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  فتح وحماس على انسحاب القوات المنتشرة في غزة حركتيفاق بين ات .1
اس في بيان له انه تم االتفاق مع اإلخوة في فتح قال ايمن طه المتحدث باسم حم: عال محمود - غزة

 ،على ان تنسحب جميع القوات المنتشرة في الشوارع وأن تعود االمور الى ما كانت عليه قبل ثالثة ايام
مضيفا أن انتشار القوات األمنية في شوارع غزة يوم الخميس الماضي لم يكن تطبيقا للخطة األمنية التي 

لفلسطيني وأنه يتم البحث عن اليات تضمن سالمة وحرية المقاومة وسالحها وضعها وزير الداخلية ا
وفيما أكد طه دعم حركته  .بعيدا عن حالة الفلتان االمني واالشتباكات الميدانية وهذا ما ستقوم به الخطة

للخطة االمنية والعمل على انجاحها، قال أنه لم يتم اإلعالن رسميا من قبل جهات االختصاص عن بدء 
تطبيق الخطة األمنية و هو ما يعني أن هناك تصارعا و تسابقا في هذا األمر دون تخطيط ودون 

وأرجع رفض حركة حماس  .الرجوع ألصحاب الشأن داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى التعاون وااللتزام
 بالبدء في انتشار القوات األمنية في الشوارع إلى عدم وجود اتفاق بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء

من . تطبيق الخطة األمنية وانما تهيئة االجواء المالئمة لتطبيقها قريبا بعد اخذ كافة االستعدادات الالزمة
 أن انتشار القوات خالل اليومين ، الناطق الرسمي باسم حركة فتح،جانبه أكد عبد الحكيم عوض

 األمنية بحجة وجود عقبات ومعيقات الماضيين جاء بمبادرة لقطع الطريق أمام التلكؤ في تطبيق الخطة
واكد عوض انه تم االتفاق على سحب القوات على قاعدة االستشعار بخطورة  .سعي البعض الي تسييسها

قطاع خالل الليلة الماضية وخوفا من انفجار األوضاع من جديد خاصة وأن الجواء الما كان سيقع في 
 .باتت مشحونة

10/5/2007وكالة سما     
  

  ترفض كونفدراليه مع األردن قبل قيام الدولةالفلسطينيةالحكومة  .2
رفضت الحكومة الفلسطينية أي اقتراح إلقامة اتحاد كونفدرالي بين االردن من :  صالح النعامي،غزة

وحول ما نشرته . جهة والضفة الغربية وقطاع غزة من جهة اخرى، قبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
ائيلية أول من أمس حول تقديم االردن اقتراحاً إلسرائيل يقضي بإقامة االتحاد وسائل اإلعالم االسر

الكونفدرالي بين االردن والضفة الغربية وقطاع غزة حتى قبل قيام الدولة الفلسطينية، قال الدكتور غازي 
امة أي حمد، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، إن هناك إجماعا داخليا فلسطينيا على أنه لن تتم إق

وفي تصريحات . اتحادات قبل اإلعالن عن الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على األرض الفلسطينية
، قال حمد إنه رغم عدم صدور عن الحكومة االردنية ما يؤكد حدوث تغير في "الشرق االوسط"لـ

 يقبل التأويل، أن أي من المهم أن نعلن هنا بشكل ال"الموقف االردني من حل القضية الفلسطينية، إال أنه 
، محذراً من أن "حديث عن إقامة مثل هذه االتحادات قبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة سابق ألوانه

 .إسرائيل ستستغل ذلك من أجل اإلبقاء على العديد من مظاهر احتاللها لألراضي الفلسطينية
  13/5/2007الشرق األوسط 
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 لية ويبحث معه سبل تنفيذ الخطة االمنية الوزراء يجتمع بوزير الداخرئيس .3
اجتمع رئيس الوزراء اسماعيل هنية في ساعة متأخرة من مساء السبت مع وزير الداخلية هاني 
القواسمي وعدد من مستشاريه االمنيين حيث جرى بحث و مدارسة الوضع االمني وسبل تنفيذ الخطة 

 حمد الناطق باسم رئيس الوزراء انه جرى االتفاق وقال غازي .االمنية التي اقرتها الحكومة الفلسطينية
على بدء الخطوات االجرائية لتنفيذ الخطة ووضعها موضع التنفيذ وسيجري الحقا عقد اجتماع لغرفة 

واضاف ان رئيس الوزراء اطلع الرئيس  .العمليات المشتركة بهدف وضع االليات الالزمة لتنفيذ الخطة
ث رحب الرئيس بما تم التوصل اليه واكد على دعمه الكامل لتنفيذ ابو مازن على نتائج االجتماع حي

 .  الخطة االمنية و تقديم الدعم و االسناد لوزير الداخلية
  13/5/2007وكالة معا 

  
  وزير الداخلية متمسك باستقالته وإتهام لعباس بعدم تنفيذ وعوده  .4

عدما خاب أمل الفلسطينيين في ان خيمت اجواء من التشاؤم على قطاع غزة امس ب:  فتحي صباح–غزة 
تشرع قوات االمن التابعة لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة االمنية التي وضعها الوزير هاني القواسمي 

واكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو  .وصادق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني قبل حوالي شهر
 لم يتم تحقيقها حتى "مطالبه"استقالته بعد، عازيا ذلك الى ان  ان وزير الداخلية لم يسحب "للحياة"هالل 
، الفتا الى "الوزير ينتظر حسم هذه المطالب والقضايا"وشدد على أن . ، ورافضا كشف هذه المطالب"اآلن
االجواء االيجابية التي سادت االجتماعات االخيرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء "ان 

 من مصادر قريبة الى الحكومة ان "الحياة"وعلمت  ."قواسمي لم تترجم في الواقعاسماعيل هنية وال
اصرار القواسمي على استقالته وعدم تنفيذ الخطة االمنية يعودان الى ان وعود عباس لهنية والقواسمي 

