البرلمان اإلسرائيلي أن تركّز على خطاياه وخطايـا عميـر بيـرتس              

 ولكن السؤال هو أي مسار على إسرائيل أن تتخذه لمواجهة تحـديات الحـرب               ،لوآثامهما موثقة بالكام  
  .والسالم

 وقد  ،لقد مر اآلن أكثر من شهر على إعادة عرض المبادرة العربية في اجتماع القمة العربية في الرياض                
جيهـه  والسؤال الذي يجـب تو    . رأت حكومة أولمرت حتى اآلن بعض النقاط اإليجابية في هذه المبادرة          

كيف علينا أن نرد على هذه المبادرة وكيف بإمكان إسرائيل          : ألولمرت ولغيره من الطامحين بمنصبه هو     
  أن تستفيد منها في تغيير الرياح السياسية في المنطقة؟ 

فإذا كان السيد أولمرت عازماً على البقاء       . منذ حرب لبنان وحكومة أولمرت تعمل وكأنها مشلولة الحركة        
عليه مواجهة أمته والكفّ عن الدفاع عن نفسه واالعتراف بأخطائه بـل واالسـتمرار فـي                ،  في منصبه 

إنّه يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان وليس هناك شريك في االئتالف الحكومي في             . تسيير عمل الحكومة  
  . عجلة من أمره لحّل نفسه

. ه بالعمل بوضوح وتصميم ورؤيا     بإمكان أولمرت أن يدافع عن نفسه ويبرر موقف        ،وفي ظل هذا الوضع   
وعليه أن يستشير أفضل األدمغة العسكرية والسياسية في البلد وال يسمح للفشل في لبنان أن يحقق فـشالً                  

وهذا يعني أنّه بصرف النظر عن      . أكبر بتفويت الفرصة بالغة األهمية المعروضة اآلن لعمل سالم شامل         
  . رة على أولمرت أن يحتضن المباد،قدره السياسي

إذا تقدم في عملية السالم سيغفر له شعبه أخطاء الماضي ألن الشعب مّل من نزف الدم الذي ال نهاية له                    
 حينئذ لن   ،وإذا فشلت محادثات السالم رغم ذلك في تحقيق سالم مع أمن          . وتواق للتقدم في طريق السالم    

  .يلومه أحد ألنّه حاول ذلك
 فإنّه وبدون قصد سيركّز حـديث واهتمـام      ،نتخابات مبكرة اآلن  ولكن إذا دعا رئيس الوزراء أولمرت ال      

الناس على األخطاء التي ارتكبت في لبنان بدالً من تركيزهم على ما يجب القيام به لتحريك عملية السالم                  
 واألخطاء التي سببت الكارثـة فـي        ، الخبرات التي نكتسبها من الماضي تعطينا درسا       ،أجل. إلى األمام 

تصحيحها، ولكن يجب على إسرائيل على أية حال أالّ تكون فقط مـستعدة بطريقـة أفـضل                 لبنان يجب   
 بل يجب أن يكون التركيز أيضاً على منع الحرب القادمة           ،للحرب القادمة وسحق حزب اهللا إذا لزم األمر       

  . من الحدوث أصالً
وبعد أن اتضح   .  في لبنان   فقد خسر حزب اهللا الحرب     ،ومع أخذ جميع الحسابات العسكرية بعين االعتبار      
 فقد خسر هذا الحزب أيضاً حتـى إحـساس النـاس          ،مدى الدمار الناتج عن عمليات القصف اإلسرائيلية      

يجب أن ندرك بأن ال حماس وال حزب اهللا كانا موجودين قبل            . وإدراكهم بأنه خرج منتصراً من الحرب     
ول جاداً بأن احتالل جنوب لبنان والـضفة         وال أحد يستطيع بالتأكيد أن يق      1967حرب األيام الستة عام     

ال يكمن حّل الصراع مع لبنان فـي سـحق          . الغربية وغزة لم يساهم في خلق هذه المجموعات المتطرفة        
  .  بل في صنع سالم مع سوريا ولبنان وتهميش حزب اهللا كلياً نتيجة لذلك،حزب اهللا

ك نقاش وجدال على نطاق شـعبي واسـع         من الطبيعي والصحي في أية ديمقراطية حقيقية أن يكون هنا         
 خصوصاً القضايا التي تمس شؤون األمن القومي، ولكن عندما تكتمل حلقة            ،حول القضايا الوطنية الهامة   
  إلى أين نذهب من هنا؟ :  يجب أن يكون السؤال لمعظم اإلسرائيليين،هذا النقاش والجدل السياسي
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على اإلسرائيليين باألحرى   .  التدجيل والتوقعات الكاذبة   إن آخر ما يحتاجه الشعب اإلسرائيلي هو خطابات       
وأي شيء أقـل  . أن يطلبوا من أي كان زعيمهم وضوح الهدف وإستراتيجية واضحة لتحقيق سالم شامل          

 وبذلك يصبح تقرير فينوغراد المرحلي وبكل بساطة فـصالً          ،من ذلك سيكون دعوة لبدء الحرب القادمة      
  .ئيلمحزناً في سجالّت تاريخ إسرا

  9/5/2007القدس الفلسطينية 
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