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  الشرطة تنتشر بغزةو.. عباس وهنية يتفقان على تطوير وتنفيذ الخطة األمنية .1

أعلن متحـدث    :كاالتعن الو  فايز أبوعون، و   نقالً عن مراسلها،   10/5/2007األيام الفلسطينية   نشرت  
باسم الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس، اتفق في لقائه، مساء أمس، مع رئيس الوزراء هنيـة، علـى                  

وقال نبيل أبو ردينة لوكالة فرانس       .البدء في تنفيذ الخطة األمنية إلنهاء حالة الفلتان األمني وبسط القانون          
 .التي أقرها مجلس الـوزراء    " اتفقا في لقائهما على تطوير وتنفيذ الخطة األمنية       " وهنية   عباسإن  : سبر

تم االتفاق على أن يعقد قادة األجهزة األمنية اجتماعات مع رئيس الوزراء وعـدد مـن                "وأشار الى أنه    
وشدد على أن الرئيس     ".يةالوزراء المعنيين خصوصاً وزير الداخلية، للبدء الفوري في تنفيذ الخطة األمن          

إنهاء الفلتان األمنـي وحفـظ النظـام وسـيادة          "أكد دعمه الكامل للبدء في تنفيذ الخطة األمنية من أجل           
  ".القانون

 أن عباس، لمس خالل اجتماعاته التي عقدها مع هنية، وقياديين من            ،نبيل شعث .من جانبه، أكد النائب د    
أضـاف  و .يع الفصائل لاللتزام بالهدنة لصالح حكومة الوحدة      حماس وفتح أن هناك جدية حقيقية لدى جم       
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 إن اتفاق مكة خلق روح التعاون بين فتح وحماس، وهذا ما لمسه الجميع خالل االجتماعات التـي                  شعث
استهدفت وضع آلية للعمل المشترك، ودعم وزير الداخلية في خطته للقضاء على كارثة الفلتان األمنـي،                

وأوضـح شـعث فـي المـؤتمر         . للمواطن في ظل سياسة متفق عليها بين الجميع        وتأمين الحياة الهادئة  
الصحافي الذي عقده، أمس، أن الصالحيات التي أعطيت لوزير الداخلية، قد تُسهم في إيجاد حلول فـي                 

  .قضية الصحافي جونستون المختطف
 الفلسطينية بـدأت    الشرطة أن    نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      10/5/2007رويترز  وذكرت  

وقال مسؤول ان رجال أمن من كل مـن          .منيةاألخطة  الاالنتشار في قطاع غزة يوم االربعاء بمقتضى        
وقال نبيل شعث انـه      . ساعة 48حماس وفتح من المتوقع ان ينتشروا معا في أرجاء القطاع في غضون             
وقال شعث ان    .طة في قطاع غزة   في الساعات الثماني واألربعين القادمة سيكون هناك انتشار كامل للشر         

وامتنـع   .رجال الشرطة من حماس وفتح سيرتدون االن زيا واحدا وسيتلقون األوامر من وزارة الداخلية             
  .خالد ابو هالل المتحدث باسم وزارة الداخلية عن االدالء بتعقيب

  
  يغادر غزة من دون حسم استقالة القواسميو..  ينفي تأييده النتخابات جديدةعباس .2

قال مسؤول فلسطيني بارز للشرق األوسط، إن الـرئيس         : غزةمن   10/5/2007الشرق االوسط   شرت  ن
عباس ينتظر عودة محمد دحالن من رحلته العالجية، للبت في موضوع مدير األمن الداخلي رشيد ابـو                 

 بين ابـو    وقال المسؤول الذي علم بفحوى اللقاءات التي دارت        .شباك، الذي يطالب وزير الداخلية باقالته     
مازن ورئيس الوزراء هنية والقواسمي، إن عباس رفض البت في اقالة ابو شـباك، رغـم أن ممثلـي                   
الحكومة وحماس اكدوا له أنه يتعمد اعاقة عمل القواسمي، عبر منعه قادة األجهزة األمنية من التواصـل                 

بحكـم تجـاوزه سـن       واضاف أنه بالنسبة لمدير عام الشرطة اللواء عالء حسني سيترك منصبه             .معه
وأكد المسؤول أن ابو مازن، تعهد بأن يعمل علـى تـوفير كـل              . الستين، وليس ألن احداً طالب بإقالته     

 اتفق مع كل من هنيـة والقواسـمي         عباسمتطلبات المالية التي تحتاجها وزارة الداخلية، مشيرا الى أن          
شار المسؤول الى أن زعماء حمـاس،  وأ. على الشروع في تطبيق الخطة األمنية بشكل جاد بعد عدة ايام         

الذين التقوا أبو مازن سألوه عن التسريبات التي تؤكد أنه بات يؤيد انتخابات مبكرة، فرد عليهم بـالنفي،                  
مشدداً على أنه ملتزم بالعمل مع حكومة الوحدة، على اعتبار أنها افضل خيار للشعب الفلسطيني في هذه                 

المسؤول إن وزير المالية سالم فياض سيشرع في جولة عربيـة           وحول مستقبل الحصار، قال      .األوقات
ودولية جديدة لحشد الدعم المالي للحكومة، موضحا أن فياض سيقود حملة لمطالبة دول العـالم باجبـار                 

وعـن ملـف    . اسرائيل على تحرير عوائد الضرائب، التي تحتجزها وتبلغ حالياً اكثر من مليـار دوالر             
 قال المسؤول إنه تقرر تكثيف اللقاءات التي تتم بين ممثلي الحركتين برعايـة  العالقات بين فتح وحماس،   

  .ابو مازن وهنية
 مـصادر سياسـية      إلى أن   جيهان الحسيني  ،لقاهرةنقالً عن مراسلتها في ا     10/5/2007الحياة  وأشارت  

 األمني على مـا     فلسطينية في القاهرة اتهمت أطرافاً فلسطينية لم تسمها بأنها تسعى إلى استمرار الوضع            
هو عليه في األراضي الفلسطينية وأن يظل الوضع الداخلي متأزماً في رهان منها على إجراء انتخابـات                 

هناك أكثر من جهة فلسطينية فاعلة معنية تماماً بعدم حل المشاكل وابقائها            : "وقالت للحياة . برلمانية مبكرة 
طريق مسدود ال يصلح معه إال االضطرار إلـى         عالقة من دون حسم، حتى تصل األمور في النهاية إلى           

وحول مـا    .، مشيرة إلى أن االنتخابات ستصبح حينها مطلباً شعبياً        "اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة    
اذا كان وزير الداخلية ما زال متمسكاً باستقالته أجابت المصادر بأن القواسمي حصل علـى وعـد مـن               

: وأضـافت  .لى أبو شباك كي يتعهد بالتعاون الكامل مع القواسمي        الرئيس بأنه سيساعده وأنه سيضغط ع     
القواسمي يرى ان الوعد غير كاف ويرى أن تجربته السابقة التي عمل خاللها مع أبـو شـباك غيـر                    "

وحول المسألة الخالفية االخرى التـي      ". مشجعة كي يكررها وأن الوعود غير كافية لكي يغير من موقفه          
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ايضاً هذه مسألة خالفية أخرى لـم       : "د دحالن في مجلس االمن القومي أجابت      تم بحثها عن عضوية محم    
وأوضحت أن القوى التي شاركت في صوغ القانون الذي يحكم البرلمان ترى أن عضوية دحالن               ". تحسم

وزادت المصادر أن عباس اعتبر أن القانون هو الذي سيحسم هذه           . في مجلس األمن القومي غير شرعية     
الجميع متفق على أن هـذا      "وزادت أن   . تاً الى أن عباس متمسك بعضوية دحالن في المجلس        المسألة، الف 

  ".االمر يجب أن يعالج قانونياً
اللواء عالء   إلى أن     عالء المشهراوي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      10/5/2007القدس الفلسطينية   ولفتت  

ال علم لي    :وقال اللواء  .مدير عام الشرطة   والقواسمي حول إقالة     عباسحسني نفى األنباء عن اتفاق بين       
بهذا الموضوع ولم ابلغ به من الرئيس أو من وزير الداخلية وفي حال وجود قرار من القيادة العليا بـأي                

ول فـي   ؤوكان مصدر مس   .تنقالت على صعيد أجهزة األمن الفلسطينية فانا ملتزم بتنفيذ تعليمات القيادة          
  .تي تحدثت عن إقالة اللواء حسنيالشرطة نفى أيضاً التقارير ال

 أعلن رشيد أبو شباك، أن لقـاءاً        : فراس برس  نقالً عن  9/10/2007عين على فلسطين    وجاء في نشرة    
مرتقباً سيجمعه بوزير الداخلية القواسمي، وذلك لمناقشة مسألة استقالة األخير، موضحاً أن اللقاء سـيتم               

م، وخاصة اإلمكانيات والعوائق التي تعترض تطبيق الخطة        لمناقشة مجمل ما تم تناوله في وسائل اإلعال       
وفيما يتعلق بالموعد المحدد لتنفيذ الخطة األمنية، قال مدير األمـن           ". األمنية التي وضعها وزير الداخلية    

سيتم البدء بتنفيذ الخطة في حال استكمال كافة متطلباتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الخطة                ": الداخلي
  .دث عن موعد محدد لتنفيذهالم تتح

  
  الزعنون يحذرو.. بتمويل إيراني وجديدة بقيادة حمساوية" منظمة تحرير": فراس برس .3

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مـن وجـود           :  أحمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   
تحرير، وذلك تعقيبا ما تداوله     محاولة تقوم بها بعض الجهات لالنقالب على الشرعية التي تمثلها منظمة ال           

موقع الكتروني فلسطيني عن نية جهات في حماس وشخصيات اخرى االعالن لوالدة منظمـة تحريـر                
   .فلسطينية جديدة

ونقل موقع شبكة فراس االلكتروني عن مصادر فلسطينية مطلعة أن الشهر الجاري سيشهد والدة المنظمة           
  ". بقيادة حمساوية من بيروت"الجديدة 

 من الشهر الجاري سيعقد اجتماع يحضره أعضاء سابقون فـي اللجنـة             13 و 12أضافت المصادر أن    و
شفيق الحوت وحيدر عبد الشافى وسليمان أبو ستة،        : التنفيذية للمنظمة وشخصيات وطنية اخرى من بينهم      

وجاً علـى   واعتبر الزعنون إن عقد مثل هذه المؤتمر يمثل خر         .وبالل الحسن وفلسطيني مقيم في أميركا     
وأضاف إن الهدف من عقد هذا المؤتمر هـو         . الشرعية الفلسطينية ومحاولة انقالب على منظمة التحرير      

  . إيجاد منظمة تحرير بديلة بدعم أميركي وأوروبي مشبوه على حد وصفه
 ألف دوالر لتغطية مصاريف االجتماع بتمويل مـن         300وقالت شبكة فراس اإلعالمية إنه تم تخصيص        

وأضافت المصادر أنه تـم      .سيكون من ضمن المشاركين في االجتماع     " حزب اهللا "مشيرة إلى أن    ايران،  
الثالثاء عقد اجتماع ألعضاء المجلس الوطني الحالي في األردن ورفضوا فكرة إنشاء منظمـة تحريـر                
ـ                 اً جديدة، وهو ما فعله امس اعضاء المجلس الوطني المقيمين في الضفة الغربية، حيث عقـدوا اجتماع

  . اكدوا فيه رفض اية صيغ او اطر بديلة او موازية لمنظمة التحرير
  10/5/2007المستقبل 

  
   تصب في خانة ال تخدم الشعب الفلسطيني  التحريرعن منظمة" خلق بديل"محاولة : قريع .4

 أكد أحمد قريع على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية وعـدم             : زياد أبو يوسف   - رام اهللا 
نقالب عليها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وحمايته من كافة المخاطر الحقيقيـة              اال
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 إلـى   ،ودعا خالل لقاء دعت إليه الهيئة الوطنية لحماية وتفعيل وتطوير المنظمة أمـس             .التي تحدق بها  
اوالت لإلضرار بمكانتها، أو    العمل الجاد من اجل تطوير المنظمة وتفعيلها، والحفاظ عليها وإيقاف أية مح           

وقال إن المنظمة عمل جبهوي فلسطيني أخذت شرعيتها عبر كفاح طويل، وبالتالي فهي              .االلتفاف عليها 
وأوضح انه ال    .تمثل البيت الفلسطيني األول، مثمنا تشكيل الهيئة الوطنية لحماية وتفعيل وتطوير المنظمة           

رباك الساحة الفلسطينية، مؤكدا أن تفعيل المنظمة ال يعنـي          بد من وقف كافة المبادرات التي من شانها إ        
 عن المنظمة تصب في خانة ال تخدم الشعب         "خلق بديل "االنقالب عليها، وشدد على أن اإليحاء بمحاولة        

  .الفلسطيني ومصالحه العليا، داعيا إلى مواصلة المشاورات الهادفة إلى تفعيل المنظمة
س الوطني إلى االلتزام ببرنامج اإلجماع الـوطني ووثيقـة إعـالن            ودعا المجتمعون من أعضاء المجل    

االستقالل وقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة ووثيقة الوفاق الوطني على طريق إقامة الدولة المـستقلة              
 وعاصمتها القدس وضمان عودة الالجئين على أساس القـرار          1967على كامل األراضي المحتلة عام      

مة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده           ، والتمسك بمنظ  194
  .كافة

  10/5/2007القدس الفلسطينية 
  

  ويطالبون بانتخابات ديمقراطية" الحصحصة" اعضاء المجلس الوطني يرفضون .5
 وتطوير بدعوة من عبد العزيز الحاج احمد، عضو مكتب سكرتاريا الهيئة الوطنية لحماية: رام اهللا

وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، عقد اعضاء المجلس الوطني المقيمين على االرض الفلسطينية 
المحتلة مؤتمرا تداوليا لمناقشة مسألة تجديد واعادة بناء وافتتح المؤتمر احمد قريع، الذي ركز على ان 

ثلين عن سائر القوى والفصائل منظمة التحرير الفلسطينية كانت طوال تاريخها إئتالفا جبهويا يضم مم
والفعاليات الوطنية الفلسطينية، وان منظمة التحرير لم تستمد شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني من خالل 

وتابع المدعون بارائهم حول القضية المركزية التي تواجه منظمة التحرير  .صندوق االنتخابات العامة
كل المسميات التي تطلق على الحوار والبحث واالدالء وبرز بوضوح ان  .وهي اعادة تنظيم هيكليتها

باالراء ماهي اال امر واحد كيف تعدل منظمة التحرير تشكيلتها في المجلس الوطني بحيث تحصل 
حماس على حصتها، ومن حصتها في المجلس الوطني تستطيع حماس ان تنال حصصها في دوائر 

وساد منذ النقاش االساسي الذي جرى في اللجان  .منظمة التحرير ومؤسساتها وسفاراتها واجهزتها
السياسية المشتركة التي عقدت في القاهرة ودمشق وغزة، ان اعادة تنظيم منظمة التحرير ومجلسها 

فقد  .وهذا االمر رفضه بسام ابو شريف .الوطني ستأتي من خالل اتفاق فتح وحماس على الحصص
 تقاسم كراسي، ودعا اعضاء المجلس الوطني التخاذ وتحويل الديمقراطية الى" الحصحصة"رفض سياسة 

ورفض ابو شريف الفاسدين  .قرار ملزم باجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة الختيار مجلس وطني جديد
وبقائهم على رأس المؤسسات ودعا الجميع لتأكيد دور البرلمان الفلسطيني الذي حولته هذه القيادة الى 

وبعد كلمة ابو شريف القصيرة أكد عدد من اعضاء المجلس الوطني  . عاما15منذ " عاطل عن العمل"
  .تأييدهم المطلق القتراح ابو شريف ودعوته الجراء انتخابات ديمقراطية

  10/5/2007 معا
  

   إذا سقطت حكومة الوحدة فال معنى لبقاء السلطة:من الوطنيألل ه ترشيح ينفيالزهار .6
ي سيناريو للمقايضة بين دخوله إلى مجلس األمن القـومي          محمود الزهار أن يكون هناك أ     .د نفى   :غزة

واعترض الزهار في تصريحات خاصـة       .مقابل قبول حماس ببقاء محمد دحالن عضوا في هذا المجلس         
مجلس "، وقال بأن األصح أن يوصف باسمه الحقيقي وهو          "مجلس األمن القومي  "لقدس برس على تسمية     

  ". األمن الوطني
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ت ليست إال محاولة يائسة للتشكيك في مصداقية حماس ومبدئيتها السياسية، وعما إذا             واعتبر هذه المعلوما  
 وعباس لحل الخالف في وجهات النظر حول المسألة األمنية من           هنيةكان قد تم تداول هذا السيناريو بين        

يـين  هذا السيناريو تطرحه بعض الجهات المعروفة للتشكيك فـي مبدئيـة التع           : "دون علمه، قال الزهار   
وتصوير األمر كما لو أنه محاصصة أو منافسة، والصورة غير ذلك تماما، فنحن أعددنا مذكرة قانونيـة                 
عبر التشريعي أكدنا فيها أن الجمع بين مسؤولية تشريعية وأخرى تنفيذية ال يجوز إال في حالة الوزارة،                 

  .فال يمكن والحال هذه أن نتناقض مع أنفسنا على اإلطالق
:  جدد الزهار موقف حركته من التحذيرات بحل الحكومة فيما لو استمر الحصار، وقال             على صعيد آخر  

أوال ال بد من النظر إلى هذه التحذيرات على أنها مسؤولة، محذرا من مغبة استمرار الحصار، ولكـن                  "
 إال  وأشار إلى أنه ال بديل عن حكومة الوحـدة         ".ما معنى أن تسقط الحكومة وتبقى الرئاسة؟      : السؤال هو 

  .حكومة حماس
الزهار من الرهان على إمكانية أن يحدث اإلجتماع المرتقب فـي القـاهرة يـوم               .على صعيد آخر قلل د    

الخميس بين وزراء خارجية كل من مصر واألردن وإسرائيل لمتابعة المبـادرة العربيـة، واعتبـر أن                 
 المفاوضات مع الفلسطينيين أو     الحكومة اإلسرائيلية في موقع ضعف ال تستطيع معه اتخاذ أي قرار بشأن           

  .العرب
  9/5/2007 قدس برس

  
  بديل سقوط الحكومة انهيار الحركة الوطنية: الرجوبجبريل  .7

أكد جبريل الرجوب أن البديل لسقوط حكومة الوحدة هـو انهيـار            :  الشبكة اإلعالمية الفلسطينية   -غزة  
وقـال   .ر كافة عناصر وسبل استمرارها    الحركة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إنجاحها وتوفي       

 ".إن األصوات المطالبة بحل الحكومة تبرهن على منطـق يـائس          : "الرجوب، لصحيفة فلسطين اليومية   
واعتبر أن السلطة والحكومة هما رمز لالستقالل الوطني وان تطويرهما وتثبيتهما يمثل عنـصر فعـل                

  .مجتمع الفلسطينيواستقرار في البعد السياسي واالقتصادي واألمني بال
  9/5/2007عين على فلسطين 

  
  يمكن أن تجري أي إنتخابات دون موافقة حماس ال :البردويل .8

صالح البردويل، االحتماالت الداعية .رفض الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية د: فلسطين مباشر - غزة
وقال  .دون موافقة حركة حماسبإتجاه إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن أي انتخابات ال يمكن أن تجري 

اليجوز أن تأخذنا األوهام األمريكية بإسقاط الحكومة الفلسطينية وإضعاف " :في حديث لفلسطين مباشر
، مشيراً أن اإلدارة األمريكية ليست بمعزل عن معرفتها بثقل حماس في الشارع الفلسطيني "حماس

  .ياسي والعسكريوتشكيلها في النسيج االجتماعي وقوتها في الميدان الس
  10/5/2007عين على فلسطين 

  
   فك الحصار العربي عن الشعب الفلسطيني اهم من اللقاء مع ليفني:باسم نعيم .9

باسم نعيم وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، اال تتجاوب اسرائيل مع          . توقع د  :سيد عبد العال   -القاهرة  
 الغيط والخطيب مع ليفني، و أضاف في تـصريح          األفكار العربية وأال يسفر أي شيء مجٍد عن لقاء ابو         

لعكاظ ان الحكومة الفلسطينية تعتبر ان لقاء الخميس مع ليفني كان مـن المفتـرض ان يـسبقه تنـازل                    
مشيراً الى ان المبادرة العربية واضحة و ال تحتاج لشرح وكان يجب على إسـرائيل اعـالن                  .إسرائيلي

ن اللقاء مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، و شدد على أن اسـرائيل            قبولها للمبادرة اوالً و بعدها كان يمك      
تعاني من حالة ضعف سياسي كبير على المستوى الداخلي والحكومي و ان لقاء ليفني مع ابـو الغـيط                   
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ولفـت  . والخطيب تستثمره الحكومة اإلسرائيلية لمصالح داخلية دون تحقيق أي شيء على طريق السالم            
اخلية بين ليفني وأولمرت والوضع الداخلي اإلسرائيلي والحكومة المهزوزة والضعيفة          الى ان الخالفات الد   

في تل أبيب ال تؤهلها لقبول األفكار العربية واآلليات التي طرحها وزراء الخارجية العرب في مؤتمرهم                
وصـفه  األخير، وشدد على ان فك الحصار العربي عن الشعب الفلسطيني اهم من اللقاء مع ليفني الذي                 

 .بأنه سيكون حلقة في سلسلة االبتزاز اإلسرائيلي دون التقدم على طريق السالم
  10/5/2007عكاظ 

  
  أبو عمرو يقوم بجولة عربية وأوربية يلتقي خاللها عدداً من المسؤولين  .10

زياد . تلقى وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني د      :غزةمن   9/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا     نشرت  
و عمرو دعوة من نظيرته البريطانية مارغريت بيكيت لزيارة لندن، على ما جاء فـي بيـان لـوارة                   أب

ووفق البيان فان االتصاالت جارية لتحديد موعد الزيـارة وبرنامجهـا،       .الخارجية الفلسطينية ظهر اليوم   
تشاتم "  مركز   حيث من المقرر ان يلتقي ابو عمرو عددا من المسؤولين البريطانيين ويلقي محاضرة في             

 .الذي يعد من أبرز مراكز الدراسات واالبحاث الدولية في بريطانيا" هوس 
 دعـوة    نقلت الخارجية الفلسطينية أن أبو عمرو تلقى      : من غزة  9/5/2007 قدس برس وأضافت وكالة   

ارك  من الشهر الجاري، وعلى هامش الزيارة الرسمية سيش        27  إلى   25لزيارة الدوحة في الفترة ما بين       
  وحسيب البيـان سـيقوم    . الوزير في الملتقى الثاني للديمقراطية واإلصالح السياسي في الوطن العربي         

وزير الخارجية بزيارة رسمية لألردن يوم السبت القادم يلتقي فيها نظيره األردني وعـددا آخـر مـن                  
سياسة الخارجيـة فـي   كما سيتوجه أبو عمرو إلى بروكسل للقاء مفوض األمن وال . المسؤولين األردنيين 

االتحاد األوربي خافيير سوالنا ومفوضة العالقات الخارجية لالتحاد، ورئيس البرلمان األوربي وعدد من             
  . المسئولين األوربيين

  
 أنشأت نظاماً عنصرياً" إسرائيل"يؤكد أن  تقرير البنك الدولي: الحكومة الفلسطينية .11

قال وزير اإلعالم والمتحدث الرسمي باسـم        :واموكالة  نقالً عن    10/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
مصطفى البرغوثي ان تقرير البنك الدولي الجديد الذي صدر أمس تحـت عنـوان       .الحكومة الفلسطينية د  

أنشأت نظام فصل عنصرياً    " إسرائيل"، يظهر أن    "القيود المفروضة على حرية العبور في الضفة الغربية       "
ة في عشرة كانتونات، معزولة اقتصادياً وجغرافياً وحرمتهم من الوصول          كامالً، حيث عزلت سكان الضف    

مقـصورة  " اإلسرائيلية" في المائة من أراضي الضفة التي أصبحت بحكم اإلجراءات والحواجز            50الى  
قامت بتدمير مجمـل    " إسرائيل"أضاف البرغوثي ان     .فقط على المستوطنين المقيمين بشكل غير شرعي      

دية الفلسطينية وأخضعت كل الطرق والشوارع في األراضي الفلسطينية لنظام فـصل            المنظومة االقتصا 
أي تحليل واقعي أو قـراءة موضـوعية        "وأشار الى ان     ".عنصري لمصلحة المستوطنين غير الشرعيين    

لتقرير البنك الدولي يمكن أن يكتشف ان كارثة الفصل العنصري ال يمكن عالجها بإجراء تخفيفي هنا أو                 
 حاجز متنقـل والقيـود      600 حاجزاً ثابتاً و   530بل بإزالة منظومة الحواجز العسكرية التي بلغت        هناك،  

ان المجتمع الدولي مطالب بعد تقرير البنك الدولي الذي يتصف          "وقال   ".العقابية وجدار الفصل العنصري   
إلجبارها " إسرائيل"د  بالحيادية التامة ليس فقط برفع الحصار، بل أيضاً باتخاذ إجراءات عقابية فورية ض            

  ".على تفكيك منظومة الفصل العنصري التي أنشأتها في األراضي الفلسطينية
 االتحاد األوروبي والواليـات المتحـدة       البرغوثيطالب  : رام اهللا من   9/5/2007 قدس برس وأضافت  

عاقـب هـو    بموقف واضح من هذا التقرير الذي ال يمكن بعد قراءته إال االستنتاج بأن الذي يجـب أن ي                 
  .الدولة التي تمارس االضطهاد والفصل العنصري وليس الشعب الفلسطيني الذي أصبح ضحية التمييز
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 يجب التصدي للثالوث اللعين االحتالل والحصار والفلتان األمني : الشاعر .12
 أكد ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم العالي على ضرورة التصدي للثـالوث              : سلفيت - نابلس

، مشدداً على أهمية التكاتف والتعاون للـشعب الفلـسطيني          "االحتالل، والحصار، والفلتان االمني   "للعين  ا
خاصة في هذه الفترة والتي تعتبر األصعب حيث الحصار والتجويع وظروف الفلتان األمني والنزاعـات               

.  قطاعاته وأطيافـه الفصائلية، ومؤكداً على ضرورة العمل سوياً من أجل رفع الحصار عن الشعب بكافة          
مسؤوليتنا "الى  ،  2007وأشار الشاعر في كلمته خالل المهرجان المركزي لمدارس محافظة سلفيت للعام            
وفي حديثـه عـن      "..العظيمة تجاه تراثنا وحضارتنا التي يجب الحفاظ عليها والتضحية من أجل بقاءها           

من كـل التجاذبـات الحزبيـة والفـصائلية         األوضاع التعليمية شدد الشاعر على تحييد العملية التعليمية         
 . مليون طالب على وشك االنتهاء من الفصل الدراسي الحالي1.3والفئوية، مشيراً الى وجود 

  10/5/2007وكالة معا 
  

  وروبي على معبر رفحعريقات يدعو الى تجديد عمل فريق الرقابة األ .13
ي لتجديد عمل فريق الرقابة األوروبـي       صائب عريقات االتحاد األوروب   . دعا د  :عماد ابو سمبل   -اريحا  

وقـال   .على معبر رفح، مثمنا في الوقت ذاته الشراكة والصداقة بين الجانبين األوروبـي والفلـسطيني              
ندعو االتحاد األوروبي لتجديد عمل فريق الرقابة       : "عريقات الذي التقى امس وفد من المجلس األوروبي       

 مصري، والوجود األوروبي جاء بناء على       -فح فلسطيني   األوروبي على معبر رفح، مؤكدا ان معبر ر       
طلب فلسطيني لمساعدتنا في تطبيق المعايير الدولية على المعبر، ورفع مـستوى الكفـاءة الفلـسطينية                
وتزويد المعبر بكل حاجاته من تقنيات واليات واجهزة بما فيها اجهـزة فحـص الـسيارات والبـضائع                  

وجوب الزام الحكومة االسرائيلية بالكف عن ممارسة التهديد واالبتـزاز          الى  "واشار  . "والحقائب واالفراد 
فيما يتعلق بمعبر رفح، وان على االتحاد األوروبي ان يحصل على ضمانات لفتح المعبر سبعة ايام فـي                  

  ."االسبوع، ولمدة خمسة عشر ساعة يوميا، خاصة واننا على ابواب فصل الصيف
 االتحاد األوروبي وبصفته عضوا في اللجنة الرباعيـة اسـتمرار           ان على "على صعيد اخر اكد عريقات      