ه ودللت المصادر على ذلك بعدم إقالة مدير الشرطة العميد عالء حسني حتى اآلن تنفيذا لهذ. لم تنفذ
واضافت ان عباس ابلغ القواسمي ان المدير العام لالمن الداخلي رشيد أبو شباك سيتعاون معه . الوعود

تماما في انجاح الخطة االمنية اال ان ذلك لم يحصل، بل حصلت محاوالت لعرقلة تنفيذ الخطة من خالل 
  .يس الماضينشر قوات مختلفة من االمن الوطني والمخابرات العامة واالمن الوقائي الخم

  13/5/2007 الحياة
  

  بعملية عسكرية في غزة  االدارة االمريكية ابلغت السلطة بعدم قيام اسرائيل .5
 ان الواليات المتحدة االمريكية ابلغت السلطة ىأكد مصدر فلسطيني رفيع المستو: حكمت يوسف

تردد في اآلونة االخيرة الفلسطينية بعدم قيام اسرائيل بعملية عسكرية واسعه النطاق في قطاع غزة كما 
وقال المصدر  .وذلك من اجل توفير المناخ المناسب لتمرير الخطة االمنية التي اقرتها االدارة االمريكية

ان االدارة االمريكية طمأنت السلطة الفلسطينية بان الحكومة االسرائيلية لن " سما"في تصريحات لمراسل 
الن ذلك لن يعود بالنفع على عملية السالم التي /غزة تقوم بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع 

 دفعها واالستعجال بها من اجل وضع معالم الحل النهائي القامة ى الواليات المتحدة االمريكية الىتسع
واوضح المصدر ان .  جنب قبل نهاية والية الرئيس االمريكي بوشىدولتين فلسطينية واسرائيلية جنبا ال

لبت من السلطة وضع خطة فلسطينية داخليه من اجل العمل على وقف اطالق االدارة االمريكية ط
الن ذلك يعمل على احراج ، الصواريخ الفلسطينية صوب البلدات االسرائيلية المحاذية لحدود قطاع غزة

 الرد على مطلقي الصواريخ الفلسطينية وهذا اذا استمر قد ىالقيادة السياسية في اسرائيل مما يضطرها ال
 .ق جو من التصعيد بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلييخل

 المنطقة من اجل االجتماع ىوكشف المصدر ان طاقم أمني امريكي سيصل  خالل االسبوع الحالي ال
بالمسؤوليين االمنيين الفلسطينيين واالسرائيليين وذلك من أجل التشاور والبحث في سبل فرض النظام 
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ية واسرائيل وايجاد خطة مناسبة لوقف اطالق الصواريخ الفلسطينية والهدوء في االراضي الفلسطين
صوب البلدات االسرائيلية وكذلك وضع خطة مناسبة لتخفيف القيود عن الفلسطينيين برفع العديد من 

 .الحواجز التي تضعها الحكومة االسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة
 12/5/2007وكالة سما 

  
 بالعمل على إفشال الخطة األمنية" بعض األطراف"ينية تتهم الحكومة الفلسط .6

بالعمل على إفشال الخطة األمنية " بعض األطراف"اتهم مصطفى البرغوثي امس :  د ب أ-رام اهللا 
وقال البرغوثي في تصريحات إلذاعة صوت  .الجاري تطبيقها حاليا إلعادة النظام إلى الشارع الفلسطيني

فيذ الخطة األمنية إال أن هناك بعض الجهات التي ال يروق لها نجاح الخطة وضبط فعليا بدأ تن: "فلسطين
وذلك في إشارة لتجدد االشتباكات في " الشارع الفلسطيني لذا فهناك عقبات متوقعة أمام نجاح الخطة

العقبات متوقعة ألننا نعلم جيدا بأن هناك جهات : "وأضاف .شوارع مدينة غزة منذ مساء اول من أمس
غذت على الفلتان األمني والفوضى ونحن نسعى بكل جهد من أجل ترتيب البيت الفلسطيني وذلك ت

 ".بالتعاون مع الجميع
وحول زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية زياد أبو عمرو امس إلى عمان وتوجهه بعد ذلك إلى 

لعالقات الخارجية التي تسهم في خطوة إضافية في إطار ا"بروكسل ولندن، قال البرغوثي إن هذه الجولة 
 ". تفكيك الحصار الذي نجحت الحكومة في حلحلته جزئيا

  13/5/2007الغد األردنية 
  

   جهات تسعى إلى بلبلة الساحة الفلسطينيةهناك :البردويل .7
اتهم صالح البردويل الناطق باسم كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي امس :  د ب أ-رام اهللا 

سمها بأنها ال يروق لها حالة الوفاق الوطني في الساحة الفلسطينية والتي تمخضت عن اتفاق أطرافا لم ي
وقال البردويل خالل حديث إلذاعة صوت القدس  ".الرئيس محمود عباس يعلم بذلك"مكة مشيرا إلى أن 

 هناك جهات تسعى إلى بلبلة الساحة الفلسطينية وذلك عبر ما نشاهده ونلمسه من ضغوطات على"
معربا عن أسفه لتجدد االشتباكات في شوارع مدينة غزة، مبديا أمله بتجاوز تلك " الحكومة الفلسطينية

الوضع األمني في غزة ناجم عن التصرفات التي تبديها "وأوضح البردويل أن  .المرحلة والسيطرة عليها
 عدم قدرته على إعطائها أي األجهزة األمنية الفلسطينية والتي أبدى وزير الداخلية هاني القواسمي نفسه

وأشار البردويل إلى أن حالة االنتشار التي عليها األجهزة األمنية الفلسطينية لم تكن وفق أوامر  ".أوامر
من وزير الداخلية الفتا إلى من سماها بالحكومة األخرى القائمة وأن أوامر عليا هي التي تصدر لألجهزة 

لجنة "وأضاف البردويل أن  ".بالخطير جدا" القول واصفا األمر األمنية كما يحلو ألرباب تلك الحكومة
أنا ال أستطيع أن أوجه : "الرقابة في المجلس التشريعي عندما استدعت وزير الداخلية قال بالحرف الواحد

ودعا البردويل كافة  .مشيرا أن هذا السبب هو الذي دفع الوزير لالستقالة" أمرا واحدا ألي ضابط عندي
 . الفلسطينية إلى العمل على دعم الحكومة وقطع الطريق على كل من يحاول إسقاطها وإفشالهااألطراف 

  13/5/2007الغد األردنية 
  

   غزة   فيلجنة المصالحة الوطنية تبدأ عملها وتجتمع بحضور هنية .8
باشرت لجنة المصالحة الوطنية عملها في مدينة غزة، أمس، بعد ضم ممثلين عن الفـصائل                :حسن جبر 

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها األول في مقر مجلس الوزراء بغزة، بحضور رئيس             .الرئيسية الخمسة لها  
الوزراء إسماعيل هنية، ونائب رئيس الوزراء عزام األحمد، ووزير العمل محمود العـالول، ومنـدوبين    

ل معالجة المشاكل   وبحث المشاركون في االجتماع طبيعة اللجنة وآليات عملها وسب         .عن الفصائل الخمسة  
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إنه جرى خالل االجتماع إضافة مندوبين      ": األيام"ِل  " فتح"وقال عبد الحكيم عوض، ممثل حركة        .القائمة
عن الفصائل الرئيسية الخمسة إلى اللجنة، التي تم االتفاق على تشكيلها بـين الـرئيس محمـود عبـاس             

من  .ة، اعتبر بداية انطالق عمل اللجنة     إن االجتماع الذي عقد بدعوة من هني      : وأضاف .ورئيس الوزراء 
إن : غازي حمد، في تصريحات صحافية عقـب االجتمـاع        . جهته، قال الناطق باسم رئاسة الوزراء، د      

رئيس الوزراء أكد خالل االجتماع أن اللجنة تحظى باهتمام رسمي وشعبي، مشيراً إلى أنها تقوم بمهمـة           
ونوه بأن هنية أعلن أمام اللجنة أن        .حة والوفاق الوطني  شرعية ووطنية كبيرة، تهدف إلى تعزيز المصال      

إن : وقـال  .الحكومة ستقدم الدعم مادياً ومعنوياً للجنة، حتى تنجح في القيام بالمهام الملقاة على عاتقهـا              
أعضاء اللجنة اتفقوا على أن تباشر عملها فوراً، بالتعاون مع الجهات ذات العالقة، سواء أكانت رسـمية                 

  . لتحقيق األهداف المرجوة من وراء تشكيلهاأم شعبية،
  13/5/2007األيام الفلسطينية 

  
   يعمل على تطبيق الخطة األمنية وضبط األمنالرئيس: عريقات .9

أكد صائب عريقات، مساء أمس، على أن السيد الرئيس محمود عباس، يعمل على إنجاح تطبيق الخطـة                 
شار عريقات، خالل برنامج يبثه تلفزيون فلسطين، إلى        وأ .األمنية وضبط األمن في األراضي الفلسطينيةً     

 من أبناء الشعب الفلسطيني يريدون إنهاء حالة الفلتان األمني المنتشرة في الـشارع،              99,9أن أكثر من    
ولفت عريقـات، إلـى أن الجانـب         .ويعملون على تطبيق الخطة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة         

إنه يأمل في حل الخالفات     : لتهدئة لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال      الفلسطيني يسعى إلى تطبيق ا    
الداخلية وحالة الفلتان األمني المنتشرة في األراضي الفلسطينية وتطبيق سيادة القـانون علـى الجميـع،                
مشدداً على ضرورة تعاون األجهزة األمنية والفصائل اإلسالمية والوطنية مع وزارة الداخلية والجهـات              

مـشيراً إلـى أن هنـاك       ،  لمختصة من أجل تطبيق الخطة الرامية إلحالل األمن والسالم بين المواطنين          ا
خطراً على المجتمع الفلسطيني ال بد من مواجهته بفكر إستراتيجي عميق أعلى من الحركة التي ينتمـي                 

د يجرؤ على أخذ القانون     وأشار، إلى أنه في السابق لم يكن أح        .إليها المواطن، ألن األولوية اآلن للمجتمع     
باليد، وكان يلجأ إلى الجهات المختصة من أجل استعادة حقه الذي سلب، الفتاً إلى أن إسـرائيل قامـت                   
بتدمير مراكز القيادة والشرطة الفلسطينية، وإلى اآلن تقوم إسرائيل بمالحقة أفراد شرطة نـابلس وذلـك                

   .زاد من حالة الفلتان األمني
  10/5/2007 وفا -سطينيةوكالة االنباء الفل

  
 مبالغ ضخمة تلقتها الحكومة السابقة وال نعرف أين ذهبت: فياض .10

كشف وزير المالية الفلسطيني ، الدكتور سالم فياض، النقاب عن أن وزارته تلقت العام الماضي : غزة
 قريع التي مبالغ مالية كبيرة تفوق المبالغ التي تلقتها إبان شغله منصب وزير المالية في حكومة أحمد

وأوضح فياض خالل تصريحات صحافية، أن جزءاً  .حكومة العاشرة التي قادتها حركة حماسالسبقت 
كبيراً من تلك المبالغ دخلت بصورة غير مشروعة بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة شخصيات 

رائيل عن وأكد الدكتور فياض على ضرورة أن تفرج إس ."!أين ذهبت ؟"فلسطينية رسمية، متسائالً 
، مشيراً إلى أن إسرائيل إذا قامت بهذه الخطوة والتزمت 'أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لديها فوراً

وبين فياض أن وزارته  .بشكل منتظم فسيتسنى للحكومة دفع رواتب الموظفين شهريا كاملة دون نقص
موضحاً أن , والسيما رواتب الموظفينتبذل جهداً كبيراً في تأمين أموال للوفاء بالتزاماتها المختلفة 

 .شهريا من رواتب الموظفين كحد أدنى% 50الوزارة ستعمل على صرف 
  12/5/2007دنيا الوطن 
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  مليون يورو مساعدات أوروبية للفلسطينيين312: البرغوثي .11
ية مصطفى البرغوثي وزير االعالم والناطق باسم الحكومة الفلسطين.وصف د:  خليل العسلي-رام اهللا 