، واقامة الدولة   1967المساعدات الطالق عملية سالم ذات مغزى تقود الى انهاء االحتالل الذي بدا عام              
الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية الى جانب اسرائيل، وحل قضايا القـدس، الحـدود، المـستوطنات،               

، استنادا الى قرارات الشرعية الولية ذات العالقة على اعتبار ان ذلك هو الطريق الوحيد               الالجئين والمياه 
الموصل لالمن والسالم واالستقرار، خاصة وان طريق االستيطان والجدران واالغتياالت واالعتقـاالت            

 توسـيع   وفرض الحقائق واإلمالءات والعقوبات الجماعية والحصار واالغالق اثبتت انها تقود فقط الـى            
  . "دائرة العنف والفوضى والتطرف واراقة الدماء

          10/5/2007الحياة الجديدة 
  

   دور الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في مجال دعم قطاع الشباب والرياضةيثمنعمرو  .14
 أكد نبيل عمرو مستشار الرئيس محمود عباس، رئيس المركز الفلسطيني لالتصال الجمـاهيري،              :الخليل

خالل احتفال بتقدم بعض تجهيزات رياضية وأجهزة حاسوب وأثاث مكتبي لخمـسة عـشر ناديـا فـي                  
محافظة الخليل مساء األربعاء، على ضرورة مواصلة تقديم الدعم للشعب الفلـسطيني، بحيـث يـشمل                

فـي   ) USAID(وثمن عمرو دور الوكالة األمريكية للتنمية الدولية         .مختلف القطاعات بما يحقق التنمية    
مجال دعم قطاع الشباب والرياضة من خالل تقديم تلك التجهيزات الداعمة لدور األندية في القيام بمهامها                

 .بالتعاون مع المركز الفلسطيني لالتصال الجماهيري
  10/5/2007وكالة معا 
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  مور بعد الشريط الذي بثه جيش االسالم حول جونستونزم األأ من تيرات فلسطينيةتحذ .15
رئيس الـوزراء   قر رئيس ديوان    أ : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      10/5/2007 الحياةنشرت  

جـيش  " الذي أعلن فيـه      محمد المدهون امس ان المطالب التي وردت في التسجيل الصوتي         .دالفلسطيني  
 هي نفسها التي عرضها الخاطفون على الحكومة        ،جونستونالصحفي   عن مسؤوليته عن خطف      "االسالم
واعرب المدهون عن اعتقاده بأن هذه المطالب غير قابلـة للتنفيـذ مـن جانـب الحكومـة                   .يةالفلسطين

البريطانية التي تعلم هذه الشروط الطالق الصحافي االجنبي الوحيد الذي ظل يعمل في قطاع غزة منـذ                 
  .ثالث سنوات ورفض مغادرته على رغم مغادرة معظم االجانب من القطاع خشية على حياتهم

جيش "رئيس عباس امس اجتماعا مع قادة اجهزة االمن في غزة لدرس الموقف في ضوء اعالن                وعقد ال 
  .المسؤولية عن خطف جونستون" االسالم

وضع النقاط على الحروف، ولم يدع مجـاال        "جيش االسالم امس    "ان ما اعلنه    " حماس"واعتبرت حركة   
 ،واعتبر الناطق باسـم حمـاس      ".لحظة االولى للتكهنات في ماهية الجهة الخاطفة، التي كنا نعلمها منذ ال         

 ".قد يسهم في شكل ايجابي في انهاء هذا الملف الشائك على مدار اكثر من شهرين              "ايمن طه ان االعالن     
خطف الصحافيين والضيوف الوافدين لما لذلك مـن        "واكد في تصريح صحافي ارسل الى الحياة خطورة         

ه صورة المقاومة المشرفة ناهيك عن انه مخالفة شرعية لتعاليم          تأثير سلبي على القضية الفلسطينية وتشوي     
انهاء هـذا الملـف     "ودعا طه الخاطفين الى      ".الدين الحنيف التي نص على اكرام الضيف وتأمين الوافد        

والعمل السريع على اطالق جونستون الذي قدم الكثير للقضية الفلسطينية وخاطر بحياته اكثر من مـرة                
مراعاة الوضع الفلسطيني الداخلي والعمـل      "كما دعا الخاطفين الى      ".ناتنا الى العالم  من اجل ايصال معا   

للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني بعيداً عن التشابكات والتعقيدات الخارجية، مع تأكيدنا علـى رفـضنا               
البوصـلة  يجب ان ال يفقـدنا      "واعتبر ان ذلك     ".كثيراً من سياسات بعض الدول وتعاطيها مع االسالميين       

 ان موضـوع    قد قـال  وكان طه    ".نحو هدفنا السامي، وتوجيه كل الطاقات لمواجهة االحتالل الصهيوني        
العالقة بين حماس والجـيش االسـالمي       : "وقال ".من شأنه ان يؤزم االمور وال يسهم في حلها        "الشريط  

 المنحى التكفيـري وال     كانت فقط في بدايات اسر شاليت واعتقد انتهت منذ فترة الن جيش االسالم نحى             
سواء : "واضاف ".ندري بعد ان قطعت حماس عالقة التنسيق مع جيش االسالم هل ارتبط بالقاعدة ام ال               

ورأى طه   ".أكانت هذه الجهة على عالقة بالقاعدة ام غيرها فهذا امر خطير جدا على الساحة الفلسطينية              
 الفلسطيني وال الخالقه بصلة، وهذا يـدخلنا        ال تمت للشعب  "ان المطالب التي تحدث عنها جيش االسالم        

سواء أكانت قاعدة ام سـلفية تكفيريـة ان         "ودعا طه الجهات والتيارات      ".في دوامة جديدة من الصراع    
توجه جهودها نحو االحتالل وليس الي تدخالت سياسية من شأنها ان تسيء للشعب الفلسطيني او الثارة                

  ".الفوضى والبلبلة
" على علم بشريط الفيديو الجديد    "طق باسم وزارة الخارجية البريطانية للحياة إن الوزارة         وفي لندن، قال نا   

وتابع . لعائلة الصحافي وأصدقائه  " مقلق جداً "في شأن مطالب خاطفي جونستون، واصفاً هذا التطور بأنه          
اج عـن الـصحافي   لتحديد الحقائق وتأمين اإلفر"ان السلطات البريطانية على اتصال بالسلطة الفلسطينية        

  ".المخطوف
تبقى قلقـة جـداً     ." سي. بي. بي"وقال نائب المدير العام لهيئة اإلذاعة البريطانية مارك بايفورد إن الـ            

عالمة علـى أن    "وتابع انه يأمل أن يكون شريط الفيديو الذي أصدره الخاطفون           . على سالمة جونستون  
  ".جونستون سيفرج عنه قريباً

قال غازي حمد المتحدث باسم رئاسـة الحكومـة          :10/5/2007يام الفلسطينية   األفي  كتب حسن جبر    و
. الذي تم بثه بخصوص الـصحافي جونـستون       " بالتاكيد سنناقش موضوع الشريط   "لوكالة فرانس برس    

ال نعـرف ان كـان      "واشار ايضا الى انه      ".نحن ال نعرف اذا ما كان هذا الشريط صحيحا ام ال          "وتابع  
  ".االمور ليست سهلة"معتبرا ان " ذه الجهة مع القاعدةهناك اية عالقة له



  

  

 
 

  

            12 ص                                      717:                                 العدد10/5/2007الخميس : التاريخ

قـال مـدير    : غزةومن   علي الصالح    ،لندننقالً عن مراسلها في      10/5/2007الشرق االوسط   وأوردت  
ليس هناك ما يدل على وجود عالقة بين        : "االمن الوطني الفلسطيني اللواء رشيد ابوشباك للشرق األوسط       

". دة كما يعتقد البعض، رغم ان مطالبهم او سلوكهم قد تشير الـى ذلـك              ما يسمى بجيش االسالم والقاع    
ان مطالب جيش االسالم ليست واقعية على االطالق والغرض من االعـالن االخيـر              "واضاف ابوشباك   

 ."اعطاء العملية صبغة وطنية بينما هي عملية الهدف منها مالي ليس اال
 تنظيما بعينه بل مجموعة من االفراد انسلخت عـن          وحسب ابوشباك فان ما يسمى بجيش االسالم، ليس       

 ".لجان المقاومة الشعبية وهي تعمل لحسابها الشخصي"
  

  سنبدأ قريبا بحملة أمنية شاملة: القواسمي خالل مصالحة عائلية .16
كشف وزير الداخلية الفلـسطيني هـاني القواسـمى أن          : من غزة  9/5/2007 قدس برس نشرت وكالة   

جاء ذلك خالل كلمة ألقاهـا      . ملة أمنية شاملة من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني       وزارته ستبدأ قريبا بح   
مساء األربعاء في مصالحة وطنية تمت بين حركة حماس وإحدى عائالت خان يـونس، بعـد خالفـات                 

ووقّعت حماس وعائلة كوارع على اتفاق مصالحة أنهت اإلشكال         . وقعت، وأدت بحياة عدد من المواطنين     
وذلك عبر وساطة لجان المقاومة الشعبية وكتائب شهداء األقصى، القيادة المشتركة، وتحت            بين الجانبين   

وشهد مراسم توقيع االتفاق وزيـر الداخليـة، ونـواب          . رعاية من الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية      
 خـان   التغيير واإلصالح، في خان يونس، وإبراهيم أبو النجا رئيس لجنة الوفاق الوطني العليا، ومحافظ             

وأكد القواسمي على أن المؤامرة اليوم باتت تهدد الجميع، مشيرا إلى أن االحتالل             ... أسامة الفرا .يونس د 
لم يستطع االنتصار على الشعب الفلسطيني من الخارج رغم استخدامه كل األسـاليب والطـرق، مـن                 

وأكد أنه ليس أمامنـا     ". لداخلولكننا اليوم نشعر بالهزيمة من ا     : "طائرات وصواريخ، إال أنه فشل، وقائال     
خيار غير التسامح بيننا، رغم معاناة المرحلة السابقة، بجراحاتها وآالمها، ويمكن أن نتدارك كل مشاكلنا               

  .أوال بأول بفضل كل الخيرين
صالح البردويل سعي المجلس التشريعي لحـل       . أكد د  :خان يونس من   9/5/2007وكالة معا   وجاء في   

 داعياً الجميع إلى نبذ ثقافة العنف، ونشر ثقافة التسامح بين الناس لتحصين المجتمـع               كل الخالفات قريباً،  
 .الفلسطيني من األخطار المحدقة به

  
  يهددون باحتجاجات اذا لم تطبق رئاسة المجلس خطة االصالح البرلماني" التشريعي"موظفو  .17

تجاجية تصعيدية اذا ما اصـرت       هدد موظفو المجلس التشريعي ببدء خطوات اح       : نائل موسى  -رام اهللا   
هيئة مكتب رئاسة المجلس على تجاهل تطبيق قرار المحكمة العليا المنعقدة بصفتها محكمة دستورية رقم               

ولوح الموظفون الى اعتزامهم خوض      . وخاصة ما تعلق منه بتطبيق خطة االصالح البرلماني        1/2006
 .جلس على تنفيذ قرارات المحكمـة دون ابطـاء        معركة نقابية ومطلبية االسبوع المقبل لحمل رئاسة الم       

ورأى امين عام المجلس ابراهيم خريشة ان الموظفين منحوا الفرصة الكافية لتطبيق القرار مقدراً باسـم                
الموظفين ان الوقت حان اآلن لوضع القرار موضع التنفيذ نزوالً عند رغبة القضاء وامتثاالً الـى حكـم                  

 .ة احالة القرار الى اللجنة المشتركة للوصول الى اتفاق ودي حوله          ورفض خريش  .اعلى مرجعية قضائية  
وحذر من عواقب احالة قرارات القضاء الى جلسات الحوار للوصول الى اتفاق بـدل اعمـال القـانون                  
والنظام مقدرا ان من شأن ذلك ان يخلق سابقة تمس بهيبة واستقاللية السلطة القضائية واحترام ووجوب                

من جانب وبمصداقية المجلس نفسه الذي يدعو صباح مساء الى احترام استقاللية القـضاء              تنفيذ قراراتها   
ورأى خريشة ان الفرصة باتت مواتية اآلن لتطبيق         .ووجوب تنفيذ قراراته كمدخل لفرض سلطة القانون      

ـ                 ه القرار خاصة في اجواء حكومة الوحدة والحوار الوطني وزوال شبح الحرب األهلية مقـدراً ان تطبيق
وانتقد خريشة رهن جلسات المجلس بالتوصل الى اتفاق بين كتلتي فتح            .يعزز حالة الثقة والوفاق الوطني    
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وحماس على جدول االعمال واعتبره مخالفاً للنظام الداخلي ومصادرة لحق المجلس والنواب في حريـة               
  .المناقشة وانتقد في هذا السياق تصرف نواب من فتح في غزة

          10/5/2007الحياة الجديدة 
  

  وزير االعالم يؤكد ان مهمة وزارته حماية الصحفيين وضمان حرية الكلمة .18
مصطفى البرغوثي ان مهمة وزارة االعالم ليست المراقبة وقمع الحريـات          . اكد وزير االعالم د    :رام اهللا 

فـي مقـر    جاء ذلك خالل لقاء عقده البرغـوثي         .بل مساعدة الصحفيين وحمايتهم وضمان حرية الكلمة      
وزارة االعالم مع ممثلي وسائل االعالم االجنبية مؤكدا ان الهدف من اللقاء هـو االسـتماع الـى اراء                   

واعرب عن امله في ان يتم التعامل مع وزارة االعالم انطالقا من مبدأ انها تشكل                .ومقترحات الصحفيين 
هي ايصال الحقيقة الجارية فـي      وقال ان الرسالة االخرى لوزارة االعالم        .دعامة للصحافة والصحفيين  

االراضي الفلسطينية الى العالم كما هي وكشف حقيقة الممارسات التي تقوم بها اسرائيل في االراضـي                
كما اعرب البرغوثي عن امله في ان يـتم          .الفلسطينية ومواجهة الرواية االسرائيلية بالرواية الفلسطينية     

 مليـون   650سطيني جراء الحصار والخنق واحتجاز اسرائيل       نقل حقيقة المعاناة التي يعيشها الشعب الفل      
  .دوالر هي رواتب الموظفين الفلسطينيين

          10/5/2007الحياة الجديدة 
  

  بيدرسون مستجدات القضية الفلسطينيةمع زكي يبحث  .19
ـ                 ة زار الممثل الشخصي لالمين العام لالمم المتحدة غير بيدرسون أمس ممثل اللجنـة التنفيذيـة لمنظم

اطلع بيدرسون علـى آخـر      "وأفاد بيان لممثلية منظمة التحرير ان زكي         .التحرير في لبنان عباس زكي    
التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على كل الصعد الداخلية والعربية والدولية، وطالبـه             

ولتطوير وتنميـة مرتكـزات   بتوفير الدعم لوكالة االونروا لتخفيف معاناتهم وتحسين اوضاعهم المعيشية     
عرضا االوضاع السياسية في ظـل االزمـة        "وأشار البيان إلى أن الجانبين       ".ومقومات حياتهم االنسانية  

التي تواجهها حكومة اسرائيل بعد تقرير لجنة فينوغراد، فأشار زكي الى انها يجب اال تنعكس سلبا على                 
جانب االسرائيلي في تنفيذ التزاماتـه، داعيـاً عبـر          حساب تعطيل عملية السالم والمماطلة الدائمة من ال       

المنسق الخاص لالمم المتحدة، المجتمع الدولي الى وضع حد لألزمة التي يعيـشها الـشعب الفلـسطيني               
  ".وضرورة رفع الحصار عنه من خالل تحقيق سالم شامل ودائم في المنطقة

  10/5/2007المستقبل 
  

 ن اجتياح غزة وتتوعد جنوده بالتوابيتالمقاومة الفلسطينية تحذر االحتالل م .20
 من فصائل المقاومة الفلسطينية، أمس، 3حذرت  : الوكاالت– عبدالرؤوف أرناؤوط -رام اهللا، غزة 

وتعهدت ألوية الناصر صالح الدين، وكتائب القسام، . قوات االحتالل اإلسرائيلي من اجتياح قطاع غزة
وقال المتحدث اإلعالمي باسم ألوية الناصر .  اجتياحوسرايا القدس، في بيان مشترك بالرد على أي

إن المقاومة سترسل الجنود اإلسرائيليين القادمين إلى غزة في توابيت الموتى "صالح الدين أبو عبير، 
أن إقدام االحتالل على التوغل في قطاع غزة، لن يكون مجرد نزهة "، مؤكدا "إلى أهلهم وذويهم

 قذائف هاون من العيار الثقيل باتجاه موقع 4 أعلنت سرايا القدس، إطالق وفي السياق ذاته، ".لالحتالل
وأكدت أن العملية تأتي في إطار مسلسل  .عسكري إسرائيلي محاذ لمعبر كرم أبو سالم جنوب شرق رفح

 .الرد الطبيعي على العدوان اإلسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني
  10/5/2007الوطن السعودية 
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  لفصائل ترفض تجديد التهدئة ما لم تكن متبادلة وشاملة للضفة الغربيةا .21
أجمع ممثلو الفصائل الخمسة ذات االجنحة المسلحة وهي حركات فتح و حماس والجهاد االسالمي : غزة

والجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين على رفض اعالن تهدئة من دون مقابل، مشددين على 
م اسرائيل التهدئة ايضا في االراضي الفلسطينية، خصوصاً في الضفة، التي لم تتوقف ضرورة التزا

  اعتداءاتها على مدنها وقراها ونشطاء الفصائل فيها
الذي تغيب عن االجتماع النشغاله في امور اخرى، ورقة  وعرض ابو النجا نيابة عن صائب عريقات،

ل ورقته وسلسلة من االجتماعات التي عقدها خالل وسعى عريقات من خال. حول التهدئة اعدها االخير
الشهرين الماضيين مع ممثلي الفصائل الخمسة في غزة الى انتزاع موافقة من هذه الفصائل، كي 
يستخدمها الرئيس محمود عباس ورقة في يده في عدد من اللقاءات التي عقدها مع رئيس الوزراء 

ئل على استعداد تلك الفصائل تثبيت التهدئة، التي اعلنت واكد ممثلو الفصا. االسرائيلي ايهود اولمرت
نوفمبر الماضي، في حال التزمت الدولة العبرية /تجديدها في السادس والعشرين من تشرين الثاني 

التهدئة الشاملة في الضفة والقطاع، واوقفت عدوانها واعتداءاتها وسياسة االغتياالت واالجتياحات 
ل وقف العمليات الفدائية ووقف اطالق الصواريخ على اهداف اسرائيلية واالعتقاالت وغيرها، مقاب

  .محاذية للقطاع
  10/5/2007الحياة 

  
   تدعو الى نبذ كل مظاهر العنف واالقتتال الداخليحماس .22

استنكرت حركة حماس استهداف مؤسسات وسيارات وكالة الغوث الدولية في رفح، وما تبعها من : غزة
ركز البيان، الذي يعود للحركة السلفية، وذلك في اعقاب مقتل احد نشطاء تطورات تمثلت في حرق م

وانتقدت . حركة فتح برصاص مجموعة سلفية لدى مهاجمتها حفالً اقيم في احدى المدارس قبل عدة ايام
ما وصفته باالعتقاالت العشوائية التي قامت بها األجهزة األمنية في اعقاب الحادث، مشددة على  الحركة
ودعت الحركة الجميع إلى وقف جميع أشكال التصعيد على اختالفها، . ة أن تأخذ العدالة مجراهاضرور

ونبذ كل مظاهر العنف واالقتتال الداخلي بكافة أشكاله وأنواعه ودواعيه، كما دعت إلى ضرورة ضبط 
 . الداخليةالنفس، وعدم توسيع ردة الفعل، والتزام الحوار وسيلة وحيدة لحل اإلشكاليات والخالفات

  10/5/2007الشرق االوسط 
  

  مساٍع لتطويق ذيول حادث عين الحلوة  .23
فيما عاش مخيم عين الحلوة يوماً :  خالد الغربي- صيدا :10/5/2007األخبار اللبنانية ذكرت صحيفة 

الثنين من عناصر حركة فتح، أثمرت المساعي " جند الشام"آخر من الترقب والحذر بعد تصفية عناصر 
 تطويق ذيول الحادث وعدم االنجرار إلى إشكاالت واسعة وبدأ الوضع درت على أكثر من صعيالتي ج

ولعل البارز، أمس، كان االجتماع الذي عقد في مقر حركة حماس في المخيم . يميل باتجاه التهدئة
 وحضره ممثلون عن كل الطيف الفلسطيني بما فيه عصبة األنصار اإلسالمية وحركة فتح التي انتدبت

وإذ أكد المجتمعون على إدانة وشجب واستنكار الجريمة . خالد الشايب مكلفاً من سلطان أبو العينين
وتسليم الجناة، شددوا على أن عملية دفن القتيلين من شأنها التهدئة وتكريس االستقرار مع حرية الخيار 

  .همافي دفنهما في سوريا، لكونهما من فلسطينيي سوريا، أو لبنان إذا تعذر نقل
الهدف من جريمة االغتيال ليس ثأرياً بل "وكان أبو العينين قد أعلن خالل لقاء في مخيم الرشيدية أن 

  ".سياسي بامتياز، وأن هذه الجريمة تهدف إلى استدراج المخيمات الفلسطينية إلى الواقع الداخلي اللبناني
طينية كافة باالرتقاء إلى مستوى مواجهة القوى والفصائل اللبنانية والفلس"أما النائب أسامة سعد فطالب 

التحديات الراهنة من خالل التصدي الحازم لمؤامرة التخريب المعادية، والحرص على حفظ أمن عين 
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وعصراً عقد اجتماع موسع في منزل سعد شارك فيه مختلف القوى المعنية بهدف ". الحلوة وأبنائها
  .تطويق ذيول حادث االغتيال

ربط ابو العينين بين هذه الجريمة : سعد الياس -بيروت : 10/5/2007س العربي القدوأضافت صحيفة 
وبين سلسلة اجراءات اتخذتها القيادة الفلسطينية لتنظيم االوضاع الداخلية في المخيمات قبل أشهر، واتهم 

شيراً أجهزة مخابرات خارج االراضي اللبنانية بالوقوف خلف الذين ارتكبوا الجريمة في عين الحلوة، م
 ان الفلسطينيين لن يسمحوا الي فريق او شخص فلسطيني باستدراج المخيمات الي الوضع الداخلي ىال

ولفت الي ان هذه الممارسات ليست من ثقافة الفلسطينيين، كما ان العصابة التي ترتكبها هي  .اللبناني
ان ":  واضاف ابوالعينين.خليط من جنسيات مختلفة، وهي مرتبطة بجهات اقليمية ودولية استخباراتية

مجموعات فتح االسالم في مخيم البارد هي امام اختبار كبير فيما اذا كانت ستؤوي هؤالء القتلة 
 ان المطالب الفلسطينية هي تقديم هؤالء ىالمجرمين وهي مطالبة باثبات صدقيتها في ذلك، مشيراً ال

مجموعة من الخيارات المفتوحة لمعالجة المجرمين الي العدالة والقضاء اللبناني واال فاننا ندرس 
   ."الوضع

  
  تأجيل محاكمة سعدات الى الثالثين من الشهر الجاري .24

 اجلت محكمة االحتالل العسكرية محاكمة االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير :منتصر حمدان - رام اهللا
 ، امس،سكرية عقدت جلسةفلسطين احمد سعدات الى الثالثين من الشهر الجاري وكانت محكمة عوفر الع

للنظر في قضية سعدات اال انها اجلت المحاكمة الى نهاية الشهر لمنح االدعاء العام الوقت الحضار 
  .الشهود

واكدت، عبلة سعدات، زوجة االمين العام للجبهة الشعبية ان االدعاء االسرائيلي يسعى لالستعانة 
 جلسة خاصة وانهم يحضرون شاهدا كل جلسة 36  اسيرا ما يعني انه يهدف الى عقد 36( بـشهادة 

لالدالء بافادته، موضحة ان االفادات التي ادلى بها عدد من هؤالء االسرى الشهود تتحدث عن قيامهم 
انهم "واضافت  .بزيارة سعدات في سجن اريحا، فيما يسعى االدعاء الى تحويل تلك الزيارات الى تهم

 22خالل ممارسة الضغوط النفسية حيث انه يمضي قرابة يتعمدون عقاب والحاق االذى بأحمد من 
  ".ساعة في التنقل من سجن الى سجن حتى يصل الى المحكمة

          10/5/2007الحياة الجديدة 
  

  اولمرت وبيريتس ومسؤولون كبار سيشاركون في تمرين عسكري .25
اع عمير بيريتس  أن رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير الدف"يديعوت أحرونوت"أفادت صحيفة 

 في تمرين عسكري واسع النطاق األسبوع "بشكل فعال"ومسؤولين سياسيين كباراً آخرين سيشاركون 
 تأتي "خطوة لم يسبق لها مثيل"وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المشاركة هي  .المقبل يستمر خمسة أيام

وزادت ان أركان . ضيفي إطار استخالص العبر من إخفاقات الحرب على لبنان، صيف العام الما
المستوى السياسي مطالَبون في هذا التدريب بالتدرب على مواجهة مختلف السيناريوهات المتعلقة بإجالء 
. عدد كبير من السكان من مناطق سكناهم وإصدار أوامر طوارئ واتخاذ قرارات على وجه السرعة

ن األمنية والسياسية خصوصاً وأضافت ان أحد أغراض التدريب هو فحص مدى التنسيق بين المؤسستي
وتابعت الصحيفة ان التدريب الواسع . بعد العيوب التي ظهرت في هذا المجال خالل الحرب األخيرة

سيتيح لرئيس هيئة أركان الجيش الجديد الجنرال غابي أشكنازي الوقوف عن كثب على جهوزية الجيش 
زي معني باالطالع على مدى ترجمة قوات وزادت ان أشكنا. لمواجهة حال طوارئ" الجبهة الداخلية"و 

الجيش لعقيدته األمنية الجديدة خصوصاً في مسألتي إشراك جميع أعضاء هيئة األركان في متابعة 
 في تل أبيب فضالً "الكرياه"السيناريوهات مباشرة من مقر قيادة الجيش في استحكام تحت األرض في 
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 جاهزة على نحو أفضل بكثير مما كانت عليه خالل عن التشديد على وجوب أن تكون الجبهة الداخلية
وقالت الصحيفة ان أشكنازي لم يخِف ارتياحه للتجاوب الكبير لضباط االحتياط الذين . الحرب األخيرة

لعبة "ووفقاً للصحيفة فإن التدريب الذي يحمل عنوان  .شاركوا في تدريبات مكثفة أجراها الجيش أخيراً
 الخميس هو األكبر خالل هذا العام الجاري إذ سيتم التدرب على مواجهة كل  ويبدأ األحد وينتهي"الحرب

  .االحتماالت
  10/5/2007الحياة 

  
  العالقات مع واشنطن"تشويش"ترنح حكومة أولمرت يهدد بـ .26

أعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن مخاوفها من أن ترخي األزمة السياسية التي تعصف : محمد بدير
رت بظاللها على العالقات مع الواليات المتحدة وخاصة في ما يتعلق بالتعاون بين بحكومة إيهود أولم

وذكرت  .الجانبين في القضايا اإلقليمية والدولية، وفي مقدمتها العملية السياسية مع الفلسطينيين والعرب
ررة إلى صحيفة معاريف أن إلغاء وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس زيارتها، التي كانت مق

إسرائيل منتصف الشهر الجاري، مثّل مؤشرا بارزاً على تشكيك اإلدارة األميركية بمصير الحكومة 
وقد سعت أوساط أولمرت إلى حصر  .اإلسرائيلية الحالية، وعلى وجه خاص رئيسها إيهود أولمرت

وأشارت . حكوميةالضرر الناشئ عن إلغاء الزيارة من خالل نفي وجود أي صلة لهذه الخطوة باألزمة ال
معاريف إلى أن مسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء سعوا إلى إقناع المراقبين بأن إمكان تأجيل زيارة 
رايس كان قد ُأثير قبل ثالثة أسابيع، أي قبل نشر تقرير فينوغراد، رغم أن مصادر سياسية إسرائيلية 

وبحسب معاريف، فإن الجانب  .هاصرحت لمعاريف أنه من غير الواضح بعد سبب تأجيل رايس لزيارت
األميركي أبلغ الجانب اإلسرائيلي أنه ما دام انعدام الوضوح قد ساد في شأن استقرار الحكومة، فإن 
، المسيرة السلمية ستبقى عالقة، كما أن هناك احتماالً ألن ينعكس ذلك على قضايا أخرى بين الدولتين

سرائيلية من أن يؤدي عدم ثقة واشنطن باستقرار مشيرة إلى أن ثمة خشية في وزارة الخارجية اإل
 .الحكومة بالفعل الى تشويش التعاون مع األميركيين حتى إشعار آخر