بدل الحكومة  قرار االدارة االميركية تحويل المساعدات المالية الى صندوق خاص في منظمة التحرير
انها خطوة شكلية وليست " الدستور"واضاف الوزير البرغوثي لـ .التي تقاطعها بانه اجراء شكلي

الصندوق جوهرية بمعنى انه بدل ان تحول االموال الى حساب وزارة المالية بمباشرة تذهب الى 
االقتصادي في منظمة التحرير ، ثم تحول الحقا الى وزارة المالية ، فاالمر واضح النه في الحالتين هذا 
الحساب تحت السيطرة الكاملة لوزير المالية ، وهذا ال يشكل خرقا السس القانون ووحدة المركز المالي 

ي لم تعد هناك اية ذريعة الية جهة دولية واكد البرغوثي انه بعد القرار االمريك ".للحكومة الفلسطينية 
وعربية بعدم تحويل االموال للسلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الضائقة المالية الناجمة عن احتجاز 

وناشد وزير االعالم الدول  . مليون دوالر تشكل رواتب الموظفين والمعلمين800اسرائيل الكثر من 
م المالية عبر هذا الصندوق حيث قدر البرغوثي االلتزامات العربية العربية االسراع الى تحويل التزاماته

 .و مليون دوالر400باكثر من مليادر 
وتزامن هذا مع كشف المفوضية االوروبية النقاب عن حجم المساعدات التى رصدتها الدول االوروبية 

حماس قبل اكثر من عام وبعض الدول المانحة عبر االلية المؤقته والتى تم ايجادها عقب تشكيل حكومة 
وبذلك تكون االراضى الفلسطينية قد ،  مليون يورو312ونصف ، حيث بلغت تلك المساعدات اكثرمن 

  .حصلت على اكبر مساعدة يقدمها االتحاد االوروبي في العالم
  13/5/2007الدستور 

  
 حل السلطة سيؤدي إلى الدخول في مرحلة فراغ سياسي : األغا وزيرال .12

حل السلطة الفلسطينية "محمد رمضان األغا وزير الزراعة في حكومة الوحدة الوطنية، أن أكد الدكتور 
إن حل السلطة : "وقال ". ال يفك الحصار، وإنما هو نوع من الضغط على المجتمع العربي والدولي

، مؤكداً "الفلسطينية سيؤدي إلى الدخول في مرحلة فراغ سياسي، وفراغ سلطة، والشعب ال يفضل ذلك
 أن الحكومة العاشرة وقال". لن يصبروا إلى آخر زمن على الحصار الظالم"على أن الشعب والفصائل 

لم تستدن دوالراً واحداً، كما استطاعت "، مشيراً إلى أنها "أوقفت الكثير من الفساد، الذي كان يمارس"
  ". تخفيض بعض السلع، وقامت بتنظيم العمل على المعابر، وكشف الفساد فيها

  12/5/2007مركز الفلسطيني لإلعالم ال
  

 المنطقة على مفترق طرق والمطلوب إطالق عملية سالم ذات مغزى : عريقات .13
إن إطالق عملية سالم ذات مغزى هو القضية األساسية التي سيبحثها " قال الدكتور صائب عريقات 

ملك عبداهللا يبذل جهودا ان ال"وقال . العاهل األردني مع الرئيس محمود عباس خالل زيارته رام اهللا
كبيرة منذ فترة طويلة في مجال إطالق عملية السالم تقود إلى إلزام إسرائيل باالنسحاب إلى حدود الرابع 

أن المحور الرئيسي في زيارة الملك ':وأضاف . وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس67من يونيو 
ق عملية السالم، وفقاً لقرارات الشرعية ولقائه مع الرئيس عباس سيكون بحث كل جهد ممكن إلطال

ونفى عريقات في  .الدولية ذات العالقة وتنفيذ خارطة الطريق وتنفيذ مبادرة السالم العربية بشكل شمولي
تصريحاته ما أشيع من تكهنات بشأن نية الملك عبد اهللا مناقشة موضوع إقامة اتحاد كونفدرالي أردني 

وشدد على ".  أساس له من الصحة ويجب عدم التعويل عليه على اإلطالقان هذا كالم ال"فلسطيني قائال 
ان المسألة تتعلق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة التي يسعى الشعب الفلسطيني من خاللها للوصول للحرية 

وقال عريقات ان هناك مشاريع تبحث اآلن مع األردن الذي نشاطره في حدود يصل طولها  .واالستقالل
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ترات كمشروع إقامة منطقة صناعية زراعية في منطقة أريحا واالغوار بمشاركة األردن  كيلوم110
  .وهو مشروع يتبع القطاع الخاص

  13/5/2007فلسطين برس 
  

  يتهم الحكومة بعدم التعاون مع السلطة القضائية رئيس مجلس القضاء األعلى .14
ة القضائية سيؤدي إلـى انهيـار    أكد رئيس مجلس القضاء األعلى ان انهيار السلط:غزة ـ موفق مطر 

ال يوجد تعاون أو    :"وأكد المستشار عيسى أبو شرار انه       .. المنظومة االجتماعية للمجتمع الفلسطيني تلقائيا    
وأضاف أبو شرار نحن نعرف بأن هذه القضية عمرها         " تفهم من السلطة التنفيذية لعمل السلطة القضائية      

وشدد أبو شرار علـى     . ريعية األخيرة وتنصيب الحكومة العاشرة    طويل لكنها تفاقمت بعد االنتخابات التش     
ضرورة تفهم الحكومة وتحديدا وزارة المالية لطبيعة عمل القضاء وضرورة تأمين االعتمـادات الماليـة             

وأكد رئيس مجلس القضاء على ضـرورة إزالـة      " الالزمة لضمان سير عمل هذه السلطة بنزاهة وعدالة       
ثلة بعدم إقرار االعتمادات المالية من وزارة الماليـة حتـى الـساعة مـستغربا               المعيقات والعقبات المتم  

إن تعزيز السلطة القضائية مهمة وطنية ولكن الوضـع الحـالي ال            "ومتسائال عن األسباب المانعة قائال      
مشددا على عدم معرفة السلطة القضائية      " يساعد خاصة في ظل الفلتان األمني وعدم انتظام دفع الرواتب         

إننا سنمضي في بناء الـسلطة      " وأضاف أبو شرار   .األسباب التي تحول دون إزالة المعيقات من طريقها       ب
القضائية وتعزيز مكانتها عند الجمهور ولتحقيق مبدأ سيادة القانون على الرغم من كل المعيقات وعلـى                

  ".رأسها التهديدات الهادفة للنيل من ضمائر القضاة ونزاهتهم وعدالة أحكامهم
  13/5/2007  الجديدةلحياةا

  
  البرغوثي يحذر من خطورة المخطط اإلسرائيلي لتهجير سكان قرية العقبة بالضفة .15

حذر مصطفى البرغوثي، امس ، من مخاطر المخطط الذي تنفذه السلطات اإلسرائيلية :  وكاالت–غزة 
إن "بيان صحفي وقال في . ضد قرية العقبة في منطقة طوباس شمال شرق نابلس والذي يهدد وجودها

رئيس مجلس قرية العقبة زوده بمجموعة من اإلخطارات التي تنذر فيها سلطات االحتالل ستة مواطنين 
 إخطارا بينها دور عبادة مثل مسجد القرية 28بهدم منازلهم ليصل بذلك مجموع اإلخطارات بالهدم إلى 

ا تقوم به سلطات االحتالل في م"وأضاف البرغوثي . ومؤسسات عامة تقدم خدمات إنسانية للمواطنين
العقبة يهدف إلى تهجير سكانها ومصادرة أراضيها ألغراض عسكرية واستيطانية في إطار المخطط 

وأشار البرغوثي إلى أن المنازل التي أخطر أصحابها بهدمها تأوي ". اإلسرائيلي لضم منطقة األغوار
أن تلك اإلجراءت اإلسرائيلية هي تكريس  شخص معظمهم من األطفال والنساء وكبار السن، مؤكدا 300

وطالب البرغوثي المجتمع الدولي بوقف المخططات اإلسرائيلية التي تستهدف . لنظام الفصل العنصري
منطقة األغوار والقدس بشكل خاص وتحول الضفة الغربية إلى عشرة كانتونات معزولة وتمنع وصول 

ار إليه بوضوح تقرير البنك الدولي الذي صدر قبل من أراضي الضفة وهو ما أش% 50الفلسطينيين إلى 
  .ثالثة أيام

  13/5/2007الرأي األردنية 
  

 البرغوثي ينفي مزاعم اسرائيلية حول سبب التنكيل باسرى عوفر .16
نفى وزير االعالم مصطفى البرغوثي امس مزاعم اسرائيلية بان سبب التنكيل باالسرى في سجن عوفر 

وقال البرغوثي ان تلك المزاعم هي محاولة اسرائيلية . عتقلين من السجنيوم الجمعة هو محاولة فرار م
لتبرير االعتداء على االسرى في السجن المذكور، مشيرا الى ان المعتقلين لم يتلقوا اال وجبة طعام واحدة 
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خالل الستة والثالثين ساعة الماضية ، وان اعتداءات جنود االحتالل على االسرى لم تتوقف وما زالت 
 .مستمرة

  10/5/2007الدستور 
  

 عن الحرس الرئاسي الفلسطيني" الشراع"صدور العدد االول من مجلة  .17
أصدر التفويض السياسي للحرس الرئاسي الفلسطيني العدد األول من مجلة الشراع التي تتحدث : غزة

 الرئاسي وتحدث العميد البحيصي قائد الحرس .عن العديد من القضايا الوطنية والسياسية واألمنية
بالمحافظات الجنوبية في العدد االول عن دور الحرس الرئاسي في حماية المؤسسات الدولية والمعابر 

 .إضافة الى مهامه األساسية حماية الرئاسة، مبيناً العديد من اإلنجازات التي حققها في الفترة األخيرة 
ن العسكرية الى الوضع الداخلي وتطرق الفريق الركن عبد الرازق المجايدة مستشار الرئيس للشؤو

وإنتشار ظاهرة الفلتان األمني وفوضى السالح في قطاع غزة بشكل خاص، مطالبا األجهزة األمنية 
بتطبيق خطة أمنية واضحة باإلمكانات المتاحة لها وذلك بالتنسيق فيما بينها والتعاون مع الفصائل 

جموعات المسلحة بإتاحة الفرصة أمام األجهزة األمنية الوطنية إلنجاح الخطة األمنية مطالباً العشائر والم
ودعا الى تفعيل غرفة عمليات مركزية لتوزيع األدوار والتعاون بين األجهزة لضبط  .للقيام بواجبها

األوضاع الداخلية، مشيرا الى دور الحرس الرئاسي في مساهمته الفاعلة في العمل على حفظ النظام 
ه اشار اللواء مازن عز الدين المفوض السياسي العام خالل العدد الى من جهت .وضبط الوضع الداخلي

دور األجهزة األمنية ما بعد إتفاق مكة من طي صفحة الماضي من فلتان أمني وفوضى وتعزيز دورها 
 .كما كانت في السابق 

  12/5/2007وكالة معا 
  

 اتفاق مكّة شكّل البداية لتأسيس نظام سياسي فلسطيني : أبو مرزوق .18
 نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن اتفاق مكّة شكّل البداية ،أكد موسى أبو مرزوق: دمشق

وأشار إلى أنه ومن خالل هذا ". إذا ما صدقت النوايا وحسن األداء"لتأسيس نظام سياسي فلسطيني 
السلطات الثالث االتفاق أصبح هناك إقرار باعتماد الشعب كمحدد لمن هو صاحب الشرعية في مواقع 