  10/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  ليفني تواصل تحدي اولمرت .27
بات واضحا وجليا ان وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، تنتهز كل :  زهير اندراوس-الناصرة 
 رئيس الوزراء ايهود اولمرت، فبعد يوم واحد من االعالن عن تشكيلها طاقما ى العالن التمرد علفرصة

لالستعداد للمفاوضات مع سورية، دون علم اولمرت، كشفت صحيفة معاريف امس النقاب عن ان 
 الوزيرة ليفني، عقدت اجتماعا مع شخصية اوروبية مرموقة للغاية، على الرغم من ان هذه الشخصية

وبحسب الصحيفة االسرائيلية، .  حركة حماسىالتقت بوزراء من الحكومة الفلسطينية، الذين ينتمون ال
فقد كسرت الوزيرة ليفني القواعد وحطمت الحواجز التي وضعتها الحكومة االسرائيلية، فقد وصل رئيس 

 مكتب ىة االيطالية المجلس النواب االيطالي فاوستو بيرتينتيني، الذي يعتبر شخصية مركزية في السياس
وزيرة الخارجية االسرائيلية وعقد معها لقاء، مع ان رئيس الوزراء اولمرت رفض االجتماع به، النه 

واضافت الصحيفة ان االستقبال كان رسميا وحسب البروتوكول، ودار النقاش .  الوزراء من حماسىالتق
سرائيلية، وقد عقد اللقاء على الرغم من ان بين االثنين حول اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية اال

الوزيرة وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية كانوا على علم مسبق بان رئيس مجلس النواب االيطالي 
ونقل . امام المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام اهللا المحتلة) امس االربعاء(سيلقي خطابا اليوم 

 ان لقاء ليفني مع بيرتينتيني، سيفسر من قبل ىئيلي رفيع المستوالمراسل السياسي عن مسؤول اسرا
 على انه تراجع في الموقف االسرائيلي، االمر الذي سيضعف اسرائيل امام العالم في ىالدول االخر
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واكدت الصحيفة ان ديوان اولمرت رفض التعقيب على النبأ، فيما قال . حربها الضروس ضد حماس
ي حزب كاديما الحاكم ان رفض اولمرت لقاء رئيس مجلس النواب االيطالي  فىمسؤولون رفيعو المستو

يؤكد بشكل قاطع وغير قابل للتأويل ان السياسة االسرائيلية بالنسبة لحماس لم تتغير، زاعما ان اللقاء مع 
 .ليفني كان للبروتوكول فقط

  10/5/2007القدس العربي 
  

 حي يهودي في المدينة  ألف وحدة سكنية و20خطة لبناء : بلدية القدس .28
 ألف وحدة سكنية، وتقديم توصية 20اقرت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس، خطتين لبناء حوالي 

وقال رئيس لجنة التخطيط والبناء .  وحدة سكنية500ببناء حي سكني يهودي في القدس الشرقية يضم 
ان، أن الهدف هو خلق تواصل جغرافي في بلدية القدس، يهوشاع بوالك، وهو من أكبر مشجعي االستيط
وذكرت صحيفة هآرتس أن ". بيت إيل"بين القدس وبين األحياء الجنوبية وبين المستوطنات في منطقة 

 أيام، واحد بنود القرار تشير ان اللجنة اعلنت عن نيتها المبادرة إلجراء 10القرار اتخذ قبل حوالي 
فولغا، : ل فتح المجال للبناء في مناطق أخرى من المدينةتغيير في الخارطة الهيكلية اللوائية من أج

غفعات علونا، ومنطقة مطار عطروت ومناطق أخرى، معظمها مسجل كاراضي غائبين ووضعت 
: وقال بوالك لهآرتس. اسرائيل يدها عليها، وقسم اخر ملك لمستثمرين يهود على حد قول لجنة التنظيم

نحن بذلك نربطها مع مستوطنات " فولغا"إذا عززنا : "ة آالف وحدة سكني10يمكن بناء أكثر من 
 ". عن طريق شارع األنفاق" عتسيون"

هذا، وقد قررت اللجنة التوصية بتحويل منطقة تقع بين أبوديس والقدس الشرقية إلى منطقة سكنية، 
 500مشيرة ان هذه االراضي ملك لمليونير أمريكي من مشجعي االستيطان وأنه يجري التخطيط لبناء 

" غوش عتسيون"واضح سياسيا أن : "وقال رئيس لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس. وحدة سكنية فيها
ستبقى بيد إسرائيل وواضح أيضا أن المناطق التي ضمت إلى إسرائيل بعد حرب األيام الستة ستبقى بيد 

  ".ال يوجد خط أخضر في القدس. إسرائيل
  10/5/2007وكالة معا 

  
 سرائيلين اليرغبون في السكن بمدينة القدسغالبية اال .29

" ماركت وتش" بواسطة معهد " كيرن بيت بيرل كيتسلينسون "جاء في استطالع اجراه مركز الدراسات 
ان غالبية االسرائيليين ترفض السكن في القدس رغم حبهم لها ورفضهم التنازل عن السيادة االسرائيلية 

فكرة نقل مكان سكنهم الى المدينة المقدسة % 78ورفض  .يينعليها في اطار حل سياسي مع الفلسطين
 .منهم رفضوا التنازل عن السيادة االسرائيلية عليها في اطار حل سلمي مع الفلسطينيين% 62رغم ان 

من المستطلعين اقامة جدار فصل داخل المدينة في اطار حل سياسي % 53واظهر االستطالع معارضة 
منهم منح الفلسطينين الذين يحملون الهوية المقدسية جنسية اسرائيلية % 60مع الفلسطينيين فيما رفض 

متساوية الحقوق وانما يتوجب منحهم الهوية الفلسطينية او ابقاءهم في اطار حل دولي دون وضع سياسي 
وفضل االسرائيليون المستطلعة اراؤهم سيطرة اسرائيلية كاملة على االماكن المقدسة على اي  .محدد
للفلسطينيين حتى وان " اليهودية " عن معارضتهم تسليم االماكن المقدسة % 64سلمي بحيث اعرب اتفاق 

 .ادى االمر الى سيادة السالم بين الطرفيين
  10/5/2007وكالة معا 
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  أجهزة األمن اإلسرائيلية تعترض على تنقل الفلسطينيين من الضفة إلى قطاع غزة .30
 تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية كما جاء في تعترض أجهزة األمن اإلسرائيلية على

ألن ذلك ، التي قدمتها اإلدارة األمريكية إلسرائيل وللسلطة الفلسطينية" اختبارات التنفيذ األمريكية"خطة 
 إلنتاج الصواريخ من غزة إلى الضفة، على "المعرفة"قد ينطوي على مخاطر أمنية ويفسح المجال لنقل 

وقالوا أن الواليات " اختبارات التنفيذ"ووجهت مصادر سياسية إسرائيلية انتقادات شديدة، لوثيقة  .حد قولها
: وقال أحد المسؤولين. المتحدة فرضت الوثيقة على إسرائيل ولم تنسق أو تتشاور معها حول فحواها

يتشاورا معنا بشكل فهم لم . تعودنا من خالل عالقاتنا مع الواليات المتحدة، على تنسيق أكثر من ذلك
  يذكر أن إسرائيل لم تعط بعد الرد الرسمي على الوثيقة لإلدارة األمريكية. مسبق

  9/5/2007 48عرب
  

  شهد تنافسا حادا بين باراك والنائب عامي ايالونيحزب العمل س .31
افاد استطالع للرأي نشرت صحيفة يديعوت : ا ف ب و برهوم جرايسي- الناصرة -القدس المحتلة 

وت نتائجه امس ان االنتخابات التي ستجري في الثامن والعشرين من الشهر الحالي داخل حزب احرون
وجاء في نتائج  .العمل النتخاب زعيم جديد له ستشهد تنافسا حادا بين باراك والنائب عامي ايالون

اليالون  % 29من االصوات مقابل  % 32االستطالع ان باراك سيحصل في الدورة االولى على 
الوفير بينس  % 11و) الزعيم الحالي للحزب(لعمير بيريتس  % 18رئيس السابق لجهاز الشين بيت وال
وللفوز بزعامة حزب العمل من الدورة االولى ال بد  .رأيا % 7لداني ياتوم، في حين لم يعط  % 3و

تقدم بـ وفي حال جرت دورة ثانية فان ايالون سي .على االقل % 40الحد المرشحين من الحصول على 
من اعضاء  % 55ودائما حسب هذا االستطالع فان  .رأيا % 14لباراك ولم يبد  % 41مقابل  % 45

 يتألف منهم الكنيست، يفضلون ان يبقى الحزب داخل 120 نائبا من اصل 19حزب العمل الذي له 
 % 13يبد الى الخروج من هذا االئتالف ولم  % 32االئتالف الحكومي برئاسة اولمرت، في حين دعا 

ومن المقرر ان تجتمع اللجنة المركزية لحزب العمل االحد المقبل لمناقشة تقرير فينوغراد على ان  .رأيا
يتم التصويت خالل هذه الجلسة على بقاء او انسحاب حزب العمل من االئتالف الحكومي الحالي مع 

هويته انه في حال وقال مسؤول في حزب العمل طلب عدم الكشف عن  .حزب كاديما بشكل اساسي
سيتم عندها تحديد موعد "صوتت اللجنة المركزية لصالح االنسحاب من االئتالف الحكومي مع اولمرت 

 من االئتالف الحكومي فان ائتالف 19وفي حال انسحب حزب العمل بنوابه الـ  ".لهذا االنسحاب
وبذلك  .تألف منهم الكنيست ي120 نائبا من اصل 59اولمرت لن يستطيع االعتماد عندها سوى على دعم 

سيجد اولمرت نفسه في هذه الحالة امام ثالثة احتماالت اما االستقالة او اجراء تعديل وزاري او اجراء 
  .انتخابات مبكرة

ويرى المعلقون ان باراك في حال تسلم وزارة الدفاع ولو لفترة قصيرة يريد ان يثبت قدراته على تسلم 
اما . جهة عسكرية جديدة، بشكل افضل مما يمكن ان يفعله نتانياهوهذه الوزارة في حال حصول موا

 .2010ايالون فان استمرار التعايش مع كاديما بقيادة جديدة يناسبه حتى انتهاء والية الكنيست في عام 
لصحيفة " كديما"، فقد قالت مصادر مسؤولة في حزب "العمل"وعلى ضوء الوضع الناشئ في حزب 

، الختيار بديل ألولمرت، حيث "كديما" مناص من االستعداد النتخابات داخلية في إنه لن يكون" هآرتس"
تتجه األنظار الى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ولكن هناك منافسون آخرون، من بينهم وزير 

  .المواصالت شاؤول موفاز، وغيره
   10/5/2007الغد األردنية 
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  على جدول أعمال الكنيست" قانون بشارة" .32

قانون "، مشروع قانون عرف باسم "إسرائيل بيتينا"قدم حزب : س المحتلة ـ حسن مواسي ووكاالتالقد
إلى الكنيست، وذلك لسن قانون ينص على سحب كل الحقوق من عضو الكنيست المستقيل عزمي " بشارة

بشارة ومنها حرمانه من تقاضي مخصصات التقاعد الشهرية والهبة التي يتقاضاها كل عضو كنيست 
كما ينص مشروع القانون على أن يطبق القانون مستقبال على كل عضو كنيست تقدم بحقه . مستقيل

وكان عضو  .رسالة خطية من قبل المستشار القضائي للحكومة تنسب إليه شبهات أمنية ضد امن الدولة
البة  عضو كنيست للمط50الكنيست من الحزب اليميني المتطرف دافيد روتمان جمع تواقيع أكثر من 

بتجميد الحقوق المالية لبشارة حتى إصدار المحكمة قرارها بخصوصه وإعالن المستشار القضائي 
وعقد مدير عام الكنيست أفي بالشينكو جلسة خاصة بحضور عدد من  .للحكومة أن الشبهات بحقه باطلة

ات الهاتف  ومصادرة حقه المالي في تمويل مصروف،أعضاء الكنيست، للتباحث في خصوص إبطال الهبة
وقالت المصادر القضائية انه من غير الممكن مصادرة هذه الحقوق من  .الشخصي ومصروفات الصحف

  .عضو كنيست بينما لم تتم إدانته بعد في المحكمة
  10/5/2007المستقبل 

  
 إسرائيل لن تجرؤ على اغتيالي: بشارة .33

 وقال في مقابلة مع صحيفة "كالشابا"نفى عزمي بشارة التهم التي وجهها له : فراس خطيب -حيفا 
هذه تهم ال أساس لها من الصحة وهي مجرد تلفيق ملف أمني خطير ال "يديعوت أحرونوت تنشر غداً، 

ووصف بشارة الشبهات اإلسرائيلية حول نقله أسراراً عسكرية لحزب اهللا  ."يمكن االستهتار بخطورته
لكن ما أعرفه هو أن "وأضاف . "ضديمجرد افتراءات يراد منها تلفيق ملف أمني خطير "بأنها 

صحافيين إسرائيليين وأجانب نقلوا أخباراً من كريات شمونة إلى نظراء لهم في لبنان، في وقت منعت 
وتطرق بشارة إلى  .ودان بشارة سلوك اإلعالم العبري في قضيته ."الرقابة العسكرية نشر هذه األخبار

يست أعتبرهم خصوماً خطيرين مثل أرييل شارون وبيني أميز بين أعضاء كن"وقال . موضوع الكنيست
 ."بيغن ودان مريدور وهم يرون في أنا خصماً خطيراً أيضاً، وبين أعضاء كنيست ال طعم لهم وال رائحة

ال أعتقد أن إسرائيل ستجرؤ على اغتيالي وال أعتقد أن هناك دولة في العالم بما فيها دول "وقال بشارة 
  ."لطلب إسرائيل لتسليمي لهاأوروبية ستستجيب 

  10/5/2007األخبار اللبنانية 
  

 الشاباك يتنصت على اكثر من عضو كنيست عربي : الصانع .34
توجه عضو الكنيست طلب الصانع رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية والعربية للتغيير الى المستشار 

 اجهزة الشاباك بالتنصت على الهواتف القضائي للحكومة االسرائيلية ميني مزوز لفحص شرعية قيام
انه قد علم :" وقال الصانع في بيان. التابعة لعدد من اعضاء الكنيست العرب بشكل مخالف للقانون

بطريقة او بأخرى ان الشاباك يتنصت على هواتف اكثر من عضو كنيست عربي واحد فيما رفض 
ذرع االمن االسرائيلية يحاوالن استغالل واضاف النائب الصانع ان الشاباك وا ".الكشف عن اسمائهم

قضية النائب المستقيل عزمي بشارة لالجهاز على كافة اعضاء الكنيست وتعميم القضية على كافة 
وقال  .االعضاء العرب خاصة وان لديهم نوايا مبيتة في ظل الحملة التحريضية على النواب العرب

نون الحصانة خاصة وانه يعيد ممثلي وقادة الوسط ان هذا التنصت غير شرعي ويتنافى مع قا:" الصانع
 ".العربي الى حظيرة الشاباك، المخابرات والشرطة االسرائيلية

  10/5/2007وكالة معا 
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  عدالة تقدم موقفها للمحكمة العليا حول سحب إقامة أعضاء التشريعي في القدس  .35

ا القانوني إلى المحكمة العليا قدم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في اسرائيل، اليوم، موقفهم
االسرائيلية، وذلك في إطار المناقشات التي تجري في إلتماس أعضاء المجلس التشريعي من سكان 

وأوضحت المؤسستان، أن قرار وزير الداخلية اإلسرائيلي، سحب  .القدس الشرقية، ضد سحب إقامتهم
 بحقوقهم، حيث أن قانون الدخول إلى إقامة أعضاء المجلس التشريعي في القدس، تمس مساً صارخاً
، أو العضوية في برلمان "خرق األمانة"إسرائيل ال يمنح الوزير صالحية سحب اإلقامة الدائمة بذريعة 

وأكدتا على أن إقامة الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية هي ذات مكانة خاصة تختلف  !.أجنبي
  .في جوهرها عن مكانة المهاجرين

  9/5/2007 وفا - االنباء الفلسطينيةوكالة
  

  في وقف اطالق الصواريخ من غزة مراقب الدولة انتقد فشل الجيش .36
انتقد التقرير السنوي لمراقب الدولة ميخائيل لندنشتراوس والذي  : من محمد هواش والوكاالت–رام اهللا 

لتهديد الناجم عن اطالق نشر أمس الجيش االسرائيلي لعدم اعداده خطة عمل شاملة لمواجهة ما سماه ا
وأوصى التقرير الجيش  .الصواريخ من قطاع غزة على التجمعات السكنية االسرائيلية في النقب الغربي

اعداد خطة لمواجهة هذا التهديد، وارفاقها بجدول زمني محدد لتطبيقها، ورصد "االسرائيلي بـ
سراع في تطوير الوسائل التكنولوجية التي كذلك، أوصى باال. "االعتمادات الحكومية الالزمة لهذه المهمة

يمكن استخدامها الكتشاف االنفاق تحت االرض التي تستعمل لتهريب االسلحة من االراضي المصرية 
وابدى عدم ارتياحه الى طريقة معالجة قضايا المتعاونين مع اجهزة االستخبارات وتعامل . الى قطاع غزة

  .  سابقاً "نان الجنوبيجيش لب"الجهات المختصة مع ظروف أفراد 
  10/5/2007النهار 

  
  تنشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس اليومفينوغراد .37

تنشر لجنة فينوغراد، اليوم، مضمون شهادات رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عامير 
ذه  من ه"تم شطب الجزء األكبر"وذكرت صحيفة معاريف أنه  .بيرتس ورئيس األركان دان حالوتس

وأشارت إلى أنه يبدو أن نشر . "تمس بأمن الدولة وبالعالقات الخارجية إلسرائيل"الشهادات ألنها 
الشهادات سيطلق سجاالً داخلياً مشابهاً لما حصل في أعقاب نشر شهادة نائب رئيس الحكومة شمعون 

ن شهادتهم العلنية وتوقعت الصحيفة أن يدعي بعض أصحاب الشهادات المنشورة، على األقل، بأ .بيريز
 .والجزئية، ال تعبر عن كل ما قيل أمام اللجنة، وبالتالي سيرتكب ظلم بحقهم

  10/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  ماليين دوالر من إسرائيل إلى دارفورخمسة .38
 أوصت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس بالتبرع بخمسة ماليين دوالر على شكل مساعدات :يو بي آي
 أن دانييل ميرون، رئيس دائرة حقوق "واي نت"وذكر موقع  .جئين من إقليم دارفور السودانيومؤن لال

اإلنسان في الوزارة، أعلن هذه التوصية أمس في القدس، مشيراً إلى أن التوصية تنص على منح أربعة 
 الشركات ماليين دوالر إلى أربع جمعيات ومنظمات إغاثة دولية وشراء أدوية ومعدات تنقية مياه من

إسرائيل ال يمكنها أن تقف جانباً أمام مثل هذه الكارثة "وقال إن . اإلسرائيلية والتبرع بها لالجئين
  ."اإلنسانية الحادة، وهي األكثر حدة في العالم اليوم، من دون أن تحاول المساعدة

  10/5/2007األخبار اللبنانية 
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  ووي االسرائيليكتاب جديد يكشف دور شمعون بيريز في البرنامج الن .39

شمعون بيريز الى أن اسرائيل وفرنسا أبرمتا في وقت ما اتفاقا سريا لكي تنتجا لتشير سيرة ذاتية جديدة 
وألغي االتفاق في وقت الحق ولكن المعلومات التي كشف عنها كتاب المؤرخ االسرائيلي  .قنبلة ذرية معا
نسا في جعل اسرائيل القوة النووية الوحيدة زوهار تلقي ضوءا جديدا على مدى انخراط فر-ميخائيل بار

زوهار لرويترز بانه استقى معلوماته من وثائق افرجت عنها -وصرح بار .في الشرق االوسط
الحكومتان االسرائيلية والفرنسية في االونة االخيرة تتعلق بدور بيريز في تدشين المشروع النووي 

اء ان أهم ما يتضمنه الكتاب ما يتعلق باتفاق سري ويقول خبر .االسرائيلي قبل ما يزيد عن نصف قرن
 مع رئيس الوزراء الفرنسي في ذلك الحين موريس بورجيه مونوري في 1957وقعه بيريز في عام 

بجالء ان ) االتفاق(يقول "ونشر في الكتاب  .باريس بعد عدة أشهر من ابرامه صفقة المفاعل النووي
  ."لنووية وانتاجهاالبلدين سيتعاونان في ابحاث االسلحة ا

  9/5/2007رويترز 
  

  تقرير البنك الدولي وصمة عار على اسرائيل: حركة السالم اآلن  .40
" السالم االن " نقل الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت اليوم عن حركة :  بترا–عمان 

 االسرائيلي في االسرائيلية قولها ان تقرير البنك الدولي الذي صدر اليوم حول ممارسات االحتالل
وقال السكرتير العام للحركة ياريف  ".وصمة عار على اسرائيل " االراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر 

وصمة عار على المجتمع االسرائيلي الذي يقوم طيلة اربعين عاما على تعميق " اوفنهايمر ان التقرير هو 
واضاف اوفنهايمر ان  ". ى حياة ال تطاق االحتالل وتحويل حياة المواطنين الفلسطينيين في الضفة ال

  .على حكومة اسرائيل تبني تقرير البنك الدولي وتعمل على تغيير سياساتها في االراضي  الفلسطينية
  10/5/2007العرب اليوم 

 
  تزايد معاناة الالجئين الفلسطينيين في مخيم التنف العراقي .41

مخيم التنف لالجئين الفلسطينيين من العراق، بأن  في مقيمينأفاد الناطق باسم ال: غزة -فلسطين مباشر
 6 تم تسجيل ما يقارب من  حيث.الوضع الصحي في المخيم في تدهور، وخاصة لدى األطفال الرضع

وحذر من أن معظم أطفال المخيم معرضون لإلصابة بهذه  .يهمإصابات بمرض الجفاف وفقر الدم لد
  . على ما هي عليه من تدهور مستمر إن استمرت األوضاع الصحية والبيئة،األمراض

  10/5/2007نشرة عين على فلسطين 
  

  تهديدات ليبية بسبب قضية حقن االيدز  تؤكد تلقيهامحامية فلسطينية .42
 القابع في زنزانة انفرادية بأحد الفلسطينيطبيب الأكدت شقيقة :  فراس برس–  وكاالت - القاهرة

 في كلمتها التي ألقتها في مؤتمر حق العودة ،فيروس االيدز طفال ليبيا ب433السجون الليبية بتهمة حقن 
 تهددها  الليبية،أنها تلقت عدة مكالمات هاتفية من عناصر اللجان الثورية، الفلسطيني الخامس في أوروبا

إنسانية  بنشر صور إباحية مفبركة لها على شبكة االنترنت في حال نطقت وأفصحت عن الممارسات الال
كان أخطرها إطالق كلب بوليسى مدرب فعل به وانتهك كرامته وآدميته التي  و، شقيقهاالتي يتعرض لها

  .حد قولهاعلى من أجل التوقيع على ورقة بيضاء 
  10/5/2007نشرة عين على فلسطين 
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  مخابرات االحتالل يستخدمون اساليب شاذة اخالقيا مع المعتقلين الفلسطينيين: قراقع .43

 أن رجال المخابرات اإلسرائيليين استخدموا ،ألسرى في المجلس التشريعيكشف مقرر لجنة ا: بيت لحم
 همإجبار، و، بهدف الحصول على معلوماتالفلسطينيين آلسرىأساليب شاذة أخالقياً خالل التحقيق مع ا

واشار الى ما يسمى التحقيق العسكري وهو إباحة رسمية وشرعية للمحققين في أن  .على االعتراف
 .ر ما يشاؤون دون مراقبة ومحاسبة تحت حجة وجود قنبلة موقوتة ومكافحة اإلرهابيفعلوا باألسي

تعذيب من خالل عدم القيام بواجبهم الوأوضح أن األطباء العاملين في سجون التحقيق يشاركون في 
نفى االدعاءات اإلسرائيلية التي  ومن جهة أخرى .المهني والطبي في فحص األسير وتقديم العالج له

 منذ أكثر من عام لم يفتح ، وأوضح أنه إجراء تحقيقات حول الشكاوي المقدمة ضد جهاز الشاباكتزعم
 مع اعتراف الشرطة أن أعمال لواط وأعمال شاذة مورست بحق عدد من المعتقلين خالل ،أي تحقيق
  .التحقيق

  10/5/2007الحياة الجديدة 
  

    قصىباحث فلسطيني يكشف عن خطة إسرائيلية لهدم المسجد األ .44
حذر باحث فلسطيني متخصص في شؤون المسجد األقصى ومدينة القدس من : خالد المحاميد - جدة

حدوث انهيارات كبيرة في أجزاء رئيسية من مبنى المسجد في أي لحظة ما لم تتدخل سريعاً الجهات 
لقدس عام ال منذ احتالبحق المسجد  اعتداء 320 عن ما يزيد عن اشفاك .العربية واإلسالمية والدولية

 حجرات تحت المسجد لتكون متحفاً لحقب مختلفة 7بتخصيص  كما أشار إلى قيام سلطات االحتالل .67
وكشف أن الجيش اإلسرائيلي قام بتزويد غالة المتطرفين اليهود بطائرات  .من التاريخ اليهودي

المسح عمليات مون ب حيث يقو،هليوكوبتر وأجهزة رادار متطورة وحواسيب تعمل تحت األشعة الحمراء
إحداث أنفاق وحفر بوأوضح أن الهدف من كل هذه االعتداءات هو هدم المسجد األقصى،  .الحراري

 ال تتعدى ، إلى أن الخطة للوصول إلى هذه الغايةاريشم ثم استخدام طائرة نفاثة تمر فوقه لينهار، هتحت
 بئر قربف حجر من مقطع للحجارة  آال6ن المتطرفين اليهود أعدوا أ أضافو .الخمس سنوات المقبلة

    .هيكل المزعومالالسبع، وقاموا بترقيمها تمهيداً لبناء 
  10/5/2007الوطن السعودية 

  
  إسرائيل تخطط لهدم مكتبة تاريخية في القدس  .45

 ،إحدى أهم المكتبات في المدينةوالتي تعد  ، صاحب مكتبة االنصاري في القدس االسرائيليانذر االحتالل
 .إخالئها بحجة توسيع الشارع وبناء محطة للقطارات، فازت شركة فرنسية بالمناقصة إلنشائهابضرورة 

  .في إطار محاوالتها المتواصلة لمحو اآلثار اإلسالمية في القدس المحتلة بغية تهويدهاوذلك 
  10/5/2007السفير 

  
  دائرة اآلثار الفلسطينيية تشكك بدالئل اكتشاف قبر هيرودس .46

 شككت بالدالئل المنشورة ،دائرة االثار الفلسطينيةأن : رام اهللا من 9/5/2007يترز  روذكرت وكالة
 في تل ، قبل الميالد37حكم يهودا القديمة حوالي عام الذي  ،حول خبر اكتشاف قبر الملك هيرودس

ئل ن الدالأدائرة المسؤول  وأعتبر .جنوب شرق بيت لحم من قبل الجامعة العبرية االسرائيلية الفيرديس
 مبديا . وإن االكتشاف لم يات بأي دليل قاطع يبرهن على صحة هذا االدعاء،المنشورة ضعيفة للغاية
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والذي يأتي في سياق هجمة استطانية ، من مغبة االستخدام السياسي وااليدولوجي لهذا االدعاءالخشية 
  .شرسة في منطقة بيت لحم

أكدت ،  الفلسطينيةوزيرة السياحة واآلثار أن :10/5/2007األيام الفلسطينية  في كتب حسن عبد الجوادو
 يعتبر مخالفاً لالتفاقيات الدولية ولالتفاق بين ،نقل ضريح هيرودس الى متحف في الجامعة العبريةأن 

سرائيلية لتشويه وتغيير خارطة رموز المعالم المحاوالت ا مشيرة إلى أن ذلك يندرج ضمن ال.الجانبين
وزارة سترفع هذه القضية الى المستوى السياسي الوأضافت ان  .فلسطينيةالتاريخية في األراضي ال

من جهة اخرى  و.للمعالجة وستخاطب اليونسكو والجهات الدولية التي تعنى بالتراث الثقافي والطبيعي
، ضريحالندد اكاديميون فلسطينيون بالحفريات والتنقيبات االسرائيلية في جبل هيروديون، ووصفوا نقل 

رقة وسلب للتراث الثقافي والحضاري الفلسطيني أمام بصر وسمع العالم ومؤسساته ومنظماته بأنها س
 .الدولية