وبالتالي االعتراف بنتائج االنتخابات واإلقرار بالشراكة السياسية وتبادل المواقع كنتيجة لالنتخابات، كما 
جرى إعادة االعتبار للمقاومة بنص صريح، وتم أيضاً التوافق على تفعيل منظمة التحرير لتشمل اإلطار 

 . األوسع من الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين
12/5/2007لمركز الفلسطيني لإلعالم ا  

  
 معركة الشعب الفلسطيني هي ضد االحتالل الصهيوني وليست ضد اليهود: محمد نّزال .19

 ألقى محمد نزال، عضو المكتب ،في أول زيارة علنية لمسؤول من حماس إلى جنوب أفريقيا: كيب تاون
 الى في جنوب أفريقيا شعب الفلسطينيالسياسي لحركة حماس، كلمة في افتتاح المؤتمر السنوي لنجدة ال

على أن معركة الشعب  فيها  أكد، وزير األمن واالستخبارات في جنوب أفريقيا،روني كاسليرزجانب 
الفلسطيني هي ضد االحتالل الصهيوني وليست ضد اليهود، مشيراً إلى أنه ليس كل يهودي صهيوني، 

 .ذي هو يهودي الديانة، ولكنه مناهض للصهيونيةوأن المثال الواضح على ذلك هو الوزير كاسليرز، ال
كما وجه نزال الشكر إلى حكومة جنوب أفريقيا، مشيراً إلى موقفها من الحكومة الفلسطينية، ودعوتها 

  .إسماعيل هنية لزيارة جنوب أفريقيا، متمنياً أن تكون الزيارة في أسرع وقت ممكن
12/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم   
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 لوطنية واالسالمية في رفح تدعو الحياء ذكرى النكبة القوى ا .20
 دعت القوى الوطنية واإلسالمية واللجنة الشعبية لالجئين بمحافظة رفح جماهير الشعب الفلسطيني :رفح

إلى المشاركة في إحياء ذكرى النكبة التاسعة والخمسين باعتبارها مناسبة للتاكيد على أن ال بديل عن 
الحق التاريخي سيبقى الخيار الوحيد الذي يجمع أبناء الشعب الفلسطيني في سائر  وان هذا ،حق العودة

ذكرى عامال في تسريع خطوات بناء وتعزيز الوحدة الوطنية الأن تكون بوطالبت القوى . أماكن تواجده
على أسس راسخة وتوجيه الموارد المتاحة لتوفير عوامل صمود المجتمع وترتيب أوضاع البيت 

كما  . الداخلي بوضع حلول ناجعة لمعالجة حالة الفلتان األمني والفوضى وتطبيق سيادة القانونالفلسطيني
دعت إلى إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وأعاده بناء مؤسساتها عبر انتخابات ديمقراطية للمجلس 

البت القادة العرب وط.  أساس التمثيل النسبي الكامل كما جاء في وثيقة الوفاق الوطنيىالوطني وعل
للتحرك من اجل تفعيل قضيتهم والعمل علي توفير الحماية لالجئين الفلسطينيين في العراق ووقف 

 . مأساتهم وما يتعرضوا له من قتل وتهجير
13/5/2007وكالة معا   

  
  الجئين هو دعم حق العودة للدول المضيفة لدور االساسي ال: أسامة حمدان .21

حماس يتقدمه ممثلها في لبنان اسامة  حسن السبع وفداً من حركةاللبناني بلديات استقبل وزير الداخلية وال
وقال حمدان بعد  .حمدان، وبحث معه في قضية الالجئين الفلسطينيين واوضاعهم القانونية واألمنية

 هناك تعجيل لعدد من المعامالت، وتمنينا على معاليه ان يعمل على تسهيل المعامالت االخرى،: "اللقاء
وكان هناك تفهم واضح من . وفقا للقانون وفي اطار احترام منظومة العمل القائمة في وزارة الداخلية

 عاما على 59ونؤكد انه رغم مرور . الوزير السبع، ونأمل تسهيل االجراءات بما يخدم مصلحة الناس
. اسي هو دعم هذا الحقالنكبة، ال يزال هدف الالجئين العودة الى فلسطين، وان دور الدول المضيفة االس

وأكدنا ادانتنا مع . بحثنا أيضاً في الموضوع االمني في المخيمات، وال سيما حادثة عين الحلوة: "أضافو
سائر الفصائل لهذه الجريمة وضرورة ان يسلم الفاعلون الى االجهزة المختصة ثم الى القضاء، الن من 

 ".شأن ذلك تثبيت االمن وحماية حقوق الناس
13/5/2007النهار   

  
 أبو الهيجاء يدعو إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه المشاريع التآمرية  .22

دعا الشيخ األسير جمال أبو الهيجاء، أحد قياديي حماس، إلى حماية الوحدة الوطنية ومنجزات : جنين
الشعب الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنية، والوقوف صفاً واحداً في وجه المشاريع التآمرية وفي 
مقدمتها الخطة األمريكية الخطيرة التي تستهدف تقزيم الحقوق الفلسطينية وشطب ثوابت شعبنا والقفز 

 . عن نضاالته وتضحياته
12/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  وفاة األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عمر شبلي .23

األمين العام ) أبو أحمد حلب(ر شبلي  اعلنت مصادر طبية فلسطينية ان السيد عم:حكمت يوسف - غزة
وتولى الفقيد منصب امين عام جبهة التحرير  .لجبهة التحرير الفلسطينية توفي اثر اصابته بنوبة قلبية

، حيث 2004الفلسطينية بعد استشهاد ابو العباس االمين العام في احد السجون االمريكية بالعراق عام 
  .كان يشغل منصب نائب االمين العام

10/5/2007وكالة سما   
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  جرحى في صفوف االحتالل3الشعبية يوقع لجبهة كمين ل .24
أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتها عن تفجير جيب عسكري :  عالء المشهراوي- غزة

 وقالت .اسرائيلي في مخيم العين بنابلس، مؤكدة أن الجيش االسرائيلى اعترف باصابة ثالثة جنود
مجموعة تمكنت من نصب كمين محكم لعدد من الجيبات االسرائيلية التي اقتحمت مخيم إن ال: الكتائب