  
   العام األعلى في عدد األطفال الشهداء في فلسطين2006: تقرير .47

 طفال 124أكدت إحصائية أعدها الفرع الفلسطيني في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، أن : طولكرم
وسجل التقرير أن قوات االحتالل تصرفت في العديد من الحاالت  .2006هدوا خالل العام فلسطينيا استش

تجلى ذلك من خالل استخدام قد دون أدنى اهتمام بحياة المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، و
 يزيد 2006 إلى أن عدد األطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا عام  كما أشار.األسلحة العسكرية المتطورة

 وقعت 2006من وفيات األطفال في عام  % 85 أن الفتا إلى. 2005عن ضعف الذين استشهدوا عام 
 عاما 12، كانوا في سن 2006الذين استشهدوا في عام األطفال من   %31في حين أن . في قطاع غزة

جة لتصرفات القوات دون مقتل طفل فلسطيني نتيذلك العام  أنه لم يمر شهر واحد في  مشيرا إلى.أو أقل
وتجدر االشارة إلى  في الشهر الواحد، 10 كان متوسط عدد األطفال الشهداء حيث. العسكرية اإلسرائيلية

  . طفال40ًد ا إستشهالذي شهد في شهر تموز، الشهداء كان أكبر عدد من األطفال أن
  9/7/2006 قدس برس

  
  كات اإلسرائيلية الشهر المنصرم االنتهاضحايا الفلتان االمني الفلسطيني فاقوا: تقرير .48

قالت مؤسسة التضامن الدولي في تقرير صادر عنها ان قوات االحتالل االسرائيلي واصلت : جنين
 مواطنا، 21 حيث قتلت خالل شهر نيسان الماضي  الفلسطينيين،سياستها التعسفية والقمعية بحق المدنين

من واضاف  . أطفال دون سن الثامنة عشرة3 قضوا في عمليات اغتيال، في حين استشهد تسعةبينهم 
 26استمرار حالة الفلتان األمني، والذي نجم عنه مقتل شهدت  األراضي الفلسطينية أن جهة أخرى

مواطنا، عدا عن عمليات الخطف وحرق الممتلكات وإطالق النار على المنازل والمؤسسات والتهديد 
 وذلك .ين والعاملين في القطاع الصحي والمحامينبالقتل وإغالق الطرق والشوارع واستهداف للصحفي

 أما على صعيد االعتقاالت، فقد قامت قوات .الرغم من الخطة األمنية التي أقرتها الحكومة الجديدةعلى 
 مواطنا بينهم عدد من أعضاء المجالس البلدية والقروية، وقادة الفصائل 200 أكثر من االحتالل باعتقال
 .هما من الخليل واألخرى فتاة مجهولة الهوية من القدسا اعتقلت مواطنتين إحدكما. ونشطاء االنتفاضة

شددت القوات اإلسرائيلية قبضتها على المدن الفلسطينية من خالل عشرات الحواجز إلى ذلك فقد 
 إعادة المئات إلىتعمد ، كما أنها عيق حركة تنقل المواطنينتزال تالمنتشرة على مشارف كل مدينة، وال 

قصف منازل وعمليات اقتحام المدن وتخريب الممتلكات، فضال عن مواصلتها ل من حيث أتوا، مهمن
 .تهدئةالالمواطنين بشكل عشوائي ومقصود بالرغم من استمرار الحديث عن 

  10/5/2007وكالة معا 
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 الفلسطينيةمسلحو احدى العائالت في خانيونس يقتحمون مقر شركة االتصاالت  .49
دد من المسلحين التابعين إلحدى العائالت في محافظة خان يونس، على اقتحام مقر أقدم ع: خان يونس

وأشارت مصادر في العائلة أن  . وإحراق وتدمير جزء كبير من محتوياتها الفلسطينيةشركة االتصاالت
افاد شهود  فيما .هملشركة باطالق النار على احد افرادلعملية جاءت ردا على قيام مسلحين تابعين ال

  . ان قوات االمن الوطني تدخلت لمنع المسلحين من تدمير المبنى بشكل كامل،عيان
   9/5/2007وكالة معا 

  
   في الخليلضد الحواجزفلسطينية  خالل اعتداء االحتالل على تظاهرة اتإصاب .50

  جراء اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي، ونشطاء سالم إسرائيليين وأجانبفلسطينيين 8أصيب : الخليل
 فيما .على تظاهرة احتجاجية نظمتها اللجان الشعبية الفلسطينية عند مفترق السموع جنوب الخليل، أمس

وتمكين عدد من التي يغلقها االحتالل  الطريق الى بلدة الظاهرية  فيتمكن المتظاهرون من فتح ثغرة
ي معاناة مضاعفة لنحو ، يتسبب فهذا أن حاجز مثلث السموع  في هذا السياقيذكر .السيارات من العبور

  . وعدد من القرى المجاورةالظاهرية ألف مواطن من سكان 60
  10/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  قرب نابلس االحتالل تقتل جنيناً بعد اطالق النار على والدتهقوات .51

بجروح قتلت قوات االحتالل االسرائيلي جنيناً بعد أن قامت باطالق النار على والدته واصابتها : نابلس
 خالل اشتباكات عنيفة وقعت فجر اليوم في مخيم عين بيت الماء غرب ،خطيرة في البطن داخل منزلها

أكثر من ثالثين ألية عسكرية وذلك بعد توغل .  أدت الى اصابة جندي اسرائيلي بجروح،مدينة نابلس
حتالل داهمت عدد من أكدت مصادر امنية فلسطينية أن قوات االإلى ذلك فقد  .مدينةال داخلاسرائيلية 

 .منازل المواطنين واعتقلت شابين
  10/5/2007وكالة معا 

  
   للمغادرة والتهجيرفي الضفة الغربيةاالحتالل يمهل اهالي خربة الحديدية  .52

 عددا من سكان خربة الحديدية الواقعة  االسرائيلي أمهلت قوات االحتالل: عاطف أبو الرب- جنين
من عدم تمنكهم من يعانون  أهالي الخربة مع االشارة إلى أن. غادرةمل ساعة ل48للشرق من طوباس، 

شهدت تحركاً من العديد من كانت القرية قد و. التنقل والحركة بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية ضدهم
الجهات والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار حمالت التضامن الدولية، على أمل ثني سلطات االحتالل 

  .عن قرارها
  10/5/2007اة الجديدة الحي 

  
  تعجيز اسرائيلي لعرب النقب لتبرير هدم بيوتهم .53

 ألف دونم 700 بنحو ون يطالب أنهم إذ، ملكية األرضمشكلة النقب  قرىواجه عربي: النقب العربي
الحكومة اإلسرائيلية ال تعترف بهم  إال أن .من مجمل مساحة النقب% 5.4ما نسبته والتي تشكل 

تدعي أنهم يسيطرون على هذه األراضي، وفي المقابل تطالبهم بإحضار إثباتات تبين وبملكيتهم لألرض و
 ومنذ مطلع العام الحالي حتى اآلن بإلصاق مئات  االسرائيلية بهذا الصدد،الداخلية وقد قامت .ملكيتهم

  .قرىتلك الأوامر الهدم على منازل 
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  10/5/2007المستقبل 
  

 لسطينيين على شواطئ البحر الميت الجيش االسرائيلي يحظر استجمام الف .54
تعليمات تقضي بمنع الفلسطينيين من الوصول عن   الجيش االسرائيلي في منطقة االغوارأعلن: بيت لحم

 حيث تم اإلدعاء . الوصول اليهونالى البحر الميت واالستجمام على شواطئ البحر اليتيم الذي يستطيع
 خوفا من ان يمسوا ، من حملة الهوية الفلسطينيةأفرادواجد العرب االسرائيليين بتمن عدم رغبة أن هناك 

  .بهم
  9/5/2007وكالة معا 

  
   عين على الدبابة وأخرى على األباتشي ...األطفال في شمال غزة: تحقيق .55

 خصوصا القاطنين  من هدير اآلليات العسكرية اإلسرائيليةال قطاع غزةاطفبعض  يرتعب: بيت حانون
 أن ون، ويتخيلم الليل بالثانية من شدة الخوف الذي يعتريهونيعد وباتوا .حدودمتاخمة للفي المناطق ال

 كما .ليات يمكن أن تدخل إلى المنطقة وتحاصر المنازل، كما فعلت ذلك عشرات المرات في السابقاآل
ونها يرقبو  باتشياأل أزيز مروحيات ونمن إطالق مفاجئ للنار من الدبابات، فيما يسمعأنهم يقلقون 

 في المنزل م على إبقاء أطفاله االهالييحرص وبسبب ذلك .، لمالحظة القصف الذي تقوم بهنايةبع
السيما في ساعات الليل، خشية أن يتعرضوا ألي أذى جراء هجوم إسرائيلي مفاجئ ال يفرق بين صغير 

فال أصيبوا ، فإن المئات من األط في هذا السياقووفقا لتقارير طبية .أو كبير، وبين الحجر أو الشجر
وللتخفيف من مخاطر األمراض النفسية  .بأمراض نفسية خطيرة، والتي منها التبول الالإرادي واألرق

 أولياء األمور بأن يكونوا دائماً ،عند األطفال، ينصح أخصائي األطفال في مستشفى الشهيد كمال عدوان
  .بجانب أبنائهم، خاصة في مرحلة الخطر، حتى ال يشعر الطفل بالوحدة

 9/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 
 

   تنذر بكارثة اقتصادية الفلسطينيةهجرة رؤوس األموال: الحنبلي .56
س األموال من المدن الفلسطينية باتت تنذر بكارثة ؤو أن هجرة ر،قال رئيس لجنة زكاة نابلس:  نابلس

، في  ألف12لى الخارج يبلغ قرابة وأوضح ان عدد المواطنين الذين هاجرو إ. اقتصادية فلسطينية حقيقية
 تحول إلى  الفلسطينيشعبالوبين أن . ان هناك اربعين الف ينتظرون الموافقة على طلباتهمحين 

 وذلك نتيجة اإلتفاقيات ،تخلى عن إرادته الذاتية في ممارسة الزراعة والصناعة والتجارةومستهلك 
 أنويؤكد  .راد على مصراعيه في كل شيء وفتح باب اإلستي،المجحفة بحقه وحق اقتصاده الوطني

إلى نسب غير معهودة في ارتفعت  معدالت البطالة كما أن ، على حافة االنهيار باتاالقتصاد الفلسطيني
 قبل االنتفاضة إلى 99عام % 14األراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من ثالثة عقود، إذ ارتفعت من 

  . ألف عامل ألماكن شغلهم328ا، بحيث فقد أكثر من حالي% 38إلى أكثر من و 2005عام % 28
  10/5/2007الحياة الجديدة 

  
   اليومالى عمان شخصية إسرائيلية تحضر 50 .57

 وفد إسرائيلي يضم نواباً وشخصيات إسرائيلية بارزة ، اليوم،يصل إلى عمان: عمان ـ لقمان اسكندر
 .سالم المجالي أثناء زيارته األخيرة إلسرائيلتلبية لدعوة وجهها رئيس الوزراء األردني األسبق عبد ال

 "وادي عربة"وقال الوزير األردني األسبق وعضو الوفد المفاوض في اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية 
في سياق جهود شخصيات "إن زيارة الوفد اإلسرائيلي المكون من خمسين عضواً تأتي  مروان دودين

 ، مشيراً إلى أن األردن"رأي العام اإلسرائيلي بالمبادرة العربية للسالمأردنية رسمية وشعبية إلقناع ال
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وأضاف دودين وهو أحد األعضاء . كلف باإلضافة إلى مصر لتسويق المبادرة لدى المجتمع اإلسرائيلي
نحن كأردنيين نسعى إلى إقناع اإلسرائيليين بأنه أصبح هناك "األردنيين المدعوين لحضور االجتماع 

ي نفق القضية الفلسطينية، أولهما المبادرة العربية والثاني إمكانية قيام الدولة الفلسطينية ضوءان ف
  ."المستقلة دون أن يشكل ذلك تهديداً لألمن اإلسرائيلي

   10/5/2007البيان اإلماراتية 
 

  ندوة توصي بمنح الالجئين وثائق سفر لضمان حرية تنقلهم .58
تمكين المرأة الالجئة بين الواقع "أوصى مشاركون في ندوة : شة أحمد التميمي، فاطمة أبو عاي-إربد 

بإيجاد آلية تضمن حرية التنقل لالجئين الفلسطينيين في الدول العربية من خالل منحهم وثائق " والطموح
ودعا المشاركون في . سفر، لمنع هجرتهم خارج المنطقة العربية حفاظا على اإلبقاء على قضيتهم حية

ظمها مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك، أمس، بالتعاون الندوة التي ن
مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الى تعزيز اإلطار التشريعي في التعامل مع قضايا 

  .الالجئين في الدول المضيفة
دس وجيه عزايزة، أن الالجئين الفلسطينيين في من جانبه، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهن

وبين أن الدولة . األردن يتمتعون بكامل حقوق وواجبات المواطنة وفق ما ينص عليه الدستور األردني
األردنية قامت بمنح الالجئين الفلسطينيين الجنسية والمواطنة بشكل كامل مع الحفاظ على حقوقهم التي 

وأتاحت لهم فرصة ) 194(دة وحق التعويض، وبشكل خاص القرار رقم أقرتها الوثائق الدولية بالعو
  .االندماج في نسيج المجتمع األردني

  10/5/2007الغد األردنية 
  

  ال عودة للوزراء عن استقالتهم:لحزب اهللا وأم .59
العـودة  "اكد وزير الخارجية اللبناني المستقيل فوزي صلوخ أن         : بيروت من 10/5/2007 الحياة   ذكرت
وقـال  ". صريف األعمال ال تعني العودة عن االستقالة من الحكومة التي ال تزال غيـر دسـتورية               الى ت 

حتى اللحظة لم يحسم هذا الموضوع بعد، ونبحث في هذا الملـف            ": "وكالة األنباء المركزية  "صلوخ لـ   
 حين التوصـل    انطالقاً من مبدأ إنساني ألن المواطنين ال يمكن ان يتحملوا أوضاعهم الصحية مثالً، الى             

ال عـودة   "أن  " صوت الشعب "في حديث الى    ،  وأكد وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش      ".الى حل سياسي  
ليس في مقـدور األكثريـة      "، معتبراً أن    "نهائياً للوزراء الشيعة إلى الحكومة الحالية وفقاً للصيغة القائمة        

ورية، وهم يعوضون هذا العجز مـن       تشكيل سلطة دستورية ال في مجلس الوزراء وال في رئاسة الجمه          
أن المعارضة لـن    "، مؤكداً   "أن االنتخابات النيابية المبكرة هي الحل     "وأوضح   ".خالل الهروب إلى األمام   

أن طرح تشكيل حكومة ثانية إلى جانب حكومة الرئيس         "وأشار إلى   ". تسمح ألي فريق بالهيمنة على البلد     
 البلـد   ىابات، وهو أمر من مسؤولية الرئيس إميل لحود لئال يبق         فؤاد السنيورة، ال يمكن إلغاؤه من الحس      

  ".في حالة فراغ دستوري
النائب أمين شري بعد لقائه الـرئيس       " الوفاء للمقاومة "أكد عضو كتلة     10/5/2007 المستقبل   واضافت

هـذا  " عن إمكان عودة الوزراء المستقيلين الى تـصريف أعمـال وزاراتهـم، أن               ، أمس ،سليم الحص 
االستقالة نهائية وليس هناك تصريف أعمال أو أي إجراء         "وشدد على أن    ". وضوع ال يزال قيد الدرس    الم

أكد رئـيس   كما  . "لقد أثير هذا الموضوع في اإلعالم وليس هناك موقف نهائي منه          . آخر في هذا المجال   
بثلثـي أعـضاء     أيلول و  25أن انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية سيتم صباح        "مجلس النواب نبيه بري     

  .، نافياً ما يحكى عن عودة الوزراء المستقيلين إلى ممارسة مهماتهم"مجلس النواب
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  بري ليس ملزماً باقتراح عون اقتراعاً شعبياً النتخاب رئيس الجمهورية  .60
اقتراح رئـيس تكتـل التغييـر       انها غير ملزمة ب    "أمل" مصادر مقربة من     ؤكدت:  محمد شقير  –بيروت  

عماد ميشال عون انتخاب رئيس جمهورية جديد مباشرة من الشعب ولمرة واحدة في حـال               واالصالح ال 
وتعتبر المصادر ان مجرد موافقة بري على اقتراح عـون، تعنـي             .تعذر اجراء انتخابات نيابية مبكرة    

مـن  انقالبه على التزامه حيال البطريرك صفير خالفاً لرغبته بالتعاون معه اضافة الى جميع االطراف               
   .اجل التوافق على رئيس الجمهورية

  10/5/2007الحياة 
  

   وحكومة السنيورة" آذار14"االشتراكية الدولية تؤكد دعمها قوى  .61
أنهت لجنة البحر المتوسط في االشتراكية الدولية اجتماعها الدوري في نابولي في الفتـرة بـين                : بيروت

استمرار دعم الحزب التقدمي االشـتراكي      : اومن أبرز مقرراته   .مايو الجاري /الرابع والسادس من ايار   
مارس في نضالها من أجل السيادة واالستقالل، واستمرار دعم الحكومة اللبنانية           / آذار 14في لبنان وقوى    

برئاسة فؤاد السنيورة، إضافة الى الطلب من مجلس االمن الدولي اتخاذ االجـراءات الالزمـة إلقـرار                 
ومثـل لبنـان فـي     . في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقهالمحكمة الدولية لمعاقبة المجرمين  

ـ       "الحزب التقدمي االشتراكي  "االجتماع نائب رئيس     محاسبة " للعالقات الخارجية دريد ياغي الذي طالب ب
ضـحايا   (رئيس حزب العمل االسرائيلي وزير الدفاع عمير بيرتس وغيره على الجرائم ضد االنـسانية             

كيف ان االشتراكية الدولية    "واستغرب   ."والتي تمت باستعمال أسلحة محرمة دولياً      )حرب تموز والدمار  
  ."لم تأخذ القرار الالزم في هذا الشأن

  10/5/2007الحياة 
  

 العاهل السعودي يعتزم الطلب من الدول العربية سحب المبادرة اذا ما رفضتها اسرائيل .62
يلتقي احمد ابو الغـيط     : لقاهرة سيد عبد العال    نقال عن مراسلها في ا     :10/5/2007عكاظ  ذكرت صحيفة   

وزير الخارجية المصرية ونظيره األردني عبد اهللا الخطيب مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني              
وقال السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس الـشورى            . في القاهرة، اليوم الخميس   

ائيل، انه رغم الخالف بين أولمرت وليفني إال ان كليهما متفقان علـى             والسفير المصري السابق في إسر    
رفض حق العودة حتى اآلن، واعتبر المشكالت الداخلية الطاحنة في إسرائيل عامال ايجابيـا قـد يـدفع                  

عـصمت  .من جانبه قال د   . الحكومة اإلسرائيلية للتقدم على طريق السالم بعدما ثبت فشل منطق الحرب          
إن جلوس دولتين عربيتين بتفويض من الجامعة العربية        : "مين العام السابق للجامعة العربية    عبد المجيد األ  

ألول مرة مع إسرائيل لشرح المبادرة العربية عمل ايجابي للغاية، ألن العالم سيدرك أن العرب جـادون                 
لعالم كله وإسرائيل،   في السالم، وأنهم لم يكتفوا بطرح المبادرة بل شرعوا في خلق آليات لشرح المبادرة ل              

وأضاف ان انتهاج العرب لألسلوب الدبلوماسي ومواجهة إسرائيل سياسيا وإلقاء الكرة في ملعبها ستكون              
له ردود ايجابية على المستوى العالمي وسيؤكد للعالم ان إسرائيل هي التي تعرقل عملية السالم ولـيس                 

إن إسـرائيل  : "ائيل للقبول بالمبادرة العربية قالوحول استعدادات إسر". العرب كما يشيع اإلعالم الغربي  
دائما تواجه مشكالت عند اتخاذ القرار وان وجود درجات متفاوتة من التشدد والتطـرف لـدى بعـض                  
السياسيين اإلسرائيليين يعرقل كثيراً من الخطوات اإليجابية التي تتخذها الدول العربية بشأن السالم مـع               

ن إصرار دبلوماسي عربي على توضيح النقاط االيجابية فـي المبـادرة و             إسرائيل، واضاف أنه ال بد م     
  ". إلقاء الكرة في الملعب اإلسرائيلي
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كـشفت  : نقال عن مراسلها في القاهرة اسعد محمـود رمـضان      :10/5/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  
 حدوث اختراق كبير فى     مصادر عربية وغربية مطلعة، أن ثمة تفاؤالً محدوداً في القاهرة وعمان بإمكان           

الموقف اإلسرائيلي الرافض لمبادرة السالم العربية كما هي، ملمحة إلى أن ليفني ستسعى في المقابل إلى                
إقناع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط واألردني عبد اإلله الخطيب باالستجابة لتعديالت تراهـا               

وعلمت األخبار، أن العاهل السعودي عبـد       . مبادرةتل أبيب ضرورية للتجاوب بشكل إيجابي مع نص ال        
وقال . اهللا يعتزم الطلب من الدول العربية سحب المبادرة إذا ما أعلنت إسرائيل عبر المفاوضات رفضها              

يمثّل إهانة للعرب   "مسؤول عربي رفيع المستوى إن العاهل السعودي يرى أن الرفض، في حال حدوثه،              
يلي وكشفه أمام مختلف المحافل الدولية لكي يعلم العالم أن العرب دعـاة             وال بد من فضح التعنت اإلسرائ     

هها رئيس جهاز المخـابرات     ويتزامن االجتماع الثالثي في القاهرة مع دعوة وج       ". سالم رفضته إسرائيل  
المصرية اللواء عمر سليمان إلى األطراف الفلسطينية، التي شاركت فـي جلـسات الحـوار الـوطني                 

وقالـت  . الفلسطيني قبل عامين في القاهرة، لمعاودة االجتماع مجدداً بهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني            
 فصيالً  11 حماس وفتح، باإلضافة إلى      مصادر مصرية إن االجتماع، الذي يرتكز على مشاركة حركتي        

وترمي القـاهرة إلـى     . فلسطينياً، سيبدأ وسط إجراءات أمنية مشددة في مكان غير معلوم خارج القاهرة           
إقناع الفصائل الفلسطينية بعدم تصعيد الموقف األمني في األراضي الفلسطينية المحتلة وتجنب أية أعمال              

 .مها مبرراً إلعادة اقتحام مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينيةفدائية تراها إسرائيل مستفزة وتستخد
 

  تسعى لتحسين أوضاع الفلسطينيين في الدول العربية وصون حق العودة" مبادرة روتردام" .63
تسعى مبادرة جديدة ُأعلن عنها في ذكرى النكبة الفلسطينية، إلى ضمان تمتع الفلسطينيين فـي                :روتردام

ن فيها بمقومات الحياة اإلنسانية، وبحقوق العيش الكريم، مـع التـشديد علـى              البلدان العربية التي يقيمو   
وأوضح األكاديمي المغربي الدكتور المقرئ اإلدريسي،       .التمسك بحق العودة الفلسطيني وعدم المساس به      

وهو من أبرز أعضاء البرلمان المغربي، أن هذه المبادرة تقوم على انخراط لفيف من الشخصيات العامة                
قادة الرأي وأعضاء البرلمانات على مستوى العالم العربي واإلسالمي، في تجمع يضع نـصب عينيـه                و

دعم حق العودة الفلسطيني، وتحسين األوضاع المعيشية واألطر القانونية واإلجرائية التي تحكم الوجـود              
ويحـذِّر   .وى الـواردة  الفلسطيني في الدول العربية، والتدخل لحّل أية إشكاليات قد تطرأ ومعالجة الشكا           

النائب اإلدريسي من نهج حرمان الالجئين الفلسطينيين من حقوق الحياة الكريمة التي ينبغـي أن تبقـى                 
ال يجوز حرمان الفلسطينيين من تلك الحقوق وتـشديد         "مكفولة لهم في المجتمع الذي يعيشون فيه، ويقول         

  ".الخناق عليهم باسم رفض التوطين
  9/5/2007 قدس برس

  
 ئيس البرلمان اإليطالي يدعو لمساعدة الحكومة على التصرف بأموالهار .64

أن رئيس مجلس النواب االيطالي فاوسـتو       : كتب حسام عزالدين   10/5/2007 األيام الفلسطينية    ذكرت
برتينوتي حذر، امس، في كلمته امام المجلس التشريعي من انهيار الوضع في منطقة الـشرق االوسـط                 

ودعا بيرنوتوني الى المـساواة فـي       . ومة الوحدة الوطنية الفلسطينية فرصة للعمل     برمته إذا لم تعط حك    
رفض أعمال العنف والقتل واالستبداد التي تتعرض لها الشعوب واالفراد في مختلف انحاء العـالم، دون                

 - واعتبر الضيف االيطالي أن حل النزاع الفلـسطيني       . النظر الى العرق او االنتماء السياسي او الديني       
واشـار بيرنوتـوني الـى أن حـل القـضية           . االسرائيلي انما هو عنصر اساسي الطالق عملية السالم       

واعتبر الضيف اإليطـالي أن حـل       ". ليس معضلة اقليمية، وانما هو معضلة دولية وعالمية       "الفلسطينية  
الوضـع  القضية الفلسطينية من خالل اطالق عملية سالم، ال يمكن ان يـتم دون االسـتناد الـى حـل                    

اذا لم يسمح لحكومة الوحدة الفلسطينية      "واضاف  . االقتصادي واالجتماعي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني     
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ينبغي ان يندرج على االجنـدة      "وقال  ". بأن تصبح عملية وتبدأ بالحكم الفعلي، فان كل ما نتوقعه االنهيار          
يجـب ان تتحـاور     "واضـاف   . لية لها الدولية موضوع السماح للسلطة الفلسطينية باستخدام الموارد الما       

الحكومتان بشكل عملي، ويجب ان يبدأ التفاوض دون شروط مسبقة، ألن التفاوض يمكن ان يحول العدو                
  ".الى خصم، فال يمكن التفاوض مع العدو ولكن يمكن التفاوض مع الخصم

ي حـسن خريـشة     أن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلـسطين        10/5/2007النهار  وجاء في     
رحب بزيارة رئيس المجلس االيطالي، قائالً انها مهمة جداً ألنها المرة االولى يتحدث مسؤول اجنبي امام                

واعتبر القائم باعمال المجلس التشريعي أحمد بحر زيـارة         . 2006النواب الفلسطينيين منذ كانون الثاني      
همة الفاعلة في كسر الحصار الظالم عن الشعب        برتينوتي للمجلس التشريعي الفلسطيني بداية حقيقية للمسا      

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان زيارة رئيس مجلس النواب االيطـالي             . الفلسطيني
للمجلس التشريعي هي اول خطوة عملية من مسؤول في دولة اوروبية لرفـع الحـصار عـن الـشعب                   

  .الفلسطيني
  

     يحمل الفلسطينيين مسؤولية عن المحرقة إسرائيلي مرشح لتولي وزارة فرنسية .65
ذكرت صحيفة جيروزايلم بوست، أمس، أن أرنو كالرسـفيلد، نجـل مطـاردي النـازيين               : يو بي أي  

الشهيرين سيرج وبيتي كالرسفيلد، مرشح بقوة لتولي وزارة الهجرة والهوية الوطنية فـي أول حكومـة                
الصحيفة إلى أن كالرسفيلد محام، تولى العديد من        وأشارت  . سيؤلفها الرئيس المنتخب نيكوال ساركوزي    

المهام التي كلفه بها ساركوزي، أثناء توليه وزارة الداخلية، تتعلق بالتعامل مع مـشكلة الهجـرة غيـر                  
وولد كالرسفيلد في فرنسا وانحاز إلى سـاركوزي، ثـم حـصل علـى الجنـسية                . الشرعية إلى فرنسا  

إلسرائيلية حيث خدم على نقاط تفتيش االحتالل المحيطـة ببيـت           اإلسرائيلية وانضم إلى شرطة الحدود ا     
وحول إمكان تولي كالرسفيلد مهمة المبعوث الخاص لـساركوزي إلـى الـشرق األوسـط، قـال       . لحم

وكـان  . المسؤولون إن خدمته في الجيش االسرائيلي قد تشكل عائقا أمامه في سوريا ولبنان وفلـسطين              
وقال، في مقال نـشر فـي     . ينيين مسؤولون عن بعض ضحايا المحرقة     كالرسفيلد أعلن مرارا أن الفلسط    

لو أنه سمح في ذلك الوقت لليهود في ألمانيـا وبولنـدا وهنغاريـا               "2001صحيفة لوموند الفرنسية في     
وأعـرب كالرسـفيلد   ". ورومانيا بالسفر إلى فلسطين، لما كان عدد ضحايا المحرقة مرتفعا إلى هذا الحد  

ب تحويل حلم الدولة الفلسطينية إلى حقيقة، مشيرا إلى أنه يجب عدم منع الفلـسطينيين     عن اعتقاده انه يج   
  . واإلسرائيليين من العيش في دول بعضهم البعض

  10/5/2007السفير 
  

   اإلسرائيلي-بان كي مون يؤكد دعم األمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني  .66
مون أن االمم المتحدة ستواصل دعمها للجهـود الدوليـة          أكد األمين العام لالمم المتحدة بان كي        : القاهرة

الرامية لوضع حد لالحتالل االسرائيلي الذي بدأ منذ أربعين سنة وتحقيق الحل القائم على أساس وجـود                 
دولتين واحدة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء ودولة إسرائيلية سالمة وآمنة من أجل تعزيز االستقرار               

وقال مون، في كلمته التي وزعها أمس مكتب االمم المتحدة في القـاهرة، إن              . قة ككل والسالم في المنط  
الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي يبحثان عن حل للصراع وحدثت بعض التطورات المهمـة فـي الفتـرة      
الماضية من ضمنها االتفاق الذي تم التوصل إليه في مكة بين الفصائل الفلسطينية بهدف تشكيل حكومـة                 

وحدة الوطنية التي يؤمل أن تؤدي إلى نهاية للعنف بين الفلسطينيين، كما صدقت القمـة العربيـة فـي                   ال
 وأنشئت لجنة وزارية لتعزيز هذه العملية       2002الرياض على مبادرة السالم العربية التي تقدمت بها عام          

 بان كي مون أنه ال      وأضاف. وتعمل كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية على تعزيز الحوار بين الطرفين         
يزال هناك الكثير من التحديات وتشمل شبكة نقاط التفتيش والمستوطنات وبناء الجدار الفاصل، مطالبـا               
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بوقف فوري للهجمات الصاروخية ضد المدنيين من منطلق األمن الذي يعد ضرورة ملحة بالنسبة الـى                
رات قوات الجـيش االسـرائيلي والعنـف        الفلسطينيين الذين يواجهون ارتفاعا في عدد القتلى نتيجة لغا        

  .الداخلي في غزة
  10/5/2007الحياة 

  
  نواب أوروبيون يدعون الستئناف المساعدات المباشرة للفلسطينيين .67

يجب أن يكون   "قال مارتن شولز زعيم الكتلة االشتراكية في البرلمان االوروبي، يوم االربعاء،            : بروكس
من يرفض هذا فهو غير بناء      "واضاف في بيان    ." ية وجود فلسطين  هناك تدفق فوري للموارد المالية لحما     

وقالت المجموعة االشتراكية إنه ينبغي لالتحاد االوروبي أن يقدم الدعم المالي والسياسي            ." وغير انساني 
لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي شكلتها حماس وحركة فتح التي يتزعمهـا الـرئيس الفلـسطيني                

  ".تفي بتعهداتها برفض العنف ودعم عملية السالم"ريطة أن محمود عباس ش
 9/5/2007رويترز 

  
 حل قريب لمسألة تعامل البنوك مع حساب منظمة التحرير: القنصل األميركي .68

قال جاكوب واليص، القنصل األميركي العام في القدس، معقباً على تصريحات لسالم فيـاض،              : رام اهللا 
بة امله من تأجيل تنفيذ وعود اميركية بشأن تخفيف القيود على البنوك بما             وزير المالية، عبر فيها عن خي     

يسمح باستئناف التحويالت المالية للسلطة الفلسطينية عبر حساب الدائرة االقتصادية لمنظمـة التحريـر،              
ـ                " ر أعتقد أنها مسألة ايام قليلة فقط وسنحل هذه القضية، أنظمتنا المصرفية ال تنطبق على منظمة التحري

فياض نعمل من اجل توضيح هذا االمر       . الفلسطينية، وما نحاول القيام به هو ايجاد الطريقة، ونحن مع د          
واضاف، لن يكون بامكان وزير المالية استخدامه       . بحيث تفهمه البنوك وكذلك المانحون بطريقة واضحة      

أن امكانية اسـتخدام امـوال      وبش. للحكومة الفلسطينية، وانما في التعامل مع احتياجات الشعب الفلسطيني        
هـذا  "المانحين التي تأتي الى حساب منظمة التحرير عبر البنوك لتمويل رواتب الموظفين، قال واليص               

ممكن، أما كيف تستخدم، فهذا يعتمد على االولويات التي يحددها الرئيس عباس، هذه االموال تأتي مـن                 
امها معهم، وإنا على ثقة بأن فياض والرئيس عباس         مانحين آخرين، ولذا فمن المؤكد مناقشة كيفية استخد       
  ".سيستخدمان هذه االموال بطرق تفيد الشعب الفلسطيني

  10/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  مطالب أمريكية خطيرة تلقتها العواصم العربية .69
ـ            ، للمنار ،أكدت مصادر عربية وفلسطينية    ن  أن االدارة االمريكية أبلغت بعض الدول العربيـة، انهـا ل

تتعاطى مع مشروع السالم العربي، وعليها تطبيع عالقاتها مع اسرائيل، والمساهمة بشكل او بآخر فـي                
واشـارت   .تمرير تسوية للصراع الفلسطيني االسرائيلي عنوانها، دولة فلسطينية بحدود قابلة للتفـاوض           

ال لم تنجح السلطة    المصادر الى ان واشنطن تدعم عملية عسكرية اسرائيلية واسعة في قطاع غزة في ح             
في تنفيذ البرنامج األمني الذي تلقته مؤخرا من واشنطن، وأن رايس رئيسة الدبلوماسية االمريكية تنتظر               

  .الرد الفلسطيني وحددت يوم الخامس عشر من آيار الجاري موعدا نهائيا للرد
   10/5/2007المنار الفلسطينية 

  
  مصري في المناطق الحدودية دعم تسليحي كامل لحرس الرئاسة وتنسيق أمني  .70

النص الحرفي لخطة الجنرال دايتون المنسق األمني األمريكي في األراضـي           :  شاكر الجوهري  -عمان  
   :الفلسطينية
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  .  تنتهي الموافقة على بروتوكول الجمارك لمعبر كرم أبو سالم1/5/2007 -1
كل رسالة من المنـسق األمنـي        انهاء وإقرار متطلبات البضائع المثيرة للقلق على ش        15/5/2007 -2

  . األمريكي إلى الجانبين يطلب فيها موافقتهما
 تؤمن اسرائيل لبعثة المراقبة األوروبية حرية الوصول بشكل منتظم إلى معبر رفـح              15/5/2007 -3

  . لغرض العمليات والتدريب بما ال يقل عن خمسة أيام في األسبوع
ين وعمليات تصدير تجاري اوليـة فـي معبـر رفـح             تأسيس عمليات طبيعية للمسافر    1/6/2007 -4

ضمان فتح المعابر للعمليات بما     . وعمليات استيراد تجاري في معبر كرم أبو سالم بموافقة حكومة مصر          
  . ال يقل عن خمسة أيام في األسبوع وفقا لساعات عمل منتظمة ومعلن عنها

ت في معبر رفح، بإمكـان أي طـرف          عندما يتم تأخير شحن المعدات الالزمة للعمليا       1/6/2007 - 5
سوف يتم حل المشكلة برعاية مكتـب اإلرتبـاط، وبمـساعدة           . اعالم مكتب اإلرتباط فورا لتنسيق الحل     

  .  ساعة من اإلعالم48المنسق األمني األمريكي خالل 
 توافقان على تأسيس موقع انترنت لمعبري رفح وكرم أبـو سـالم لنـشر المعلومـات                 1/6/2007 -6

بصورة متواصلة حول ساعات العمل، وأنظمة الزبائن والقـوانين واإلجـراءات والمعلومـات             المحدثة  
  . العامة

إلى أو عبر الـضفة الغربيـة       / تتبنى مكانا واحدا لفحص كافة البضائع المشحونة من        15/6/2007 -7
  . وغزة

متفق عليـه بـين      تشغيل المعبر للعمليات المنتظمة وفقا لبرنامج تحديد ساعات العمل ال          1/5/2007 -8
  . الطرفين

 تأمين تنسيق طبيعي ومستمر بين الجيش اإلسرائيلي وحرس الرئاسة واألجهزة األمنية            15/5/2007 -9
الداخلية األخرى لتطوير وتوثيق ونشر وتطبيق اجراءات السماح ألفراد األمـن الفلـسطيني المـسلحين               

  . بدخول كافة األماكن في الجانب الفلسطيني من المعبر
 تسهيل المرور بشكل يومي لألفراد العاملين في مشروعي المنطار ودعـم حـرس              15/5/2007 -10

الرئاسة حسب تعريف المنسق األمني األمريكي للوصول إلى الجهة الفلـسطينية والعـودة إلـى الجهـة          
  . اإلسرائيلية من خالل المعبر

ازجة واتخـاذ اجـراءات      بالتناسب مع الطلب، تعيين مسارب خاصة للمنتجات الط        15/5/2007 -11
  . عاجلة للسماح بمرور سريع لهذه المنتجات الموسمية إلى اسرائيل واألسواق العالمية

المنطار، / تطوير خطة بديلة ومنسقة في حال تعطيل، تعليق أو اكتظاظ عمليات كارني            1/6/2007 -12
ات من غزة إلى المعـابر  وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المعرضة للتلف، وتغيير وجهة الصادر     

  . األخرى على نحو سريع
 تبني نظام ادارة مشترك، وانشاء آلية ثنائية لحل النزاعات، وكذلك تطـوير وتوثيـق               1/6/2007 -13

  . وتطبيق أنظمة وإجراءات الشؤون اللوجستية والتنسيق والتحميل والتغليف وفقا للمعايير
 شـاحنة فـي اليـوم       150 الطلب وهو حمولة      تحقيق مستوى تصدير من غزة يلبي      1/6/2007 -14

وضمان عودة الحاويات الفارغة من غزة والتصدير في الوقت المالئم بالبضائع الزراعية خالل ما تبقى               
  . من موسم الحصاد

 تطوير نظام الكتروني من خالل اإلنترنت لما قبل التسجيل ولترتيب الدور للـواردات              1/6/2007 -15
 يتسم بالشفافية والمحاسبة يستخدمه المصدرون الفلـسطينيون واإلسـرائيليون          إلى غزة والصادرات منها   

يجب تنسيق وتـصميم    . بصورة مباشرة ويتم دمجه في نظام ادارة المخاطر للجانب الفلسطيني في المعبر           
  . هذا النظام مع القطاع الخاص الفلسطيني واإلسرائيلي

  : في وادي األردن عن طريق تخفيف القيود على الحركة والعبور 15/5/2007 -16
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  .  ازالة متطلبات التصاريح للعبور-1
  .  ازالة شروط وجود عنوان في وادي األردن على بطاقة الهوية-2
 بما في ذلك ازالة نقطتي التفتيش في        90 ازالة القيود على استخدام المركبات الفلسطينية لطريق رقم          -3

  . الحمرة والعوجة
 ومنـاطق   2و1 بيت لحم  Dusler والسماح بالحركة والعبور في منطقتي        ازالة القيود  1/6/2007 -17

   -1 ومنطقة طوباس 4و3و2و1و ومناطق نابلس 8و7و6و5و4و3و1الخليل 
 ازالة نقاط التفتيش المجاورة لنابلس وتحديدا في بيت ايبا وحوارة وعورتا وشـيفي              15/6/2007 -18

  . شومرون وبيت فوريك
 لتبسيط أنظمة التصاريح الباقية للسفر الداخلي، والعقبات المتبقيـة           تطوير مقترحات  15/6/2007 -19

  . أمام الحركة في الضفة الغربية، وخطط أخرى للحكومة اإلسرائيلية لتسهيل الحركة والعبور
  .  تمديد اإلجراءات المعمول بهل للحاالت اإلنسانية لكي تسمح بالمرور من غزة إلى الضفة الغربية-20
مشروع تجريبي للقافالت اإلنسانية الطبية والذي سيتم توسيعه على مدى عدة اسـابيع              الشروع في    -21

  . بحيث يقوم بتلبية الطلب على خدمة القوافل بشكل كامل ومنتظم وعلى اساس تلبية الطلب في وقت مالئم
 الشروع في خدمة قوافل الحافالت خمسة ايام في األسـبوع بـين بيـرز وترقوميـا للمـسافرين                   -22
  ). حاملي هويات غزة والضفة الغربية(لسطينيين الف

 تطوير خطة لتوسيع نظام قوافل الحافالت وسط وشمال الضفة الغربيـة وتأسـيس نظـام قوافـل                  -23
  . للشاحنات بين غزة والضفة

 سوف تواصل الرئاسة الفلسطينية حث حكومة السلطة الفلسطينية على قبول مبادئ الرباعيـة بمـا                -24
  .  وفي هذا السياق اإلفراج عن العريف شاليط ومراسل بي بي سي ألن جونستون.فيها شجب العنف

 اقرار ودعم طلبات المنسق األمني األمريكي لتوفير ما هو مطلوب من األسلحة والذخائر والمعدات               -25
  . لقوات األمن التي تتبع رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة

طينية والجيش اإلسرائيلي تأسيس مراكز ارتباط في الضفة الغربية وتأسيس           تعيد قوات األمن الفلس    -26
  . مراكز حدودية لغزة لتطبيق وتعزيز اإلتصال والتنسيق الثنائي المنتظم

 يقوم مستشار األمن القومي للسلطة الفلسطينية بتطوير خطـة لمواجهـة صـواريخ              21/6/2007 -27
 يونيـو   21ينشر رئيس السلطة الفلسطينية هذه القوات بحلول        . القسام بدعم من رئيس السلطة الفلسطينية     

2007 .  
 تشكل قوات األمن الفلسطينية والجيش اإلسرائيلي في كرم أبو سالم وقـوات األمـن               1/6/2007 -28

الفلسطينية وقوات حرس الحدود المصرية في رفح خاليا تنسيق مشتركة للبدء في التنسيق األمني علـى                
  . الحدود بين غزة ومصر

 يقر مستشار األمن القومي ورئيس السلطة الفلسطينية تدريب وتجهيز ونشر قـوات             15/6/2007 -29
  . 2007األمن التابعة للرئيس الفلسطيني قبل انتهاء العام الحالي 

 عقد اجتماع أمني رباعي لمواصلة بحث وتطوير خطط شاملة لتحسين أمـن الحـدود، ومكافحـة                 -30
  . كرم أبو سالم/فاق بمحاذاة حدود رفحالتهريب وعمليات حفر األن

 تكمل قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية التنسيق مع الجيش اإلسرائيلي والمـصريين وتنـشر               -31
  . عناصرها وتفرض األمن في المنطقة الواقعة بين معبري رفح وكرم أبو سالم

بيض المتوسط وتقـوم بعمليـات       يتم نشر قوات األمن الفلسطينية بين معبر رفح وساحل البحر األ           -32
  . لمكافحة التهريب وتشرع في تدمير شبكات األنفاق

 تأسيس قوات أمن فلسطينية وحرس رئاسة آمنة وقادرة على اجراء التدريبات في غـزة وتحـسين                 -33
  .اإلستعداد لدى وحداتها



  

  

 
 

  

            33 ص                                      717:                                 العدد10/5/2007الخميس : التاريخ

    10/5/2007الشرق القطرية 
 

  الفلسطينية ومعوقات إنهاء الفوضى" الخطة األمنية" .71
تسعى الحكومة الفلسطينية إلى احتواء الفوضى األمنية عبر خطة وضعها وزير :  رائد الفي-غزة 

الداخلية الجديد، إال أن عراقيل كثيرة تقف في وجه تطبيقها، بعضها داخلي مرتبط بالصالحيات وهيمنة 
األمنية، باستثناء األجهزة، وبعضها على صلة بالحصار الدولي، الذي يمنع اإلمداد اللوجستي عن القوى 

 .الحرس الرئاسي
في حسم المعركة، التي " ميدانياً"، فشل طرفا الصراع على السلطة "الحمساوي"بعد نحو عام من العهد 

أدت فيها األجهزة األمنية الرسمية بشقيها التابع لوزارة الداخلية والرئاسة دوراً محورياً لمصالح فريق 
الفيلق المتقدم في الدفاع عن " كتائب القسام"لقوة التنفيذية ومن ورائها ، فيما مثّلت ا"فتح"الرئاسة وحركة 
 .فريق الحكومة

، "األمن الشخصي"لقد افتقد الفلسطينيون خالل عام من االقتتال الداخلي بين رأسي السلطة الفلسطينية 
، "سالح فوضى"حيث تحول السالح الرسمي، سواء من جانب األجهزة األمنية أو القوة التنفيذية، إلى 

 .عندما أشاع حاملوه القتل في شوارع المدن وأزقّة المخيمات
ونتيجة طبيعية النهماك المكلفين بحفظ القانون في صراعاتهم الداخلية، تنامت ظاهرة االنفالت األمني في 
األراضي الفلسطينية، وظهرت أنماط وسلوكيات من االعتداء على حكم القانون، وأخْذ القانون باليد، 
تنوعت صورها وتعددت أسبابها، مثل عمليات اغتيال أو محاوالت اغتيال، طالت مواطنين وشخصيات 

، )ثأرية أو مادية أو عائلية أو أمنية(سياسية أو حزبية أو عامة، وعمليات قتل مواطنين ألسباب مختلفة 
أكاديمية أو واعتداءات طالت بعض رموز السلطة القضائية والمحامين، وعمليات اختطاف لشخصيات 

نقابية أو إعالمية أو أجنبية، وعمليات سطو مسلح على بعض المحال التجارية، واالعتداءات المسلحة 
 .على المؤسسات الحكومية، والمرافق العامة

معظم هذه االعتداءات قام به أشخاص مكلفون بإنفاذ القانون، أو على األقل في ظل عدم قيامهم بدورهم 
 في المناطق التي يكلَّفون بحفظ األمن والنظام فيها، وما زاد من حدتها عدم وجود في حفظ األمن والنظام

 .مالحقة فعلية لمرتكبي هذه األفعال، وعدم وجود محاسبة حقيقية تقنع المواطن بتحكيم القانون
 "مكة"ما بعد 

ة ضغوط عندما أيقن الفريقان عدم جدوى االقتتال أو إمكان حسم الصراع السياسي بالقوة، ونتيج
جنحوا إلى التدخل السعودي ووقعوا اتفاق مكة في الثامن من شباط الماضي، وبموجبه تم " إغراءات"و

لكن ذيول المرحلة الماضية لم تنته بعد، وانعدام الثقة ال يزال قائماً، . تأليف حكومة الوحدة الوطنية
 .التفاقوبسببه تقع بين الحين واآلخر انتهاكات ميدانية وإعالمية من طرفي ا

وتحول الصراع السياسي الفلسطيني إلى صراع عائلي دافعه عمليات الثأر المتبادل بين العائالت التي 
فقدت أبناءها في مرحلة االقتتال، فيما هيئة المصالحة الوطنية التي أعلن عنها الرئيسان محمود عباس 

 .قة وتعزيز حالة التوافق الداخليوإسماعيل هنية لم تبصر النور فعلياً لمعالجة تبعات المرحلة الساب
 صفحة، هدفها إنهاء حالة الفلتان األمني 90وفي هذا اإلطار، أقرت الحكومة خطة أمنية تقع في 

والفوضى وانتشار السالح في كل مكان، وإعادة هيبة السلطة الفلسطينية التي تكاد تتالشى امام استقواء 
 .الفصائل والعائالت والعصابات المسلحة

 ة األمنيةالخط
تتألّف الخطة األمنية من مرحلتين، االولى تستغرق مئة يوم، فيما تبدأ الثانية بعدها مباشرة، وسط 

غير أن سالح المقاومة يعد . مخاوف من جملة من المعوقات، منها السياسية والمالية واللوجستية وغيرها
في تفاصيلها، حيث فشل وزير الداخلية أحد ابرز التحديات أمام تنفيذ الخطة، رغم انه لم يرد ذكر ذلك 
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: وواضع الخطة األمنية هاني القواسمي في إقناع الفصائل الخمسة، التي لها اذرع عسكرية، وهي
، بقبول تهدئة شاملة مع الدولة "الديموقراطية"و" الشعبية"والجبهتان " الجهاد االسالمي"و" فتح"و" حماس"

 .تنفيذ الخطةالعبرية، لكون ذلك يوفر أجواء مالئمة ل
" بث روح الطمأنينة والشعور باألمن لدى المواطنين وحماية األرواح واألعراض"وتهدف الخطة إلى 

فرض النظام العام واألمن وحماية الممتلكات والمنشآت العامة وإزالة التعديات على األمالك "و
من الفلسطيني التابعة اعادة هيبة السلطة وبسط سيادة عناصر من قوات األ"، و"واالراضي الحكومية

منع ظاهرة انتشار حمل "و" القانون ) أ ب-حاتم موسى (لعباس خالل تدريبات في غزة اإلثنين الماضي 
تقديم الحماية "، و"منع الجريمة وضبط ما يرتكب من جرائم"و" السالح والحواجز المسلحة وظاهرة اللثام

تنفيذ األحكام "و" في بت القضايا المعروضة امامهاوالدعم الكافي للقضاة ودور المحاكم بهدف إسراعها 
 ".القضائية وأوامر النيابة المتراكمة لدى الشرطة

وتنص الخطة على البدء بنشر حواجز الردع ونقاط التفتيش داخل المدن وعلى الطرق الرئيسة، ونشر 
يات الميدانية مع وتقضي بربط اإلشراف على العمل. الدوريات الراجلة في المناطق األمنية المقترحة

قوات االمن الوطني وباقي االجهزة االمنية بهدف تكامل العمل، فيما تتولى وزارة اإلعالم استنهاض 
 .الجماهير لكسب تأييدهم ودعمهم للخطة االمنية

ولضمان االستمرار المنتظم في تطبيق الخطة، يجري تقويم العمل يومياً، وتصويب األخطاء، وتقويم 
رير اسبوعي عن عملية المتابعة يعرض على مجلس الوزراء ومجلس االمن القومي الخلل وتدوين تق

 .لالسترشاد بالرأي والتوجيهات بشأن الحالة االمنية
 المعوقات

، "حماس"و" فتح"إال أن سلسلة معوقات، ال تخرج في معظمها عن إطار الصراع السياسي بين حركتي 
يما بعد ظهور حالة صدام المصالح بين وزير الداخلية هاني تقف في وجه تنفيذ هذه الخطة األمنية، وال س

 .القواسمي ورئيس جهاز األمن الداخلي رشيد ابو شباك
 :وتتوزع المعوقات كاآلتي

المعوقات السياسية، وتتمثّل في عدم وجود دعم سياسي على مختلف المستويات إلنجاح تنفيذ الخطة : أوالً
ي، وعدم التزام التنظيمات والفصائل السياسية واألجنحة العسكرية الحتمال حدوث انعدام التوافق السياس

التابعة لها بموجب ما يتم االتفاق عليه من إلغاء لكل المظاهر المسلحة، وعدم الجدية في إلزام أجهزة 
األمن المختلفة لمنتسبيها بحظر حمل السالح في الشوارع العامة لمن يرتدون الزي المدني وغير القائمين 

 .ات رسميةبمهم
المعوقات المالية وتتمثّل في عدم توفر الجدية في تخصيص الموازنات التشغيلية الضرورية، والتي : ثانياً

 .تلزم لتنفيذ الخطة االمنية، أو توفير الغطاء المالي للتجهيزات والمعدات المطلوبة
من التابعة لوزارة الداخلية المعوقات اإلدارية، وهي سرعة إنجاز إعادة هيكلة أجهزة الشرطة واأل: ثالثاً

وذلك طبقاً للتوصيف والتسكين الوظيفي ) مقر الوزارة، والشرطة، واألمن الوقائي، والدفاع المدني(
 .وبهدف توفير األعداد المطلوبة من هذه األجهزة إلنشاء القوة المقترحة لتنفيذ الخطة المطلوبة

لتأهيل نواة القوة المقترح تأليفها ) عشرة أيام(يبي معوقات التدريب وسرعة البدء في برنامج تدر: رابعاً
للبدء في تنفيذ المهمات الموكلة إليها، مع األخذ في الحسبان تدريب باقي القوات تدريباً فائق المهارة 

إنشاء قوات األمن الداخلي (للتخصص في أعمال الوحدات المتخصصة لهذه القوات، وذلك طبقاً لمقترح 
 ).المركزية
التأخير في تأمين المعدات والمستلزمات المطلوبة وإعدادها لتنفيذ الخطة : معوقات لجوستية: خامساً

سيارات، وأجهزة السلكية، وأسلحة وذخائر، ومدافع مياه، (األمنية في الموعد المحدد لبدء تنفيذ المهمات 
 .)ومعدات مكافحة الشغب، ومالبس، وخوذ، واحتياجات نقاط التفتيش والحواجز الثابتة
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 مجلس األمن القومي
تنفيذاً لما تم التوافق عليه في مكة، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بتأليف مجلس 
األمن القومي، برئاسته، على أن يكون هنية نائباً له، وعضوية وزراء الداخلية والمال والخارجية، ومدير 

النائب محمد دحالن، الذي عينه عباس أميناً " فتح"ة المخابرات، واألمن الوطني، والقائد البارز في حرك
، لكون القانون ال يبيح "حماس"لسر المجلس، ومستشاره لألمن القومي، وسط رفض حاد من حركة 

 .للنائب في المجلس التشريعي تولّي أي وظيفة استشارية أو تنفيذية
يين دحالن، في مقابل حصولها ستقبل في نهاية المطاف بتسوية لتع" حماس"ويعتقد كثيرون أن حركة 

، أو على "مجمداً رئاسياً"على مكاسب سواء في ما يخص قرارات الحكومة السابقة التي ال يزال بعضها 
 .صعيد الشراكة السياسية وإعادة بناء منظمة التحرير وهيكلتها

 جرغون
م سالح المقاومة، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية زياد جرغون، إنه من المهم تنظي

والتأكيد على العالقة مع فصائل العمل الوطني واإلسالمي، وإذا كانت الخطة األمنية تعتمد أساساً في 
نجاحها على األجهزة الشرطية، تساعدها في ذلك أجهزة أمنية، فإن للقوى أيضاً دور في نجاح الخطة، 

 المظاهر المسلحة ومظاهر اللثام بين وتحديداً فصائل العمل المسلح الخمسة، على صعيد تنسيق منع
المنازل والمواطنين ومنع االستعراضات العسكرية، ورفع الغطاء عن أية ممارسات خاطئة وعدم تدخل 

 .أي فصيل لدى وقوع مخالفات معينة على اعتبار أنه ال احد في األذرع العسكرية فوق القانون
ائالت التي برزت أخيراً، ويجب العمل على ذلك ينطبق أكثر على ميليشيات الع"وأضاف جرغون أن 

حلها وتحريمها في سياق سياسة تعالج ذيول المرحلة السابقة التي شاركت فيها ميليشيات عائلية دفاعاً 
 ".عن النفس أو ألغراض االبتزاز وخطف المواطنين والرشوة والخوات

وى واألجنحة العسكرية، بمعنى تطبيق سيادة القانون يقتضي التعاون بين السلطة والق"وشدد على أن 
تطبيق سيادة القانون بالتوافق، وصوالً إلى تنظيم حيازة السالح الشخصي من جانب المواطن وفقاً لقانون 

 ".ينظم ذلك من دون تمييز بين المواطنين
تجربة المقاومة اللبنانية وتنظيم حيازة السالح الشخصي في لبنان، تؤكد أن "وأشار جرغون إلى ان 

، هو نتيجة البتعاد سالح المقاومة 2006ار المقاومة في لبنان على العدوان اإلسرائيلي في تموز انتص
عن الشأن الداخلي وتوجيه بنادق المقاومة نحو العدوان واالحتالل اإلسرائيلي، وهو ما يتطلب فلسطينياً 

 ".ره االستعراضيةصيغة تحظى بتوافق وطني لتحريم المس بسالح المقاومة، مع تنظيمه وتحريم مظاه
ضرورة التمييز أوالً بين جهاز الشرطة واألجهزة األمنية، فجهاز الشرطة هو في "وشدد جرغون على 

األساس جهاز خدمات وليس جهازاً أمنياً، والوظيفة الرئيسية للشرطة تنفيذ القانون وفرضه، وحماية 
، مشيراً إلى أن " األمنية وتأهيلهاالنظام العام، وإعداد الشرطة وتأهيلها يختلف عن إعداد األجهزة