العين في نابلس، وتم تفجير عبوة ناسفة شديدة االنفجار بأحد الجيبات العسكرية، وقد تم إصابة الجيب 
  .اصابة مباشرة

13/5/2007االتحاد اإلماراتية   
  

   لالحتاللتلفزيون حماس يواصل بث برنامج لألطفال مناهض .25
 تحدت قناة تلفزيونية تابعة لحركة حماس الحكومة الفلسطينية ببث برنامج يظهر فيه شبيه لميكي :غزة

ويعرض البرنامج األسبوعي الذي يسمى  .ماوس يحث األطفال على دعم المقاومة المسلحة ضد اسرائيل
و ممثل يرتدي زيا يغطي الجسم وه" فرفور"وتبثه قناة األقصى التابعة لحماس شخصية تسمى " رواد الغد"

 قال وزير ،وبعد شكاوى من جماعات مراقبة اسرائيلية أدت الى تدقيق دولي. بالكامل يشبه ميكي ماوس
وصرح  .قناة وقف البث الى ان يعاد النظر في محتوى البرنامجالاإلعالم الفلسطيني إنه طلب من 

ودافع  .ية اسرائيل بين األطفال الفلسطينيينمسؤول في مكتب اولمرت بأن هذا البرنامج يحض على كراه
واضاف ان .  وقال إنه ال ينتهك أي معيار أخالقي أو مهني،فتحي حمد رئيس قناة األقصى عن العرض

 .البرنامج لن يسحب ولن يتغير مضمونه
13/5/2007الغد األردنية   

 
   غزة يتحفظان من فكرة القيام بعملية عسكرية واسعة في قطاعازيناشكواولمرت  .26

 ذكرت االذاعة العبرية الرسمية ان المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية :عال محمود
سيناقش اليوم االوضاع االمنية في قطاع غزة والخطط التي أعدها جيش االحتالل  للتصدي لنشاطات 

إطالق القذائف المنظمات الفلسطينية  هناك وخاصة ما زعمته تهريب الوسائل القتالية من مصر و
وذكرت االذاعة ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت ورئيس االركان  .الصاروخية باتجاه النقب الغربي

الجنرال غابي اشكنازي يتحفظان من فكرة القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة فيما يسود 
كرية المتخذة في مواجهة العمليات االعتقاد بان الجيش سيوصي المجلس الوزاري بتشديد االجراءات العس
ومن المتوقع ان يقترح عدد من  .الفلسطينية بشكل تدريجي يتالءم مع طبيعة التهديدات على االرض

الوزراء االسرئيليين اعادة استهداف قادة التنظيمات المقاومة  في غزة وتجديد العمليات العسكرية 
وعلى صعيد . ية ومنفذي العمليات وفقا للضرورة المحدودة داخل القطاع ضد مطلقي القذائف الصاروخ

متصل سيستمع اعضاء المجلس الوزاري الى تحفظات الدوائر االمنية المختصة من الخطة االمريكية 
الجديدة الخاصة باتخاذ اجراءات لبناء الثقة بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني تمهيدا لبلورة رد 

 .اسرائيل الرسمي عليها 
  13/5/2007ا وكالة سم

  
   توسيع عملياتها ضد الجهاد حاليا والشاباك يعارض عملية بريةقررتاسرائيل  .27

ذكرت يديعوت احرونوت اليوم ان جيش االحتالل قرر استهداف حركة الجهاد االسالمي بصورة خاصة 
دف ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية اسرائيلية قولها ان عمليات الجيش ستسته .في المرحلة الحالية

قادة ومخططي ومصنعي الصواريخ التي تطلق على اسرائيل معتبرة ان معظم الصواريخ التي تطلق 
واوضحت المصادر ان وزير الحرب عمير بيرتس يؤيد العودة  .على اسرائيل مصدرها الجهاد االسالمي
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ات قيادة المنطقة الى عمليات االغتيال المركز لقادة ومنفذي العمليات ضد اسرائيل فيما يؤيد الجيش وبالذ
" الشاباك"وتقول المصادر ان جهاز االمن االسرائيلي  .الجنوبية عملية برية عسكرية واسعة في غزة

ونقلت  .يرفض تنفيذ عملية عسكرية واسعة في غزة رافضا التدخل في الوضع الداخلي الفلسطيني
 ستعني انهيار السلطة الصحيفة عن يوفال ديسكين رئيس الشاباك قوله ان اي عملية كبرى في غزة

الفلسطينية وسيطرة حماس على مقاليد السلطة موضحا ان حماس ستعيد بناء قوتها بعد االنتهاء من 
انه من المستحيل منع حماس من السيطرة على قطاع غزة بوسائل " ويقول ديسكين . العملية المزمعة
 . او باخرىفيما يؤيد وزير المواصالت موفاز هذا الراي بصورة" عسكرية فقط 

 13/5/2007وكالة سما 
  

  بيرتس يعتبر أن حق عودة الفلسطينيين هو نهاية الحلم الصهيوني .28
 ألن ذلك ،ال يمكن قبول المطالب الفلسطينية بحق العودة"قال وزير األمن اإلسرائيلي عمير بيرتس، أنه 

ليس ثمة يساري "رتس أن واعتبر بي". من شأنه أن يأتي على نهاية الحلم الصهيوني والدولة الصهيونية
الحملة "وعن األوضاع في الساحة الفلسطينية اعتبر أن  ".في إسرائيل يقبل بمطلب عودة الفلسطينيين

على "وبرأيه، ". العسكرية على قطاع غزة هي خيار يجب االحتفاظ به إلى ما بعد استنفاذ كافة السبل
  ".مواصلة الحوار معهمإسرائيل أن تعزز قوة المعتدلين في السلطة الفلسطينية و

  12/5/2007 48عرب
  

   مناطق صناعية5 والسلطة تعمالن على اقامة اسرائيل :افرايم سنيه .29
قال نائب وزير الجيش االسرائيلي افرايم سنيه ان اسرائيل والسلطة الفلسطينية تعمالن على اقامة خمس 