العنصر الرئيس في إعداد الشرطة وتأهيلها هو الحقوق المدنية والنظام العام، وكيف تتفاعل مع الحدث "
ومع المواطنين، ومنع تجاوز القانون والنظام العام، فالشرطة غير مؤهلة إطالقاً، ومن دون تأهيلها 

 ".ظيفة ليست لها كجهاز امنيستضيع بين وظيفتها كجهاز خدمات وبين و
ينطبق أكثر على جهاز المخابرات العامة الذي يتبع مؤسسة الرئاسة، وجهاز "وقال جرغون إن ذلك 

األمن الوقائي التابع للشرطة ووزارة الداخلية، حتى ال يتحول األمن الوقائي والمخابرات العامة إلى 
لسلطة، حيث كان جهازا األمن الوقائي والمخابرات جهاز بوليسي، باالشارة إلى التجربة التي مرت بها ا

العامة يتدخالن في كل صغيرة وكبيرة بما فيها العمل السياسي ومراقبة عمل القوى السياسية ومتابعته 
 ".وغير ذلك من األمور الشاذة التي ال يسمح بها القانون أو أي نظام ديموقراطي

ألمن الوقائي وتأهيله على أسس جديدة تجعل دوره أهمية إعادة بناء جهاز ا"وأشار جرغون إلى أن 
منسجماً مع وضعه كتابع للشرطة ومعني بالنظام العام وسيادة القانون والجرائم المدنية والحيلولة دون 
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وقوعها، وغير ذلك من المهمات، إضافة إلى إعادة تأهيل جهاز المخابرات العامة وبنائه على أسس 
ن جهازاً يحمي الوطن والمواطن من أي اختراق خارجي وحماية مهنية بعيدة عن الفئوية، ليكو

 ".الفلسطينيين في الشتات
أجهزة الشرط واألمن لم يتم بناؤها على أساس مهني، بل على أساس سياسي حزبي وفئوي، "ورأى أن 

كبت ارت" حماس"حكومة "، مشيراً إلى أن "حيث يتطلب نجاحها إبعادها تماماً عن العمل السياسي والحزبي
الخطأ نفسه عندما أنشات القوة التنفيذية ووظفتها في خدمة جهة حزبية وسياسية داخل إطار الوظيفة 

 ".وخارجه، األمر الذي يستدعي معالجتها عبر دمجها في جهاز الشرطة واألجهزة األمنية األخرى
  10/5/2007األخبار اللبنانية 

 
  ضيع في وقت كان تحقيقه مستطاعا أن نندم جميعا على سالم يىأخش  :العاهل األردني .72

في حواره الشامل مغ األهرام أكد العاهل األردني أن مبادرة الـسالم العربيـة              :  أسـامة سـرايا   ، عمان
فرصة تاريخية لتحقيق السالم في المنطقة وإنهاء عقود من العنف والمعاناة التي عاشتها شعوب الـشرق                

  : نص حوار العاهل األردنيوفيما يلي  . األوسط خاصة الشعب الفلسطيني
 ابريل الماضي كال     18  كلفت جامعة الدول العربية في االجتماع األخير للجنة مبادرة السالم يوم            : األهرام

 ما هي خطة     . من مصر واألردن بشرح مبادرة السالم العربية وتسهيل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل           
هذا الهدف؟ وكيف يتم التنسيق مع القيادة المصرية فـي هـذا            تحرك جاللتكم في المرحلة المقبلة لتحقيق       

  المجال؟
 أن مبادرة السالم العربية تعد فرصة لتحقيـق الـسالم فـي             ى أود بداية أن أشير إل      : الملك عبداهللا الثاني  

 وكما   .  خاصة الشعب الفلسطيني   ،المنطقة وإنهاء عقود من العنف والمعاناة عاشتها شعوب الشرق األوسط         
 يجب على مختلف األطراف أن تتعامل مع المبادرة بكل جدية وبالـذات             ، مرارا في اآلونة األخيرة    قلت

 فهذه المبادرة تعكس رغبة العرب الحقيقية في التوصل إلي سـالم يعيـد الحقـوق                ،الجانب اإلسرائيلي 
ونحن منذ البداية     .  ويؤمن إلسرائيل العيش في أمن واستقرار مع جيرانها في المنطقة          ،العربية المشروعة 

على اتصال مستمر ومتواصل مع األخ الرئيس محمد حسني مبارك وخادم الحرمين الـشريفين الملـك                
عبداهللا بن عبد العزيز والقادة العرب لحشد الدعم للمبادرة وشرح أبعادها والتـرويج لهـا فـي أوسـاط                   

ير علـى القيـادات والمـسئولين        ليسهموا بدورهم في التأث    ،المجتمع الدولي وداخل المجتمع اإلسرائيلي    
اإلسرائيليين والقوي الفاعلة في ذلك المجتمع وتأمين مساندتهم للمبادرة وما تكفلـه مـن سـالم حقيقـي                  

 صحيح أن التحديات كبيرة والعقبات كثيرة        . ومستقبل آمن لشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب اإلسرائيلي        
  الجاد والسريع نستطيع أن نتجاوز كل العراقيل والصعوباتلكن بالتوجه المخلص والنوايا الحسنة والعمل 

نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة للنزاع العربي ـ اإلسرائيلي وجوهره المتمثل في القـضية الفلـسطينية    
 وهنا أود تأكيد أهمية استثمار الوقت في هـذه المرحلـة ألن              . التي كانت وما زالت قضية العرب األولي      

لى األرض الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل من توسع في بناء المستوطنات والجـدار              الواقع الجغرافي ع  
 وأخـشي إن لـم       . العازل يهدد بإضاعة الفرصة التاريخية التي تقدمها المبادرة العربية في إحالل السالم           

ر فـي    سنستم ، ومع كل هذا    .  أال نجد ما نتفاوض علىه بعد أن تكمل إسرائيل مخططاتها          ،نتحرك سريعا 
المرحلة المقبلة في التنسيق والتشاور مع إخواننا العرب وجميع األطراف اإلقليميـة والدوليـة المعنيـة                

   . لضمان ترجمة الزخم السياسي التي توفره المبادرة العربية إلي واقع ملموس على األرض
نحن ومصر أقرب    و  .. أن أساس كل المشكالت في الشرق األوسط هو عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية            

  ..  إذا لم يحصل تقدم في مسار عملية الـسالم         ، ومعرفة ماذا يريد الفلسطينيون    ،الناس للقضية الفلسطينية  
 ونمنـع   ، فدعونا ندفع األمور لألمام حتي نخفف من الـضغط          .. فإننا نحذر من نشوب حرب في المنطقة      

   . وقوع مثل هذه الحرب التي سندفع ثمنها جميعا
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  أساس لها من الصحةقات ال يتعل
 وتكليـف مـصر واألردن بتـسهيل        ، بعد يوم واحد من قرار لجنة مبادرة الـسالم العربيـة            : األهرام  

 استقبلتم رئيسة البرلمان اإلسرائيلي داليا يتسيك وعشرة من أعـضاء           ،المفاوضات المباشرة مع إسرائيل   
ية في اليوم التالي خرجـت تقـول إنكـم           لكن التصريحات التي نقلتها وسائل اإلعالم اإلسرائيل       ،الكنيست

 وأنكم تتحدثون عن إمكان دفـع تعويـضات         ،ستقومون بزيارة إسرائيل الشهر المقبل لمخاطبة الكنيست      
 نحن معكم فـي      '  ونقلت عنكم قولكم ألعضاء الكنيست     ،لالجئين الفلسطينيين بدال من التمسك بحق العودة      

في األردني لهذه األنباء وردود األفعال الفلسطينية الغاضـبة          ورغم الن   .' مركب واحد نواجه نفس األعداء    
 ، وكيف تم تضخيمها بهذه الصورة     ، فإننا نريد توضيحا من جاللتكم لمالبسات هذه األنباء        ،التي صاحبتها 

خاصة أن الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية ناصر جودة أعلن أن هناك إجـراءات معينـة سـيتم                  
  آرتس اإلسرائيلية التي نشرت هذه األخبار؟اتخاذها مع صحيفة ها

 وأعتقـد أن هنـاك   ، نحن والمصريون معتادون على مثل هذه األساليب اإلسرائيلية : الملك عبد اهللا الثاني 
 ولقاءاتنا مع شخصيات     .. دورا يجب أن تلعبه القوي المؤثرة في إسرائيل للضغط على القيادات السياسية           

 لقد   . قات التي ال أساس لها من الصحة تماما       يعل و لم نفاجأ بهذه الت      . ذا االتجاه إسرائيلية معتدلة تصب في ه    
 وعرقلة ما نقوم به من جهود إليجاد        ،نا مثل هذه األقاويل بين فترة وأخري للتشويش       ليتعودنا أن تخرج ع   

مريكي في   وهذا ما حدث بعد أن ألقيت خطابي أمام أعضاء الكونجرس األ            . حل عادل للقضية الفلسطينية   
 لكن ما فاجأني وفاجأ شعبنا أن تتبني وسائل إعالم عربيـة روايـة الـصحيفة                 . السابع من آذار الماضي   

 وهنا أود تأكيد أن هذا األمر لن يثنينا عن مواصـلة دورنـا            . اإلسرائيلية دون التحقق من مصادر أردنية     
 أود توضيحه اليوم أيضا هو أن موضوع         وما  . وجهودنا للتوصل إلي السالم العادل والشامل في المنطقة       

 حيث يستضيف األردن أكبر عدد من الالجئـين         ،الالجئين يعد قضية مهمة للشعب الفلسطيني ولنا أيضا       
 ومعظمهم يتمتع بالجنسية األردنية التي ال تلغي وال تنتقص أي حـق مـن               ،الفلسطينيين خارج فلسطين  

  .. صلب في موقفنا تجاه حق العودة لالجئين مـن غيرنـا           نحن األ   . حقوق الالجئين في العودة والتعويض    
 بل هي قضية تعالج وفق قرارات الـشرعية         ، وال ملك أحد لكي نتصرف بها      ،وهذه القضية ليست ملكي   

 لكن ال بد هنا من اإلشارة إلي أن مبادرة السالم نصت في بنودها على التوصل إلي حل عـادل                     . الدولية
 أما بخصوص    194. ه وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم       ين يتفق عل  لمشكلة الالجئين الفلسطينيي  

 وإذا وجدنا في    ، فأود أن أبين أنه تم توجيه الدعوة لي للقيام بهذه الزيارة منذ فترة             ،قيامي بزيارة إسرائيل  
ـ   ،هذه الزيارة فرصة إلحداث تقدم في عملية السالم وخدمة قضية الشعب الفلسطيني            ه أعتـي    الذي يواج

   .  فسندرس القيام بها في حينه،حصار وظلم عرفه التاريخ
  الكونفيدرالية أو الفيدرالية أمر سابق ألوانه

 هل طرأ أي تغييـر علـى الموقـف           ..  أثير أخيرا موضوع الكونفيدرالية بين األردن وفلسطين        : األهرام
  ؟األردني

 قبـل  ،والخوض في موضوع الكونفيدرالية أو الفيدراليـة        ..  موقفنا ثابت ولن يتغير     : الملك عبد اهللا الثاني   
 وشكل العالقة الرسـمية األردنيـة        ..  وال نريد الحديث حوله    ،قيام الدولة الفلسطينية هو أمر سابق ألوانه      

  .  أمر يقرره الشعبان األردني والفلسطيني بعد قيام الدولة الفلـسطينية المـستقلة            ،الفلسطينية في المستقبل  
نسبة لنا في هذه المرحلة هو العمل من أجل إطـالق مفاوضـات الـسالم بـين الفلـسطينيين                   المهم بال 

 دولـة   ، وأن تشكل هذه المفاوضات خطوة على طريق الحل الذي يفضي إلي حل الدولتين             ،واإلسرائيليين
   . فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على األرض الفلسطينية تعيش بأمن وسالم إلي جانب إسرائيل

 أكدتم جاللتكم لرئيسة البرلمان اإلسرائيلي أن مبادرة السالم العربيـة فرصـة تاريخيـة علـى              : هراماأل
 وضرورة أن يتخذ الفلسطينيون واإلسرائيليون خالل الفترة المقبلة خطوات عمليـة            ،إسرائيل أال تضيعها  

اتخاذها حسب أولوياتهـا   ما هي أهم اإلجراءات التي ينبغي على كل طرف    . تعزز من أجواء الثقة بينهما    



  

  

 
 

  

            38 ص                                      717:                                 العدد10/5/2007الخميس : التاريخ

من وجهة نظركم؟ وما هي رؤية جاللتكم للرأي الذي يقول إن حكومة إسرائيل الحاليـة ضـعيفة جـدا                   
   خاصة أن الفساد يلف أعضاءها؟،لدرجة ال تستطيع معها إقامة اتفاق سالم مع الدول العربية

فرصة تاريخية يجب عدم إضاعتها ألن       نعم إنني أؤمن بشكل قاطع أن المبادرة تعد           : الملك عبداهللا الثاني  
 ففي هذه المبادرة تكمن إرادة عربية كاملة ومتجددة إلنهـاء الـصراع العربـي ـ      . الجميع سيدفع الثمن

 وعلى اإلسرائيليين والفلسطينيين استغالل هـذه الفرصـة بـسرعة ألن            ،اإلسرائيلي سلميا وبشكل عادل   
 ووجود العبين عديدين يـسهم فـي        ،اظم للصراع في ازدياد    فالتأثير المتع  ،المنطقة تواجه مخاطر هائلة   

 وكل ذلك عوامل من شـأنها أن تكـون          ، إضافة إلي تغلغل التطرف في المنطقة      ،تعقيد القضية وتشعبها  
 وأخـشي    .  وإال فالمنطقة كلها ستواجه كارثة لن تقتصر على دولة بعينها          ،محفزة للتوصل إلي حل شامل    
 أما عند الحديث عن الوضـع الـداخلي          . ع في وقت كان تحقيقه مستطاعا     أن نندم جميعا على سالم يضي     

 فأنا أعتقد جازما إننا ال      ،اإلسرائيلي ومدي قدرة الحكومة اإلسرائيلية على المضي قدما في عملية السالم          
 وكمـا   ، وظهور طرف أقوي من طرف وقوي مؤثرة أكثر من أخـري           ،نملك ترف التسويف واالنتظار   

 لقـد   . تفع صوت المعتدلين والمؤمنين بالسالم عاليا في مواجهة قوي التقوقع والتطرف        أسلفت يجب أن ير   
 فماذا كانت النتيجة؟ لم تتمكن إسـرائيل مـن           . مر أربعون عاما على احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة        

م علـى    وال مثـابرته   ، ولم تنكسر جذوة النضال لدي الشعب الفلـسطيني        ،توفير األمن لشعبها وألطفالها   
   .  فهل تريد إسرائيل أن تعيش عقودا أخري في ظل هذه الظروف . االستقالل والحرية

  المسئولية األخالقية للواليات المتحدة تجاه المنطقة
 أكدتم جاللتكم في خطابكم أمام الكونجرس األمريكي خالل زيارتكم األخيرة للواليات المتحـدة               : األهرام

نه يتعين على واشنطن الدفع بثقلها وراء تحرك عاجل إلحالل السالم في             أ ،األمريكية في مارس الماضي   
 فما هو تقويمكم للدور األمريكي بالمنطقة في         .  وحذرتم من أن األزمة تدور بشكل أسرع       ،الشرق األوسط 
   وكيف يمكن زيادة فعاليته مستقبال؟،هذه المرحلة

 باتت تفـرض علـى      ،تالحقة التي تشهدها المنطقة    الظروف الصعبة واألحداث الم     : الملك عبد اهللا الثاني   
 التي ستؤدي في حال استمرارها ـ ال قـدر اهللا ـ    ،الجميع سرعة التحرك لوقف التدهور في األوضاع

 ولقناعتنـا   ، ومن ناحيـة ثانيـة      . إلي نهايات مظلمة ومؤلمة وإلي أن يدفع الجميع في هذه المنطقة الثمن           
م للقضية الفلسطينية هو الجوهر الذي يسهم في إيجاد حلول لجميع القضايا            وإيماننا بأن الحل الشامل والدائ    

 فقد انصبت جهودنا خالل السنوات الماضية مع اإلدارة األمريكيـة علـى             ،األخري التي تواجه المنطقة   
 وممارسة تأثيرها على مختلف األطراف لحثها علـى المـضي           ،ضرورة تفعيل دورها في عملية السالم     

 والواليـات المتحـدة     ، واتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع بشكل أكبر وأعمق         ،لسالمقدما بعملية ا  
 وهذه اإلدارة األمريكية بالذات أكدت ضـرورة إقامـة   ،األمريكية أكدت مرارا أنها ملتزمة بعملية السالم   

 المنطقة فهـو     وإذا كانت الواليات المتحدة تبحث عن انتصار لها في          . الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين    
 إن الفرص التي ضاعت في الـسابق         . يكمن في حل جوهر الصراع في المنطقة وهي القضية الفلسطينية         

قد أوصلت المنطقة برمتها إلي هذا الوضع المتردي من العراق وحتي أفغانستان وهذا مؤشر حقيقي على                
 بعد أن يكـون الـثمن       ،فرضرورة عدم إضاعة أي فرص متاحة حاليا حتي ال نعود دوما إلي نقطة الص             

 تتحمـل   ، باعتبارها القوة العظمي فـي العـالم       ، وهنا أود تأكيد أن الواليات المتحدة       . الذي دفعناه باهظا  
 هذا باإلضافة إلي أن إنهاء الصراع       ،مسئولية أخالقية كبري تجاه إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط         

 ، فـي اعتقـادي  ، وهذا،لجة األزمات األخري في المنطقة سيكون البداية لمعا،الفلسطيني ـ اإلسرائيلي 
   . يصب في مصلحة السلم واالستقرار العالميين

  تفعيل دور الرباعية الدولية مهم وضروري للغاية
 ، وهناك تعثر دائم في جهود عملية السالم        ,2000  منذ اندالع انتفاضة األقصي في أواخر سبتمبر        : األهرام

الرباعية الدولية المختصة بالسالم في الشرق األوسط المكونة من األمم المتحـدة            ولم تنجح جهود اللجنة     
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 فما هي قيود وعقبـات عمـل هـذه           . والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا في تحريك األمور       
اللجنة؟ وهل هناك جدوي من استمرار عملها لتحريك عملية السالم؟ وما هي فرص التنسيق بينها وبـين                 

  ؟ )  السعودية واإلمارات، األردن، مصر ( جنة الرباعية العربيةالل
 فهي تمثل األطراف الدولية المؤثرة من       ، أعتقد أن اللجنة الرباعية تشكل آلية مهمة        : الملك عبد اهللا الثاني   

 واستمرار عملها وتفعيل دورها ضـروري       ،األمم المتحدة والواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي      
 وتـذليل العقبـات     ،هم للغاية للمساعدة والمساهمة في دفع جهود السالم وإعادة إطالق العملية السلمية           وم

 واألهم من ذلك أن اللجنة الرباعية توفر الزخم الـدولي المطلـوب لـدفع                . التي تقف أمام تحقيق أهدافها    
تمهيد إلطالق العملية مـن جديـد        وال ،الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي التخاذ إجراءات عملية لبناء الثقة       

 أما بالنسبة للتنسيق بين الرباعية الدولية وما بـات           . وفق األسس والمعايير والقرارات الدولية ذات الصلة      
 بل أود أن أطلق علىها تسمية مجموعـة         ، فأنا حقيقة ال أميل إلي هذه التسمية       ،يعرف بالرباعية العربية  

ة السالم والتي تضم أيضا باإلضافة لألردن والسعودية ومصر ودولة          الدول العربية الهادفة لتحريك عملي    
 والمهم في األمر أن هناك فرصة لتفعيل التنسيق بين الرباعية            .  عدة دول عربية أخري    ،اإلمارات العربية 

  إن التنسيق قائم بـين      . الدولية والمجموعة العربية واإلسهام بشكل فاعل في دفع عملية السالم إلي األمام           
   .  وهو ضروري إذا أردنا التوصل إلي نتائج عملية وملموسة،المجموعتين لتحقيق هذه الغاية

  خلفية المقابلة مع األمير الحسن
 ما هي خلفية    ، بعد قصة مصادرة شريط مقابلة األمير الحسن الذي أجرته قناة الجزيرة القطرية             : األهرام

 وهل هناك أي تـشاور بيـنكم         .. ر الحسن بن طالل   هذه القضية وهل هناك أي اتصاالت مع عمكم األمي        
  حول أية قضايا سواء كانت داخلية أو خارجية؟

 واعتقد أنها استحوذت على قدر كبير من االهتمام         ، القضية ضخمت أكثر من الالزم      : الملك عبداهللا الثاني  
  . اء ضد مؤسسات إعالمية   ألنه من غير المعتاد أن تقوم الجهات األردنية المسئولة باتخاذ مثل هذا اإلجر            

 غاب عنه أثناء إجراء هـذه       ، وربما أن سمو األمير الحسن     ،اعتقد أن بعض الجهات استغلت هذه المسألة      
 أود أن أؤكـد      .  قد تضر بمصالح األردن وعالقاته مع بعض الدول العربية         ، أن هذه التصريحات   ،المقابلة

  . نفتاح اإلعالمي في األردن إلثارة مثل هذه المشكلة       مرة ثانية أن بعض وسائل اإلعالم استغلت أجواء اال        
 إن األردن ملتزم بحريـة الـصحافة وتـسهيل           . التي كان من الممكن أن تعالج دون هذه الضجة الكبيرة         

 وهناك العديد من القوانين واألنظمة الناظمة لإلعالم مثل قانون المطبوعـات والنـشر الجديـد                ،مهمتها
 نحن نؤمن بان اإلعالم يلعب دورا        . معلومات الذي اقره مجلس النواب أخيرا     وقانون حق الحصول على ال    

مهما محليا وإقليميا وهو شريك في التنمية االقتصادية والسياسية وقادر على تقوية تعزيز التعاون العربي               
 تـساعد    واعتقد أن الجمهور العربي يتوقع من اإلعالم أن يقدم له أخبارا ومعلومات وتحاليل              . ـ العربي 

   . على تحقيق هذه األهداف
 يستضيف األردن خالل األسبوعين المقبلين المنتدي االقتصادي العـالمي وقمـة             ..  جاللة الملك   : األهرام

 ما هي أهمية هذه المـؤتمرات فـي تعزيـز           ، عشرة و مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل       ىالدول اإلحد 
  منطقة؟التنمية االقتصادية واألمن واالستقرار في ال

 في الحقيقة نعول كثيرا على مثل هذه المؤتمرات في تقوية عري التعاون وتعزيـزه                : الملك عبداهللا الثاني  
 ونحن نؤمن بأن هذه المؤتمرات والموضوعات العديدة التي ستناقشها           . بين دول المنطقة وباقي دول العالم     

 كما أننا    . ادية وتنموية وسياسية واجتماعية   لها أهمية قصوي في إيجاد آليات عملية لمعالجة تحديات اقتص         
 لهـا   ، الذي يمثل قيادات سياسية واقتصادية وعلميـة       ،نحرص على استثمار هذا الحضور الدولي الواسع      

   ، لالستمرار في جهدنا لحشد التأييد للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية،حضورها الفاعل
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 التي  ، إلي دعم ومساندة جميع الدول والقوي المؤثرة في العالم         ،قت مضي التي باتت تحتاج أكثر من أي و      
   .  لترسيخ األمن واالستقرار،تؤمن بأن السالم هو الطريق الوحيد

 10/5/2007األهرام المصرية 
  

  حواتمة يدعو لدولة عربية يهودية موحدة على كامل أرض فلسطين اإلنتدابية .73
الذي تبناه منـذ أوائـل سـبعينيات القـرن          " ط الواقعية الثورية  خ"منسجما مع   : شاكر الجوهري / تقرير  

الماضي، تحدث نايف حواتمة، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خالل زيارته لـألردن،              
التي استغرقت زهاء األسبوع، واشتملت على العديد من الندوات، أقيمت له في أكثر من مكان، بما فـي                  

كما . جلس الوطني الفلسطيني، ومنزل النائب السابق حمادة فراعنة، ومقر حركة دعاء          ذلك في رئاسة الم   
استقبل العديد من الوفود الشعبية الفلسطينية، والتقى مسؤولين أردنيين بارزين منهم الـدكتور معـروف               

طيـب  البخيت رئيس الوزراء، المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب، الدكتور عبد اإلله الخ             
  .كما استقبل أعضاء عربا في الكنيست اإلسرائيلي. وزير الخارجية

واقعية حواتمة الثورية، أنتجت في هذه المرة مواقف مثيرة، فاقت حدود التوقعات، منها إلى جانب تأييده                
للمبادرة العربية لقمة بيروت، المؤكد عليها في قمة الرياض، تحميلـه الجانـب الفلـسطيني والعربـي                 

ية عن ثمانين بالمئة من المسؤولية عن الهزائم واإلخفاقات التي لحقت بهم على مـدى سـنوات                 المسؤول
، ودعوته الفلـسطينيين إلـى اسـتئناف        "نحن رواد تضييع الفرص   "الصراع مع إسرائيل، مكررا مقولة      

لحقت التفاوض مع إسرائيل دون انتظار أطراف عربية أخرى، كما أنه في هذا السياق عدد الخسائر التي                 
بحزب اهللا ولبنان جراء حرب الصيف الماضي مع إسرائيل، مشككا بشكل غير مباشر في مقولة انتصار                
الحزب، وإلى ذلك فقد اعتبر قرار اإلحتالل األميركي إلغاء الدولة العراقية القديمة خطوة لألمـام علـى                 

  .عبية العراقيةطريق إعادة بناء دولة العراقية المستقبلية التي تحدد معالمها القوى الش
األهم من كل هذا وذاك أن حواتمة أعلن أنه يؤيد إقامة اتحاد فدرالي، ال كونفدرالي بين الدولة الفلسطينية                  
المرتقبة، واألردن، وكشف النقاب عن أن الجبهة الديمقراطية ملتزمة بحكم برنامجها، ببدء النضال فـور             

خل المجتمع اإلسرائيلي باتجاه إقامة دولة ديمقراطية       قيام دولة فلسطينية بالنضال مع كل من هو مستعد دا         
  .موحدة على كامل أرض فلسطين اإلنتدابية

كما كشف حواتمة النقاب عن أنه شخصيا تلقى تأكيدات وموافقات من دول عربية على إجراء انتخابـات                 
ه الدول سوريا   على أراضيها للجاليات الفلسطينية لديها النتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، من بين هذ            

وطالب حواتمة بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، تحل محل الحكومة           . ولبنان، ودول خليجية  
  .الحالية التي اعتبرها فقط حكومة ائتالف وطني

في اللقاءات الثالثة في المجلس الوطني الفلسطيني، ومنزل فراعنة، ومقـر حركـة دعـاء، تواجـدت                 
  : دار فيها على النحو التالي، وهي تلخص ما"الحقائق"

قال حواتمة إن هناك أربعة شروط لتحقيق اإلنتصار الفلسطيني هي تحقيق الوحدة الوطنية للفلـسطينيين،               
، تحقيق التـضامن العربـي مـع الوحـدة الوطنيـة            )األسرى(مركزا على أهمية وثيقة الوفاق الوطني       

 الخليج العربي استنزفت كل طاقات الدول الخليجية،        الفلسطينية، الفتا إلى أن الحروب المتتالية في منطقة       
وشدت كل األوضاع العربية دون استثناء بعيدا عن القضية المشتركة لكل العرب، منوها أنـه ال يقـصد     

كما ركـز علـى أهميـة    . بذلك فقط القضية الفلسطينية، وإنما كل قضايا الصراع العربي ـ اإلسرائيلي 
أما آخر شروط اإلنتصار الفلسطيني، فهي مـن وجهـة نظـر      . سطينيينتضامن الدول اإلسالمية مع الفل    

  ".ما بحدود معينة) أممي(تضامن دولي "حواتمة 
  آليات وثيقة الوفاق الوطني

  :ورأى حواتمة أن القضية الفلسطينية عالقة اآلن بين مشروعين هما
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والعالقـات الفلـسطينية ـ    وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني إلعادة بناء كل األوضـاع  : المشروع األول
  :الفلسطينية بآلياتها الخمس

  . برنامج سياسي موحد-1
  . حكومة وحدة وطنية حقيقية شاملة تحل محل حكومة اإلئتالف الوطني الحالية-2
  . قوانين تشريعية تقوم على قاعدة التمثيل النسبي الكامل-3
  .نين التمثيل النسبي الكامل مأسسة كل مؤسسات المجتمع المدني على قاعدة توحيدية بقوا-4
 إعادة اعمار وبناء منظمة التحرير الفلسطينية، بدءا بانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد،  وموحـد                -5

  ".حتى نوحد الشعب الفلسطيني"في الوطن وأقطار اللجوء والشتات 
  .27/6/2006بتاريخ ) وثيقة الوفاق الوطني(ونوه حواتمة إلى أن الجميع وقع على هذا المشروع 

وكشف حواتمة هنا عن عددا من الدول العربية موافقة على اجراء انتخابات فـي أراضـيها للجاليـات                  
وقـال إن هـذه     . الفلسطينية النتخاب أعضاء جدد في مجلس وطني فلسطيني منتخب منها سوريا ولبنان           
اع غزة، كما حدث    الدول أبلغته شخصيا بذلك، وأنه يمكن إجراء انتخابات أخرى في الضفة الغربية وقط            

ونفى حواتمة بناء على ذلك مقولة أن الدول العربية ترفض إجراء انتخابات فلسطينية علـى               . في السابق 
كما أعاد إلى   . وأعاد إلى األذهان أن الدول العربية قبلت إجراء انتخابات عراقية على أراضيها           . أراضيها

طنيها المقيمين خارجها، بموجب قرار دولي في       األذهان أنه سبق لجنوب إفريقيا أن أجرت انتخابات لموا        
  .عهد نظام الفصل العنصري

وأضاف حواتمة، في حال أغلق الباب اإلنتخابي، يمكن حينها اللجوء إلجراء انتخابات لإلتحادات الشعبية              
م الفلسطينية على قاعدة التمثيل النسبي، وقد جرت مؤخرا انتخابات نقابية فلسطينية في لبنان، على أن يت               

  .اختيار أعضاء جدد في المجلس الوطني الفلسطيني الجديد من الذين يفوزون باإلنتخابات النقابية
وأكد حواتمة أنه سبق له اإلتفاق مع كل من محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وأحمد قريع، الذي                 

ديم مـشروع لتـشكيل     زار دمشق على رأس وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تق            
  .مجلس وطني فلسطيني جديد بمواصفات محددة

األمنـاء العـامون للفـصائل،      (واعتبر أن الذي يعاند برفض توجيه الدعوة النعقاد اللجنة الوطنية العليا            
رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية، شخـصيات              

مشيرا إلى أن اتفاق القاهرة قرر      ..في القاهرة، هو الذي يعطل التوافق الوطني الفلسطيني       لإلنعقاد  ) مستقلة
أن يوجه عباس الدعوة لعقد اجتماع للجنة الوطنية العليا في غـضون شـهرين مـن إعـالن اإلتفـاق                    

كما ألمح حواتمة إلى دور تعطيلـي لــ         . للبحث في إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير      ) 17/3/2005(
وقال القوى التي تعطل هي     ". فتح"التي ترفض الوحدة الوطنية الكاملة لصالح التقاسم الثنائي مع          " ماسح"

اختيار المـستقلين فـي المجلـس       " حماس"و" فتح"ورفض حواتمة تقاسم    . التي وقعت على اتفاق القاهرة    
أن يكـون المـستقلون     مؤكدا ضرورة   ..الوطني الفلسطيني الجديد، كما فعلتا لدى تشكيل الحكومة الحالية        

  .مستقلون فعال
  "حماس"و" فتح"الهدنة بين 

المحاصصة الذي  "، الذي أسماه باتفاق     "حماس"و  " فتح"مشروع اتفاق الهدنة بين حركتي      : المشروع الثاني 
وهو ما قال إنه أقر به كال من محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وإسـماعيل هنيـة                 ". وقع في مكة  

  .رئيس الوزراء
اعتبر حواتمة أن هذا اإلتفاق يمثل خطوة لألمام، هي خطوة وقف اإلقتتال بين الحركتين، احتواء نـذر                 و

  .التي بدأت في قطاع غزة" الصوملة"حرب أهلية، ووقف المرحلة األولى من 
ثل لذلك، يتابع أمين عام الجبهة الديمقراطية، هذه خطوة لألمام، نحييها ونقدرها، غير أنه لفت إلى أنها تم                

  .في ذات الوقت خطوتان للوراء عن وثيقة الوفاق الوطني
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وألن الحالة الفلسطينية عالقة اآلن بين هذين المشروعين، يقول حواتمة، قدم هاني القواسمي استقالته من               
منصب وزير الداخلية، مشيرا إلى أن القواسمي نفسه قال إنه اصطدم باألجهزة األمنية الفتحاوية، والقوة               

  . الحمساوية، فلم يتمكن من أن يفعل شيئاالتنفيذية
وقال حواتمة إن غياب األمن والقانون هو محصلة لغياب الوحدة الوطنية، التي أكد أنها في حالة حركـة                  
التحرر الوطني، كما هو حال الشعب الفلسطيني، يجب أن تتمثل في وحدة وطنية تجمع الكل الفلسطيني،                

وأشار هنا إلـى    ".! حماس"األغلبية، وحزب المعارضة، كما تنادي      ال أن تلجا إلى ترف اإلكتفاء بحزب        
. أنه في ظل هذا الفلتان تم استهداف من يأتي من األجانب ليقف ويناضل إلى جانب الشعب الفلـسطيني                 

، وكذلك ميشيل روكار رئيس     "قاتلوا في صفوفنا  "واشار إلى أنه يوجد ثالثة من وزراء حكومة نيكارغوا          
  .بقوزراء فرنسا األس

  ؟..وتساءل ماذا نقول لهؤالء الذين انتصروا في بلدانم، في حين أننا لم ننتصر بعد
ال يزال على فلتانه وفوضاه األمنية بما يترتـب عليـه مـن             "وخلص حواتمة إلى أن الوضع الفلسطيني       

  ".اغتياالت وميليشيات عشائر تقتتل فيما بينها على خلفية سياسية ال قبلية
ورفض الممارسـات المـسلحة     . ذا السياق إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع تعددي       وأشار حواتمة في ه   

التي تستهدف أصحاب الرأي اآلخر، ومن بينها استهداف غير المحجبات أو غير المنقبات، أو من يشرب                
  .إلخ..البيرة

  ال آليات تنفيذية لقرارات الرياض
  : األخرى بين مشروعين هماوقال حواتمة إن الحالة الفلسطينية والعربية عالقة هي

  :قرارات القمة العربية في الرياض: أوالً
  :وقد حدد جديدها في

  . الربط بين مبادرة السالم العربية وخارطة الطريق-1
  . تفعيل القرارات العربية عبر إعادة تشكيل لجنة المتابعة الوزارية العربية-2

داية أن تذهب اللجنة بكل أعضائها إلسرائيل،       وكشف حواتمة هنا عن أن وزير خارجية البحرين اقترح ب         
  .كي تشرح مبادرة السالم العربية، غير أنه رست األمور في النهاية على ما رست عليه

  .وأشار حواتمة إلى أن هذا المشروع معلق بالهواء ألنه ال توجد لديه آليات تنفيذية
كيل هيئة من الملوك والرؤساء العرب      وأعاد إلى األذهان أنه سبق أن نادى قبل قمة الرياض بضرورة تش           

تكون مسؤولة عن التباحث مع الكتلة الدولية ومع دول العالم في المبادرة العربية، وعقد مـؤتمر دولـي                  
  ).األمم المتحدة(للسالم في الشرق األوسط تحت رعاية دولية 

 وقال إنه غابت عن القمـة       .ولفت إلى أن لجنة المتابعة الوزارية هي قوة تنفيذية ال تقريرية وال تشريعية            
وقال إنه يقـصد    . أي األدوات والروافع التي تمكن مبادرة القمة من شق طريقها         ..كذلك اآلليات التنفيذية  

بذلك وضع مجموع المصالح األميركية واألوروبية والروسية واليابانية والصينية على الطاولة، وطلـب             
مصالح كبرى مقابل مـصالح  ..مقابل الحفاظ عليهاالفلسطيني ـ اإلسرائيلي  /حل قضايا الصراع العربي

كبرى، الفتا إلى أن مصالحنا عادلة ومنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، ومنحكمـة للقـانون                
  .الدولي

لكنه قال ألن قرارت الرياض لم تمتلك اآلليات، ولم تضع المصالح الكبرى مقابل المصالح الكبرى، فإنها                
  .بقيت معلقة في الهواء

  المشروع اآلخر
  :المشروع األميركي ـ اإلسرائيلي: ثانياً
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أي دول ..2 + 4 + 4وقال إن هذا المشروع يدعو إلى مد اليد اإلسرائيلية، وإلى عقد مؤتمر يقوم علـى   
وأشار إلى أنه توجد ألميركـا      . الرباعية الدولية ودول الرباعية العربية إضافة إلى الفلسطينيين وإسرائيل        

  . المقام أعلنت عنها قبل قمة الرياضطلبات في هذا
وأضاف حواتمة هذا المشروع ألنه يمتلك آليات وروافع يمكن أن يشق طريقه بتباطؤ أو بتسارع، خاصة                
أن إسرائيل ستنشغل اآلن بتقرير فينوغراد، وما يترتب عليه لعدة أشهر، الفتا إلى أن الروافع واآلليـات                 

  .األميركية اإلسرائيلية ستبقى موجودة
لذلك ركز حواتمة على أنه على الفلسطينيين أن يبادروا من فورهم إلى انجاز وحدتهم الوطنية على قاعدة             
برنامج سياسي موحد، وإعادة بناء هذه الوحدة على قاعدة وثيقة الوحدة الوطنية الفلـسطينية، ألن ذلـك                 

  . اإلسرائيلي-العربي /طينييشكل رافعة للحالة العربية واإلسالمية فيما يختص بقضايا الصراع الفلس"
  مذكرات كارتر

 لم يأخذ طريقه    1996الذي أجمع عليه العرب في قمة       " خيار السالم اإلستراتيجي  "وأشار حواتمة إلى أن     
وقال بقيت الدعوات التي دعت لتفعيل مبادرة الـسالم العربيـة لقمـة             . للبحث والنقاش في قمة الرياض    

  .ها للبحث الجاد على الطاولةبيروت دعوات مناشدة دون أن تشق طريق
وأعاد إلى األذهان ما ذكره جيمي كارتر الرئيس األميركي األسبق في كتاب مذكراته من أنـه فـوجئ                  

، حين  1979باألسلوب العاطفي واإلنشائي الذي تحدث به أنور السادات في مفاوضات كامب ديفيد سنة              
 للعودة إلى التعايش الذي كان قائمـا بيـنهم          قال لمناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل إن العرب جاهزون        

طوال العصور، وعلى نحو أفضل مما كان قائما بينهم والمسيحيين، وكيف أن بيغن رد عليه قائال هـذا                  
  ؟..ما الذي تريد أن تقدمه لي..كالم قديم وال يعنيني

إلى خمسة عـشر    وأورد حواتمة مثاالً على ذلك وقف السادات للجيش المصري بعد تقدمه ما بين عشرة               
، خالفا لما اتفق عليه مع الرئيس السوري        "1جرانيت  "كيلومترا داخل سيناء، ملزما جيشه بالخطة السرية        

التي تقضي بالتوقف   " 2جرانيت  "الراحل حافظ األسد، وحلفاء عرب آخرين في المعركة بموجب الخطة           
وقال هذا مثـال علـى أن       . سكريون، وهو ما اعترض عليه قادته الع      )المتال والجدي (عند ممرات سيناء    

وأورد مثالن آخران على ذلك في ذات السياق    . العرب مسؤولون عن ثمانين بالمئة من أسباب ما حل بهم         
 الـذي  1939هما رفض القيادة الفلسطينية والدول العربية للكتاب األبيض للحكومـة البريطانيـة سـنة          

قامة دولة فلسطينية ثنائية القومية على كامل أرض      ، وتعهدت بإ  1937تراجعت فيه عن قرار التقسيم لعام       
فلسطين اإلنتدابية، وإعطاء العرب واليهود الحق في أن يطوروا هويتهم الثقافية والسياسية واإلجتماعيـة              

القـرار   (1947وكذلك رفض العرب لقرار التقسيم لعـام         ..والفكرية، ووقف الهجرة اليهودية لفلسطين    
وقال إننا نناضل اآلن مـن      ..! 181يناضلون اآلن من أجل اإللتزام بالقرار       ونوه إلى أن العرب     ). 181

  .أجل ما هو أدنى مما رفضناه في السابق
  فرصة فلسطينية جديدة

لماذا يربط الفلـسطينيون    : وتساءل. وخلص من ذلك إلى أنه توجد اآلن فرصة إلقامة نواة دولة فلسطينية           
؟وقال لسنا موحدين   ..اذا يربطوا أنفسهم كذلك بالمحاور اإلقليمية     ؟ولم..أنفسهم باألوضاع العربية والدولية   

على أساس قواسـم    ..جميعا على رؤية واحدة، لكن التوحد يجب أن يتم على رؤية مشتركة وليس تطابق             
  .مشتركة

علينـا أن ال    ..1991أكتـوبر   /وقال علينا أن نستأنف المفاوضات الثنائية التي بدأت فـي تـشرين أول            
 دخول هذه المفاوضات بالوحدة والقبضة الفلسطينية الموحدة، ونتفاهم عليها لنشكل قواسـم             علينا..ننتظر

  .وأضاف إن هذا يستدعي شفافية في التعامل مع الرأي العام والنظام العربي. ومشتركة
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ألنها أظهرت موقفا عربيا متحدا، ولو نظريا،       "وطالب حواتمة بالتزام كل العرب بقرارات قمة الرياض،         
الفلـسطيني ـ   /سيا بين جميع الدول العربية، وجميع مكونات األقطار العربية باتجاه الصراع العربيسيا

  ".اإلسرائيلي
  ؟..هل انتصر حزب اهللا

. ورفض حواتمة بشكل غير مباشر اإلقرار بانتصار حزب اهللا في حرب الصيف الماضي مع إسـرائيل               
  :وعدد حواتمة خسائر حزب اهللا في تلك الحرب

  .تراجع قوات حزب اهللا من الخط األزرق على طول الحدود مع إسرائيل، إلى شمال نهر الليطاني: أوالً
دخول ثالثين ألف جندي نصفهم قوات دولية ونصفهم اآلخر قوات لبنانية إلى الجنـوب اللبنـاني،                : ثانياً

  .وهو ما كان حزب اهللا يتحفظ عليه من قبل
  .تب عليه، والمشاحنة الجارية عليه اآلن وما يتر1701صدور القرار الدولي : ثالثاً
  .الدمار الهائل والشامل الذي لحق بلبنان: رابعاً

  :ثم عدد حواتمة مكاسب حزب اهللا من تلك الحرب، فلخصها في
  .الصمود في وجه العدوان ومقاومته: أوالً
  . يوما33استمرار المقاومة المسلحة طوال : ثانياً
  .ومةالتضامن الشعبي مع المقا: ثالثاً
  .الصمود السياسي للحكومة اللبنانية ومجلس النواب ورأس الدولة: رابعاً

وحول التوجه نحو إشعال نيران جديدة في منطقة الخليج العربية على قاعدة مواجهات بين عرب وفرس،                
نحن العرب قبل غيرنا نحتاج إلى      : نقول بلغة واضحة  "بلدان عربية وإيران، أو سنة وشيعة، قال حواتمة         

ن نلملم جراحنا، ال أن نفتح جراحا أوسع من أجل أن نناضل جديا لتطوير مـا باليـد علـى الجبهـة                      أ
ال أن  ..تسويات سياسية لقضايا الصراع مع إسرائيل     ..حلول..أي البحث عن سالم   ..المركزية لكل العرب  

لصراع العربي  نجد أنفسنا أمام عوامل تفتح على حرب رابعة بعيدا عن القضية الفلسطينية، وعن قضايا ا              
  . اإلسرائيلي-

وأشار حواتمة إلى أنه يوجد لدى العرب عدد من القضايا غير المحلولـة حتـى اآلن منهـا العالقـات                    
  . الفلسطينية، والوضع اللبناني، والعراق-الفلسطينية 

  ..!األميركان أشطر
اف المـدنيين األبريـاء     وفيما يتعلق بالعراق، أشار حواتمة إلى أن اإلرهاب غير المقاومة، رافضا استهد           

مجمـوع القـوى    "وقـال   ". ال يمكن العودة إلى العراق الذي كان      "وأكد  . بالقنابل والتفجيرات والمفخخات  
لقد تم حل الدولة العراقية التي استمرت طـوال         "وأضاف  ". العراقية هي التي تحدد مالمح العراق المقبل      

 التقدمية واليسارية في العـالم بحلهـم الدولـة          وطلعوا األميركان أشطر من العديد من القوى      .. عاما 80
من : وتساءل". نظرية حل الدولة القاعدة واستبدالها بدولة أخرى هي نظرية لينينية مش أميركية           . العراقية

. الدعوات الصالحات ال تكفي   "؟ وأجاب   ..؟من الذي سيقيم الدولة البديلة    ..الذي سيقدم الحل في هذه الحالة     
العراقيون المنخرطون في العملية السياسية، أم الذين       "وعاد للتساؤل   ". سيقدمون الحل العراقيون هم الذين    

أن يقدموا مـشروعا    "وقال على هؤالء    ". ؟..لديهم رؤى وتعددية في الرؤية السياسية وفي عالم المقاومة        
  ".للعراق الموحد المقبل، الذي ال يمكن العودة به للماضي الذي له سلبياته على كل حال

دكتاتورية عبد الكريم قاسم، ودكتاتورية عبـد       "ار حواتمة إلى أنه سبق له المشاركة في النضال ضد           وأش
في العراق، في إشارة إلى فترة الحكم األولى لحـزب البعـث فـي    " السالم عارف وعلي صالح السعدي   

 عهـد   وقال إنه أبعد من العراق وهو يحمل حكمين باإلعدام واحد صدر ضده فـي             . 1963العراق سنة   
  .قاسم، واآلخر صدر ضده في عهد عارف
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، "مشروعا سياسيا للعراق الموحد القادم الموعـود      "واعتبر حواتمة أنه لم تقدم حتى اآلن أي قوة عراقية           
وأكد عـدم جـواز   . إلخ..في حين يوجد مشروع أميركي، ومشروع للقوى الشيعية، وآخر للقوى الكردية        

وقال فـي هـذا     . تماما كما هو الحال في فلسطين     .. اإلحتالل تأجيل طرح مثل هذا المشروع لحين رحيل      
برنامج الجبهة الديمقراطية بعد قيام دولة فلسطين هو أننا نريد أن نناضل مع كل من هو مـستعد     "السياق  

 بهذا اإلتجاه نحو فلسطين دولة ديمقراطية موحدة        - اليهود   -للنضال أيضا من داخل المجتمع اإلسرائيلي       
  ".لكل سكانها بالمساواة بينهم يهودا وعربا..فلسطين اإلنتدابية من بحرها إلى نهرهاعلى كامل أرض 

  اتحاد فدرالي ووحدة عربية يهودية
حواتمة كشف في معرض النقاش مع الحضور عن أن الجبهة الديمقراطية تطالب بإقامة اتحاد كونفدرالي               

، كما قرر المجلس الـوطني الفلـسطيني فـي          مع األردن، بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة، ال كونفدرالية        
وقال حواتمة في معرض رده على سؤال عن موقفه         . ، حين أعلن قيام دولة فلسطين     1988الجزائر سنة   

متبنياً ") فتح"هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة       (من الدعوة التي أطلقها قيادي فلسطيني مؤخراً        
هناك نظرة بعيون إسرائيلية تـرى      ". الخيار األردني "مختلفة لـ   هناك نظرتان بعيون    "..الخيار األردني "

في الخيار األردني مدخالً لرفض قيام دولة فلسطينية، والمماطلة في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني وحقه               
. وهذه نظرة مرفوضة  ..1967يونيو  /في تقرير مصيره، ورفض اإلنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران         

دنية التي تطالب بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ضمن حدود الرابع من             وهناك النظرة األر  
، وهذه نقبل بها، وملتزمون بقرار المجلس الوطني الفلسطيني الخاص بشأن العالقة            1967يونيو  /حزيران

مع األردن،  المستقبلية مع األردن، ونحن في الجبهة الديمقراطية نطالب بالعمل على إقامة عالقة فدرالية              
في هذه الحالـة فـإن المواقـف        "وأضاف  . في اليوم التالي لقيام الدولة الفلسطينية، ال عالقة كونفدرالية        

األردنية المعلنة تتطابق وتساند خيارت الـشعب الفلـسطيني فـي زوال اإلحـتالل وتحقيـق الحريـة                  
  .ل تنسجم وتتطابق معهوهي بالتالي ال تتعارض مع الحقوق الوطنية الفلسطينية، ب.. واإلستقالل

 9/5/2007الحقائق 
 

 قراءة في األبعاد العسكرية... تقرير فينوغراد .74
 محمد خواجة 

، للتحقيق في إخفاقات حرب لبنان الثانية، وتعرضت أثناء 2006 أيلول 17أنشئت لجنة فينوغراد في 
نشر محاضر التحقيق عملها للكثير من النقد من نواب في الكنيست ووسائل اإلعالم، بسبب تمنعها عن 

 .مع الشخصيات الرئيسية المساهمة في صناعة قرار الحرب
 صفحة 59 صفحة، بعدما حذفت يد الرقيب العسكري 171 صفحة، نشر منها 230يتلخص التقرير في 

وربما الحتوائها أسماء شخصيات غير " بأمن الدولة"منه، لتضمنها معلومات وإفادات يضر نشرها 
وطغى على .  أدت دوراً ما في الحرب اإلسرائيلية على المقاومة اللبنانية- ولبنانية  عربية-إسرائيلية 

التقرير الطابع التوصيفي، وتحديد المسؤوليات، من دون تقديم توصيات ملزمة بإقالة أي مسؤول مدني أو 
بانتظار صدور عسكري، ربما لكونه تقريراً جزئياً، وال يغطي من فترة الحرب إال األيام الخمسة األول، 

 .2007التقرير النهائي في آب 
فقد كتب . في مقاربتنا لتقرير لجنة فينوغراد لن نتطرق الى الجانب السياسي، والسيناريوهات المحتملة

لذا سنكتفي بالتركيز على القراءة . في األيام الماضية مئات التحليالت والمقاالت والتعليقات بهذا الشأن
 .تي وردت فيهالعسكرية ألهم النقاط ال

 يدل تأليف لجنة فينوغراد للتحقيق في إخفاقات الحرب، على اعتراف إسرائيلي صريح بفشلها -1
 مرة في التقرير، وهو ما يدل على الشعور اإلسرائيلي 156" إخفاق"وقد ورد مصطلح . العسكري
 .بالهزيمة
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رئيس الحكومة : " من التقرير أن104اإلقرار بالمسؤولية اإلسرائيلية عن الحرب، فقد ورد في الفقرة -2
شخّص وجود فرصة لوضع فيه تأييد دولي لخطوات عسكرية تمس بحزب اهللا، وسارع الى العمل كي 

نجد أن رئيس الحكومة مسؤول عن حقيقة قرار شن : " من التقرير ذاته135وورد في الفقرة ". يستنفدها
اللبنانية التي دأبت على تحميل المقاومة ، وهو ما يدحض بعض المواقف العربية و" تموز12الحرب في 

 .مسؤولية اندالع الحرب
بسوء التقدير، وقلة التخطيط، ونقص . حصرت اللجنة مكامن الخلل في الحرب اإلسرائيلية على لبنان-3

. االستعدادات، والتدريبات الميدانية، فضالً عن القصور في إدارة الحرب، والمغاالة في تحديد أهدافها
 ناتجة من تقصير إسرائيلي، متى عولج سيكون النصر الى - بنظر لجنة فينوغراد -زيمة وتصبح اله

وهكذا حصرت اللجنة الخلل في الجانب التقني فقط، متغافلة عن نقاط القوة !! جانبها في الحروب المقبلة
 يحسن وكأن المقاومة غير معنية بهذا االنتصار، أو أنها انتصرت ألن العدو لم. لدى الطرف اآلخر

 .استخدام إمكاناته وبالتأكيد فالمقاومة تملك عناصر القوة الذاتية
لقد تجاهلت لجنة فينوغراد، في تقويمها، طبيعة العدو المواجه للجيش اإلسرائيلي؛ إذ إنه عدو من طراز 

انب جديد يدافع عن قضية محقة، ويعتمد استراتيجية الحرب غير المتماثلة، وتكتيكات قتال مالئمة، الى ج
 .استخدامه ألسلحة مناسبة، األمر الذي أربك الجيش الحديث المعتاد على الغلبة في حروبه السابقة

 مسؤولية الفشل، واتهمته - رئيس األركان السابق -حملت لجنة فينوغراد الجنرال دان حالوتس -4
كما . مناسبة في خطتهمن دون إيالء الحرب البرية المكانة ال) النار عن بعد(بالتركيز على سالح الجو 

من التقرير، ومثل هذا الكالم كان موضع تعليق العديد ) 171-110- 81-23-19(ورد في الفقرات 
من الجنراالت أمثال شاوول موفاز، وموشيه يعلون، ومعهم أيضاً، العديد من الخبراء االستراتيجيين 

ارتأى هؤالء أنه كان من األجدى أن و. اإلسرائيليين، في معرض تحليلهم ألسلوب إدارة الحرب ونتائجها
يتم تجنيد فرق عدة من االحتياط في األيام األولى للحرب، واالندفاع فوراً الى مسافات تضمن إبعاد نار 

 يميل الى مقاربة أسلوب - ولجنة فينوغراد أيضاً -وتقدير هؤالء . صواريخ المقاومة عن شمال إسرائيل
 طبقت القوات 1982ففي اجتياح . يطة طريق للحرب البرية، واعتماده خر1982اجتياح لبنان عام 

اإلسرائيلية في هجومها أسلوب الحرب الخاطفة، بغية تحقيق أهدافها بسرعة، وبأقل خسائر ممكنة؛ اذ 
 تاركة - لكونها عقداً قوية للمقاومة -كانت تتجاوز البلدات والمخيمات الفلسطينية، وحتى المدن الرئيسية 

التعامل معها على عاتق األنساق الثانية والثالثة من القوات المهاجمة، بينما تتفرغ قوات مهمة تطويقها، و
ولو طبق هذا األسلوب في حرب تموز، ربما بدل قليالً من . النسق األول للتوغل داخل العمق اللبناني

حشد قوات عسكرية فتطبيق خطة كهذه، يتطلب . نتائجها، إال أنه لن يحرز تغييراً استراتيجياً في الموقف
 .كبيرة، مع صعوبة اإلحاطة بحدود العملية العسكرية ونتائجها

رؤية افتراضية، كانت القوات اإلسرائيلية ستتجاوز حدود مجرى نهر الليطاني لكون احتالل منطقة "ففي 
ود فأبعد نقطة بين الحد. جنوبي الليطاني، قد ال يوقف الرمايات الصاروخية باتجاه العمق اإلسرائيلي

 كلم، وهذا يعني أن النسق األول من المستوطنات 20 الفلسطينية ومجرى النهر، ال تزيد على -اللبنانية 
، هذا باإلضافة الى )كلم28(اإلسرائيلية، سيبقى في مرمى صواريخ الكاتيوشا، ال سيما المعدلة منها 
ئيلية على تخطي مجرى النهر أنواع الصواريخ األخرى ذات المدى األبعد، وهو ما سيجبر القوات اإلسرا

 ".شماالً، ولمواجهة هذا التوسع سيناريو آخر
، "التأخيري"وقتها، كانت المقاومة ستعدل تكتيكات المواجهة، والمرجح أنها سوف تلجأ الى أسلوب القتال 

فوق بما ي" بالجغرافيا"بهدف إنزال أكبر نسبة خسائر بالعدو وإعاقة تقدمه قدر اإلمكان، من دون التمسك 
في القرى والوديان واألحراج، لتنشط بعد أن يطمئن العدو " مجموعات نائمة"وقد تعمد الى زرع . قدرتها

ومن يضمن، حتى لو . إلى أن األمر قد استتب له، مستهدفة خطوط مواصالته، ونقاط تمركزه الجديدة
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تضطر للتعامل مع سيناريو نجحت القوات اإلسرائيلية في االندفاع واحتالل مناطق لبنانية واسعة، أالّ 
 .؟ غير أنها هذه المرة ستواجه مقاتلين أكثر جرأة وأكثف خبرة وأفضل تسليحا2000ًمرحلة ما قبل عام 

ركز التقرير على انعدام المعرفة العسكرية لدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير دفاعه، معتبراً أن -5
ونظراً ألهمية . لتي تُركت عملياً لرئيس األركان وحدههذا األمر أثّر سلباً على أسلوب إدارة الحرب، ا

) 146-145 -139 -16 -15 -12( فقد وردت في الفقرات -  بنظر لجنة فينوغراد-هذه المالحظة 
 .من التقرير

وقد . بهذا توصي اللجنة بطريقة غير مباشرة، بتولّي الجنراالت لمواقع القرار في الدولة اإلسرائيلية
رئيس األركان الجنرال غابي أشكنازي، الذي سارع الى تأليف لجنة خاصة لدراسة يدغدغ هذا األمر 

تقرير فينوغراد، علماً بأن أشكنازي شخصية طموحة وقائد ميداني، إذ سبق أن شارك في حروب عديدة 
ويعمل حالياً على إعادة تأهيل الجيش، ومعالجة ) 1978(ضد العرب، وقد أصيب أثناء عملية الليطاني 

وب البنيوية التي تعتريه، وتحسين جهوزيته من خالل تكثيف التدريبات والمناورات، وقد يسعى إلى العي
االستفادة من حالة االرتباك السائدة في الدولة العبرية، لتلميع صورته في نظر المؤسسة العسكرية 

 المستقبل، ال سيما أن والمجتمع اإلسرائيلي، األنر الذي يؤهله ألداء دورٍ مميٍز على الصعيد السياسي في
 .أتوا من المؤسسة العسكرية" التاريخيين"معظم القادة 

إن مضمون تقرير لجنة فينوغراد، وأسلوب مقاربتها إلخفاقات الحرب، بدون النظر في مسبباتها، يدل 
لدة فبدل أن تناقش اللجنة الطبيعة اإلسرائيلية، المو. على أن إسرائيل لم تتعظ بعد من التجربة القاسية

للحروب في لبنان والمنطقة، نجدها تركز على العيوب ومكامن الخلل، لتحسين األداء في الجوالت 
 .المقبلة

أيضع نشر التقرير حداً لحالة فقدان التوازن التي تعيشها إسرائيل منذ مدة، على : هنا يتساءل المراقبون
 .المستويين السياسي والعسكري؟

 .من البلبلة واالرتباك، وبخاصة على المستوى السياسي؟أم، بالعكس، سوف يؤدي الى مزيد 
وهل يقدم الجيش اإلسرائيلي، بعد االنتقادات التي طالته، على مغامرة جديدة ضد أحد أضالع مثلث 

 الستعادة الهيبة المفقودة؟ أم أنه يستعد للمنازلة الكبرى مع العدو - لبنان، سوريا، فلسطين -المواجهة 
 .إيران؟... الوجودي

  10/5/2007األخبار اللبنانية 
 

      مخاطر استمرار تعطيل منظمة التحرير الفلسطينية .75
    عامر راشد

 بقي شعار تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية يتـصدر العمـل الـدعاوي لكـل                2005منذ آذار   
ة، الثنائيـة   الفصائل والقوى الفلسطينية، وأفردت له مساحة واسعة في الحـوارات الداخليـة الفلـسطيني             

 واتفاق فـتح    2006والشاملة، وأعيد التأكيد عليه في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني المقرة في حزيران             
وعقدت عدة اجتماعا كرست لهذا الغرض، آخرها ما        . 2007وحماس الذي وقع في مكة المكرمة شباط        

ق خطوات عملية تـذكر     ورغم كل ذلك لم يتم تحقي     . 2007وقع في دمشق في الخامس عشر من نيسان         
على هذا الطريق، وهو ما يضع عالمات استفهام كبرى، في مقدمتها جدية بعـض القـوى والفـصائل                  
الفلسطينية في التعاطي مع مهمة إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية كأولوية، ربطاً بـسقف               

ولى بتفويض ضمني إدارة هذا الملـف       الموقف العربي لمفهوم وأسس التفعيل والتطوير، فالقاهرة التي تت        
عربياً ترى بأن التفعيل والتطوير يجب أن يتم وفقاً للهيكلية القائمة، وبشرط البقاء تحت السقف الـسياسي             
لالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، واحترام ما ترتب عليها مـن التزامـات،                

نية، أي أن تنضبط مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المفعلة فـي           كما وقع مع حكومة السلطة الفلسطي     
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حدود الدور الذي رسم لها فلسطينياً وعربياً ودولياً في الحقبة األوسلوية، ناهيك عن مواقـف الرباعيـة                 
نبذ العنف واإلرهاب، االعتراف بحق اسرائيل في الوجود،        (الدولية المتمسكة بشروطها الثالثة المعروفة      

في حين وعلى العكس من ذلك، ترى غالبية القوى والفصائل الفلـسطينية  ..). ام باالتفاقيات الموقعة  االلتز
ان تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية هو بشكل عام المدخل للتحرر من مظالم اتفاقيات               

  .أوسلو
ؤسسات منظمة التحريـر    إن المعوقات التي تحول دون تحقيق نتائج عملية على طريق تفعيل وتطوير م            

 ال تتمثل   27/5/2006 ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني      17/3/2005الفلسطينية تنفيذاً إلعالن القاهرة     
فقط في عدم توفر الشرط والدعم العربي والدولي، بل أيضاً بعد توفر الشرط الـذاتي الفلـسطيني، إذ إن      

ف فهماً وآليات، فرؤية غالبية قيادة حركـة فـتح          الفصائل والقوى الفلسطينية غير موحدة وراء هذا الهد       
حيال الدور المفترض لمنظمة التحرير الفلسطينية تبدو أكثر قرباً من الرؤية العربية والدولية، وال يجـد                
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس غضاضة في تكرار مفاخرته بأنه مهندس              

 يكلف نفسه عناء إجراء مراجعة الخطايا التي شابتها وأوصـلتها إلـى طريـق               اتفاقيات أوسلو، دون أن   
مسدود، ويتمسك عباس بمطلب عقد صفقة متكاملة وشاملة تضمن عدم المس جوهريا بالمصالح الفئويـة               
لحركة فتح وهيمنتها على المؤسسات الخربة، واحتكارها للقرار غير المحكوم بمرجعيات وطنية جامعة،             

ما تزال ضاغطة علـى     ) 2006كانون الثاني   ( الفتحاوي المدوي في االنتخابات التشريعية       فدروس الفشل 
عصب سياسات وتكتيكات حركة فتح، وهي ال تستطيع تحمل أعباء مغامرة أخرى غير محسوبة، حيـث                
إن حسابات معادلة تجمعات اللجوء الفلسطيني في إعادة تفعيل وتطوير منظمـة التحريـر الفلـسطينية،                

ة جذرياً عن حسابات غزة والضفة والقدس، فغياب وتغييب مؤسسات المنظمة على مدار عقدين من               مختلف
الزمن أضعف إلى حد بعيد نفوذ حركة فتح الذي استند تاريخياً إلـى أدوات سـيطرة تقليديـة زبائنيـة                    

ية قادة فـتح    المحتوى لم تعد قائمة أو ممكنة، والقضية المركزية للشتات هي حق العودة الذي يجاهر غالب              
في حين حافظت نسبياً القوى اليسارية والديموقراطية على        . بأنه أصبح من مخلفات ماض تجاوزه الزمن      

وجود قوي لها في تجمعات اللجوء، وتجهد حركتا حماس والجهاد اإلسالمي في بناء قاعدة شـعبية فـي                  
  .األوساط التي كانت محسوبة تاريخياً على حركة فتح

 والتسويف الفتحاوي تضغط باقي القوى والفصائل الفلسطينية لإلسراع فـي تفعيـل             وفي مواجهة التردد  
وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهنا تبرز حقيقة أن هذه القوى بدورها غير موحدة علـى                
المفهوم واآلليات، حركة حماس تريد أن توظف قوة الدفع التي تحققـت لهـا فـي نتـائج االنتخابـات                    

، "تنـازالت "ة، وأمام التعطيل الذي أنتجه الحصار والمقاطعة الدولية قدمت حماس ما تعتقد أنه              التشريعي
خطوة إلى الوراء من أجل التقدم خطوتين إلى األمـام بفـرض            " التنازالت"ولم تخف قيادات حماس أن      

ـ             ات أو التوافـق    نفسها رقماً صعباً في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفي آليات التفعيل، االنتخاب
وحركة الجهاد اإلسالمي التي بقيت خارج      . سيان، إذا تم ضمان حصة مجزية تعكس حجم وتأثير حماس         

منظومة مؤسسات السلطة الفلسطينية انطالقاً من قناعات معلنة منسجمة مع مبادئها يختلف موقفها جذرياً              
 واحتالل موقع في مؤسـساتها، إدراكـاً        من منظمة التحرير، وتعتبر نفسها معنية بعملية تفعيلها وبنائها،        

للفرق الكبير بين برنامجي السلطة والمنظمة وهامش المناورة، وألنها ال تستطيع أن تبقى خارج النظـام                
والقوى اليسارية والديموقراطيـة    . السياسي الفلسطيني، وترك تمثيل تيار اإلسالم السياسي لحركة حماس        

عية الفلسطينية تراهن على أن إعادة تفعيل وتطوير المنظمة تفتح لها           الخاسر األكبر في االنتخابات التشري    
أفقاً الستعادة مكانتها وثقلها على قاعدة تمسكها ببرنامج المنظمة، وهذه نقطة خالفية مع حركتي حمـاس                
والجهاد اإلسالمي اللتين تريان أن برنامج المنظمة يجب أن يعاد النظر به على ضوء واقع المنظمة بعد                 

  .يلها بما يعكس خارطتها السياسية الجديدةتفع
  10/5/2007المستقبل 
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  دعوة لفتنة داخلية".. اختبارات التنفيذ"خطة  .76

  أحمد الحيلة
اختبارات "إسرائيل إلى التجاوب مع الخطة األمنية األمريكية المسماة ) 7/5(دعا الرئيس محمود عباس 

  ..همة إلحالل األمن ورفع المعاناة عن الفلسطينيين، مؤكداً في ذات الوقت أنها تتضمن خطوات م"التنفيذ
تطالب طرفي الصراع ) 4/5(ويشار هنا إلى أن الخطة األمريكية التي نشرت معالمها صحيفة هآرتس 

  :على النحو التالي" المتبادلة"بمجموعة من االلتزامات ) الفلسطينيين، واإلسرائيليين(
 الفلسطينية بمنع تهريب السالح عبر الحدود وذلك بالتنسيق مع فلسطينياً، تطالب الخطة قوات األمن: أوالً

 مطالبة مستشار األمن القومي محمد دحالن بتطوير خطة -أجهزة مخابرات وجيش االحتالل اإلسرائيلي 
وذلك بإشراف رئيس ) أو إطالقها على االحتالل" تهريبها"منع تصنيعها أو (ضد الصواريخ الفلسطينية 

 مطالبة كل من عباس ودحالن بوضع األجهزة األمنية الفلسطينية تحت إمرة - السلطة محمود عباس
 مطالبة عباس ودحالن إعادة تشكيل قيادات التنسيق ومكاتب االرتباط للتنسيق -رئيس السلطة المباشرة 

  .مع االحتالل في الضفة الغربية
 500جز في الضفة البالغ عددها نحو إسرائيلياً، تطالب الخطة الجانب اإلسرائيلي برفع بعض الحوا: ثانياً

 مطالبة االحتالل بزيادة نشاط المعابر الخاصة بمرور - حاجز متحرك 600حاجز ثابت، وأكثر من 
 السماح بتسيير حافالت بين الضفة والقطاع لنقل الفلسطينيين تحت السيطرة -الشاحنات التجارية 

) كيت دايتون( على طلبات المنسق األمني األمريكي  مطالبة الحكومة اإلسرائيلية الموافقة-اإلسرائيلية 
  ..لتزويد األجهزة األمنية الفلسطينية الخاضعة لسلطة الرئيس محمود عباس بالسالح والذخيرة والمعدات

مطالب بوقف المقاومة ) تحديداً الرئيس عباس ومستشاره دحالن(باختصار، الطرف الفلسطيني 
  .تعلق بحركة الفلسطينيين على المعابرالفلسطينية، مقابل تسهيالت جزئية ت

  :القراءة المتأنية لحيثيات الخطة األمريكية تقودنا إلى عدة مسائل أهمها
أن الطرف األمريكي يسعى من خالل خطته لتوسيع الهوة بين الرئاسة والحكومة الفلسطينية، وزيادة • 

مستشاره دحالن، وتتجاهل الوزارة حجم الخالف بينهما، وذلك عندما تخاطب الخطة الرئيس الفلسطيني و
، ..وعندما تخص بالذكر األجهزة األمنية الخاضعة لسلطة الرئيس دون التابعة لوزارة الداخلية.. ورئيسها

وعندما تدعو الخطة كالً من عباس ودحالن لنقل أو إلحاق كافة األجهزة األمنية بسلطة الرئيس، وكأنه ال 
  .جهزة األمنية لحفظ األمنيوجد وزارة داخلية مهمتها إدارة األ

أيضاً الخطة األمريكية تغذي روح الشقاق والفتنة واالقتتال الداخلي، عندما تشير الخطة العتيدة إلى • 
السالح للمقاومة أو منعها من إطالق " تهريب"تسليح ودعم أجهزة األمن التابعة للرئيس بهدف منع 

كررة، أليس في ذلك دعوة إلذكاء وإشعال نار الفتنة الصواريخ رداً على االعتداءات اإلسرائيلية المت
  واالقتتال الداخلي بين األجهزة األمنية وقوى المقاومة الفلسطينية؟

الشيء األسوأ أن الخطة تتعامل مع الوضع الفلسطيني على أنه مجرد حاجات إنسانية أو مطالب • 
. ة القضية الفلسطينية السياسية بامتيازلتحسين الظروف المعيشية، وفي ذلك تشويه وتقزيم واختزال لطبيع

فقد فسرت الخطة أسباب المعاناة واإلغالق ومنع الحركة ومرور البضائع للفلسطينيين باستمرار المقاومة 
أو إطالق الصواريخ، متجاهلة أن أصل المشكلة يكمن في استمرار االحتالل الذي تحاول أمريكا تبرئته 

  ..من المسؤولية
 فالخطة تحاول االلتفاف على الحصار المستمر منذ سنة وثالثة أشهر، ولفت األنظار زيادة على ذلك،• 

بعيداً عنه، بقصد إدامته حتى يحقق أهدافه بأقل الخسائر الممكنة؛ فالواليات المتحدة وإسرائيل تدركان أن 
نفجر الوضع استمرار الحصار يعني في المآل انفجار الوضع في فلسطين، وما يعني االحتالل هو أن ال ي

  :هي خطوة استباقية باتجاهين) اختبارات التنفيذ(ولذلك الخطة . في وجهه
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محاولة رفع مسؤولية واشنطن وتل أبيب عن الحصار، وذلك عندما تبدو واشنطن بخطتها : االتجاه األول
ة وكأنها معنية بتخفيف معاناة الفلسطينيين بحسب رؤية وشهادة رئيس السلطة الوطنية ورئيس اللجن

أن الخطة تتضمن خطوات مهمة إلحالل : "ف السيد محمود عباس، عندما يؤكد بقوله.ت.التنفيذية لـ م
  ".األمن، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين

تهيئة األجواء الفلسطينية النفجار داخلي قادم من خالل دعم ورعاية األجهزة األمنية : االتجاه الثاني
  ..مقاومة، حتى ال ينفجر الوضع باتجاه االحتالل اإلسرائيليالتابعة للرئيس ومطالبتها بوقف ال

ما يزيد األمر حرجاً على الجانب الفلسطيني أن الرئيس عباس يوافق على الخطة األمريكية دون تحفظ، 
بل ويدعو االحتالل إلى التجاوب معها، ألنه يرى في الخطة مدخالً لرفع المعاناة عن الفلسطينيين، 

لمعاناة ليست وليدة اللحظة، وأنها مقترنة باالحتالل مذ وجد على أرض فلسطين، وأن متجاهالً أن تلك ا
  .هذه المعاناة لن تزول بمجرد تخفيف عدد الحواجز، أو إزالة بعضها هنا أو هناك

من جانب آخر، فإن موقف السيد عباس من خطة اختبارات التنفيذ األمريكية يعزز ويبرر سياسة 
ن، ويغري االحتالل بأخذ المزيد من اإلجراءات التعسفية واإلرهابية ضد الحصار على الفلسطينيي

وهذا .. الفلسطينيين في الوقت الذي يتحفز فيه جيش االحتالل وأجهزته األمنية الجتياح قطاع غزة
اإلغراء لالحتالل بارتكاب المزيد من الحماقات العسكرية ناتج عن موقف الرئيس عباس عندما يقرن 

طينيين ببندقية التحرير، باعتبار أن الحواجز ومنع الحركة للفلسطينيين، والحصار ناتج عن معاناة الفلس
بندقية المقاومة التي جلبت الحصار والحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة، وبالتالي ال بد من نزع سالح 

ئيس أنه ال يستطيع أن ، متناسياً سيادة الر"الحرية"المقاومة حتى يتسنى للفلسطينيين التنقل بمزيد من 
يغادر معبر رفح أو حتى الضفة الغربية أو قطاع غزة إال بإذن مسبق من االحتالل رغم أن السيد عباس 

  .االنتفاضة" عسكرة"ضد 
ونذكّر الرئيس عباس أيضاً بأن االحتالل لم يتوقف ولو للحظة عن القتل، واالغتيال، والتدمير، ووضع 

والتزام الطرف الفلسطيني بهدنة من طرف واحد إثر اتفاق القاهرة المزيد من الحواجز رغم إعالن 
  !!، فأين المشكلة إذن، هل هي في االحتالل أم في المقاومة؟2005) مارس(الموقع في آذار

أن تشكيل حكومة : يقودنا موقف الرئيس عباس من الخطة األمريكية إلى استنتاج حقيقة هامة، وهي
وسرعان ما سينتهي .. ج مؤقت فرضه واقع األحداث الدامية في قطاع غزةالوحدة الوطنية ما هو إال زوا

من تملك )  دحالن-عباس (هذا الزواج عندما تنضج ظروف ومعطيات جديدة تمكن الرئاسة الفلسطينية 
بأن )  الجديدة-القديمة (زمام الموقف، ومن ثم المبادرة والشروع بالطالق سعياً لتحقيق رؤية عباس 

  !!اسية هي الخيار األوحد إلنجاز واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينيةالتسوية السي
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  ماذا تبقى عند سادة الكراسي.. على الطاولة  .77

  عبد اهللا عواد
  تفاءلوا قليالً

صحيح ما يقال، نحن بحاجة لشيء ولو قليل من التفاؤل، من استحضار العناصر االيجابية، كي نؤسـس                 
اس حقنة من األمل بأن يكون الغد أفضل من اليوم، ولكن حين يكون الواقع الذي يعيشه                عليها ونعطي الن  

من التفاؤل وهو يعرف انه يمـارس      ) جرعة(فماذا بامكان أي انسان ان يقدم لهم        .. هو غير ذلك  .. الناس
  .الخداع على نفسه قبل اآلخرين

فصائلنا وقياداتنا ولكنها كانـت عكـسية       تجربة اختبار ل  !! كان خروج االحتالل من القطاع وليس االنهاء      
وشيئاً فشيئاً تقزمت االهداف حتى وصلت للقمـة الخبـز كأولويـة            .. ورسالة سيئة جداً للناس قبل العالم     
وتجاوزت ذلك نحو مشروع مقايضة امـن االحـتالل واالسـتيطان           .. حاضرة في داخل اغلبية البيوت    
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وغرق الناس في الفوضى والفلتان واالنهيـار       .. رىوبين قرية وأخ  .. بالتحرك المشروط بين بيت وآخر    
  ..وتقولوا لنا تفاؤلوا قليالً، فقط يمكن للمجانين وحدهم التفاؤل.. القيمي

  البديل الديني لحركة حماس
مثلت حركة حماس في الساحة الفلسطينية وعلى مدار السنوات الماضية جانباً موضوعياً ومتعايشاً مـع               

وهكذا نجحت في استقطاب الشارع وصـوالً       .. االجتماعية رغم كل المالحظات   الحالة السياسية العامة و   
ومـن ثـم   .. باالنتخابات وتشكيل الحكومة.. ولكنها بعد ان تعمدت في نهر اوسلو  .. للفوز في االنتخابات  

: االول.. حكومة الوحدة، أخذ الحراك الديني السياسي في الساحة الفلسطينية يعكس توجهين متناقـضين            
واخذت تترجم نفـسها بـالعنف   ". من ليس معنا فهو ضدنا" نحو السلفية العنيفة والتي تحاكي بوش     العودة
وبخطاب ال مكان فيه لفلسطين، وجريمة مدرسة       .. على غرار خطف الصحافي الن جونستون     .. الداخلي

 كما  والغريب ان حركة حماس   .. العمرية في مدينة رفح وغيرها من تفجير وتدمير المحالت والمؤسسات         
وتدعو للتعاطي مع هذه الجماعة وجرائمها بلغـة        ) احداثاً مؤسفة (قالت بعض المصادر ترى في كل ذلك        

  .رغم انها ستكون الخاسر االكبر.. الحوار
العودة نحو حزب التحرير المعاكس للجماعة السلفية، والذي ينبذ الجهاد والمقاومة والعنف، فـي              : الثاني

ويركز على البناء والتعبئة الداخلية، واعداد االنسان وصـوالً         .. ن مجهول هذه المرحلة والممتدة الى حي    
  .اللذان اخذا يظهران عنفاً داخلياً مجنوناً واستسالماً داخلياً قدرياً.. هذان هما البديالن.. للخالفة

  فقط بالمقاومة
ر االمن لالحـتالل    يقال ان هناك خطة اميركية تقوم على مقايضة حرية الحركة للفلسطينيين، مقابل توفي            

كانوا ينتظرون خطة كهذه ليبدؤوا باللعن والشتم والمؤامرة، واظهار         .. والمستوطنين، وجماعتنا االشاوس  
والتضليل الذي  .. واالكاذيب.. وما شابه من البكائيات والنواح    .. كانت وراء طرح الخطة   ) الصواريخ(ان  

  .التي تحكم الفكر الفصائلي البائس) العقيدة(اصبح 
ومن يصر على القبض    ..  السلطة والمقاومة خطان ال يلتقيان اال على جثة القضية واالرض والشعب           ان

فـاذا كانـت    .. على السلطة، والدخول في لعبة تقاسم الغنائم فإن كل حديثه عن المقاومة كذب في كذب              
المظاهر الخادعـة   (السلطة مقتالً للثورة في الحالة الطبيعية فكيف بسلطة ال تملك من السلطة شيئاً سوى               

  !وممارسة فانتازيا القوة على الناس؟) واأللقاب
ال يعني اعتراضه ورفضه آلخـر      .. ان الذي يرضى بالسلطة كأمر واقع تحت االحتالل واكثر كوكيل له          

النها نتيجة للتعاطي مع السلطة ويكفـي       .. خطة اميركية تعتبر استكماالً للتأقلم مع االحتالل واهدافه شيئاً        
  .تضليالً

ان الخطة الخطيرة، والمؤامرة، والمرفوضة التي قدمها االميركيون عبر المنـسق االميركـي للـشؤون               
وبجنون خارج المنطـق   " اللعبة السلطوية "االمنية هي نتيجة عادية جداً، لهرولة كل القوى السياسية، نحو           

الحكومـة  " وهكـذا علـى      .الطبيعي لالشياء، فالقبول باالمر الواقع ال ينتج عنه سوى امر واقع جديـد            
عبـر  " توفير حريـة الحركـة للنـاس      "وفصائلها توفير األمن لالحتالل واالستيطان، من اجل        " والسلطة

المسارب الجديدة التي فرضها االحتالل نفسه، ودون اي مساس بالواقع الجغرافي الجديـد الـذي جعـل                 
  .الوقت وهم المستنزفون أصالًالفلسطينيين يحرقون في االرض ماليين الدوالرات نفطاً، ويحرقون 

ان الدخول في مواجهة وحتى جدل على هذه الخطة يعني دخول الفلسطينيين في دائرة تقزيم االهداف من                 
: انهاء االحتالل الى كيفية التأقلم معه، ومع مصادرتة لألرض وتغييـر الجغرافيـة لـصالح مـشروع                

وانهاء .. ة والسلطة والفصائل الن ازالة حاجز     وهذا هو المنطق السلطوي الذي يحكم الحكوم      .. االستيطان
وحتى تكـون المقاومـة     .. االذالل، يكون تحصيل حاصل عند المقاومة النه فقط بالمقاومة يكون التغيير          

  .الوطنية حقيقية تبقى عقدة السلطة التي تحتاج لحل
  )يابا معك شيكل(
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وفوق ذلك يملك قلماً، لكتابة الـشعر،       عبد اهللا، شاب يحمل شهادة الماجستير في هندسة وتخطيط المدن،           
والقصة، والترجمة عن اللغة الروسية، ونشر في عدة صحف خليجية، عاد للوطن ليستقر ويؤسس لعائلته               
وطموحه دخالً يكفيه، بدأ مهمة البحث دون فائدة والنه يحمل تخصصاً، توجه لـسلطة الحكـم الـذاتي                  

فهو كما يبدو مـسكين وبـسيط،       .. كنه لم يستطع االقتراب   ول.. الفتحاوية، ومن ثم الحمساوية، والكوكتيل    
دون ان يـدري ان هـذه القواعـد         .. اعتقد ان منطق التوظيف يخضع للقواعد المهنية العلمية المعروفة        

الة تارة يبيـع    طموجودة في االنتماء لشلة، وفي اجادة مسح الصحون بعد جليها، ووجد نفسه في سوق الب              
وبين عمل وعمل يجد نفسه عالة على البيت وزوجته الموظفة واخذ يفقد            .. مةالعسل، وتارة يعمل بالمياو   

  .سلطته شيئاً فشيئاً
، هو ببـراءة  )معك شيكل يابا(ان ابنه ينادي على امه اعطيني شيكل، وحين يقترب من ابيه يسأله بخجل         

  ..السفر.. دون ان يعرف ان أباه هو الذي يخجل، وهو الذي حزم امتعته وقرر الهروب
  !!فتاة للبيع

، وربما نصل الـى زواج      )المسيار(الى زواج   .. من الزواج العرفي الذي يقال انه اخذ ينتشر بين الشباب         
يظهر التساؤل كيف حـدث     .. وصوالً لبيع والدين لطفلتيهما، وما بينها الدعارة المتعارف عليها        .. المتعة

  !ويحدث هذا االنهيار القيمي؟
وخارج العواطـف واالحاسـيس االنـسانية، اب وام         .. العادات والتقاليد كلها مسلكيات خارج المنطق، و    

؟ ال يمكن اخضاع هذه الحادثة الي تحليل وان كانت هنـاك حاجـة،              )..!المال(مقابل  .. يبيعان طفلتيهما 
  .عن القصة بتفاصيلها الدقيقة.. لمعلومات كافية

 شاء مـن البـؤس االخالقـي ان         هل وصل البؤس االقتصادي لهذا البؤس االجتماعي، وهل سيصل لما         
هل وصل جنون اللصوصية الى القتل،      ! هل تتحول ورقة بيع االبناء الى واقع يجري في الخفاء؟         ! يكون؟

  !وهل سنقرأ في يوم ما اعالن والدين لبيع ابنتهما؟! وتقطيع الجثة، ومحاولة االخفاء؟
لفية الثقافية االجتماعية المدفوعـة     ان عادة الزواج تخضع في بعض االحيان للمنطق التجاري، وهذه الخ          

  !!بالبؤس االقتصادي قد تقود لهكذا حال
  حوار مع القتلة

دون اجابة عن سـؤال القـانون       .. يقال ان هناك جدية في انهاء الفلتان والفوضى وتطبيق الخطة االمنية          
ير القتل والدفاع عن    الذي يتم تغييبه ومنذ اللحظة االولى لالنفالت عبر شرعنة القتل والقتل المضاد وتبر            

تـرك  .. (هذه هي النتيجة التي تم الخروج منها بعد التصالح        .. القتلة لحسابات فئوية فصائلية شللية ضيقة     
  ..وربما ترقيتهم) القتلة وشأنهم

وهكذا كل عمليات الخطف انتهت الى      .. ان القتل وفقاً البسط المبادئ هو القتل، وال يقبل ذلك اية شرعنة           
واحتفـال فـي    .. حتى وصلنا لجريمة القتل بالقنابل واالسلحة على مدرسة       .. ها االغتيال ومثل.. ال شيء 
وربما الحـوار مـع     .. بالضبط كما كان الحال سابقاً    .. وهناك من يصر على الحوار مع القتلة      .. مدرسة

  .خاطف الصحافي
يقـال عـن الخطـة      اذا كان هذا النهج الذي يحكم الفصائلية في حكومة الوحدة، فكيف يمكن تصديق ما               

على الناس وحتى تحاكم الفـصائل      ) تخويثاً(االمنية والقانون وانهاء الفلتان واالمن، رجاء يكفي ضحكاً و        
  .ونسلم القتلة منها للحكومة والقانون يمكن االعتقاد بجدية انهاء الفتالن والقتل والخطف
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