ف توفير فرص عمل مناطق صناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمحاذاة الخط االخضر بهد
واشار افرايم سنيه في مقابلة مع صحيفة هارتس اليوم، الى ان المناطق الصناعية المنوي  .للفلسطينيين

كما اضاف سنيه ان المناطق الصناعية المنوي  .اقامتها ستعمل تحت رعاية امنية وادارية اسرائيلية
زة واسرائيل وفي اريحا باالضافة الى اقامتها ستقام في جنين وطولكرم وقرب معبر كارني بين قطاع غ

وانتقد سنيه البنك العالمي لتجاهله في تقريره االخير المساعي االسرائيلية  .منطقة صناعية في معبر ايرز
 . على حد زعمه-لمساعدة االقتصاد الفلسطيني

  13/5/2007وكالة معا 
  

 إسرائيل تخطط لهدم مكتبة عريقة في القدس .30
في القدس المحتلة  لية صاحب مكتبة األنصاري في شارع السان جورجأخطرت السلطات األسرائي

وبدأ صاحب المكتبة فهمي . بضرورة إخالئها تمهيداً لهدمها، بحجة توسيع الشارع وبناء محطة للقطارات
وتعد .  سنة47 ألف كتاب خالل 45، واستطاع جمع أكثر من 1960األنصاري بجمع الكتب منذ عام 

كتبات في المدينة وتتنوع فيها الكتب ما بين التاريخية القديمة والسياسية واألدبية، المكتبة، من أهم الم
وتضم قسما لجميع المجالت الدورية والصحف المحلية، التي صدرت في القدس والعالم العربي منذ وقبل 

  .1967عام 
    13/5/2007الشرق األوسط 
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   مواطنا بوقف بناء منازلهم في دورا 11اخطار  .31
 مواطنا من بلدة دورا جنوب الخليل، بوقف اعمال البناء 11،  االسرائيليةطرت سلطات االحتاللاخ

لمنازلهم التي مضى على بنائها اكثر من ثماني سنوات ويقطنون وعائالتهم فيها، باالضافة الى ديوان 
  . الحدى العائالت

رية افقيقيس وخربة سالمة في وذكر مصدر محلي من بلدة دورا ان االخطارات استهدفت المنازل في ق
  . المقامة على اراضي المواطنين غرب البلدة" نحال نغوهوت " دورا التي تقع بالقرب من مستوطنة 

وحذر خبير الخرائط واالستيطان عبد الهادي حنتش، من خطورة اإلجراءات االحتاللية في محافظة 
فها باالنتقامية الهادفة إلى تهجير الخليل، خصوصاً عمليات هدم المنازل ومصادرة األراضي، ووص
  .المواطنين وترحيلهم عن ممتلكاتهم لالستيالء عليها وتوسيع المستوطنات

13/5/2007  الجديدةالحياة  
 

  من المياه الفلسطينية% 80إسرائيل تسيطر على  .32
 ،أظهرت دراسة أعدها معهد متخصص أن إسرائيل تسيطر على ثمانين بالمائة من المياه الفلسطينية

 بأن إسرائيل تستنزف المياه في الضفة الغربية على "أريج"وأفادت دراسة أعدها معهد األبحاث التطبيقية 
وقال الدكتور جاد اسحق مدير . نحو يقود إلى تضاؤل حصة الفلسطينيين من مياه الشرب والزراعة

 مليون متر مكعب 453الغة المعهد إن إسرائيل تسيطر على ثمانين بالمائة من المياه المتجددة سنوياً والب
وتحرم الفلسطينيين من حقهم في مياه نهر األردن وهو حق يكفله لهم القانون الدولي، وأشار إلى أن 
جدار الفصل العنصري أدى إلى عزل الفلسطينيين عن المزيد من مصادر مياههم، موضحاً أن الجدار 

 تجمعاً سكنياً فلسطينياً من دون 257د وبينت الدراسة وجو،  نبعاً خلفه32 بئراً و29الفاصل يعزل 
وخلصت إلى أن كمية المياه التي يحصل عليها ،  بالمائة من السكان13شبكات مياه وهو ما يساوي 

الفلسطينيون تتناقص سنوياً منذرةً بحدوث كارثة في حال عدم توقف إسرائيل عن استغالل المياه 
  .الفلسطينية

13/5/2007االتحاد اإلماراتية   
  

     الف وحدة استيطانية20ائيل تهدف الى استكمال تهويد القدس ببناء اسر: فكجيتال .33
ان اسرائيل تهدف من .. في القدس ، خليل تفكجي"مركز الدراسات العربية"اوضح رئيس قسم الخرائط في

 الف وحدة استيطانية جديدة ، في مدينة القدس الشرقية، الى تحقيق اهداف سياسية 20وراء بناء 
غرافية، مبينا ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لما تم االتفاق عليه بين اولمرت وجورج بوش، ذلك أن وديمو

الحقائق على االرض سوف تؤخذ بعين االعتبار ، عند البدء بمفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين ، 
 .الفلسطيني واالسرائيلي

استيطانية في القدس الشرقية يعني زيادة  الف وحدة 20ان بناء : من القدس" الدستور"وقال تفكجي لـ
 .الفا يستوطنون فيها االن132عدد المستوطنين فيها بمعدل مائة الف مستوطن ، اضافة الى 

فهو االن يسعى الى : واشار الى ان رؤية اولمرت للقدس الشرقية، حاليا، تختلف عن رؤيته السابقة لها
دية القدس، واخراج كل التجمعات الفلسطينية الى ضم مجموعة من الكتل االستيطانية داخل حدود بل

فقط من % 12للوصول الى الهدف االستراتيجي المتمثل بأن يشكل الفلسطينيون : خارج حدود البلدية
من اليهود، وهذا يخالف القرار الذي كان متخذا سابقا منذ عام % 88سكان القدس، على أن يكون 

 .جموع السكانمن م% 22، والقاضي بأن يشكل العرب 1973
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من سكان القدس حاليا، وسيشكلون % 35اظهرت دراسات اسرائيلية ان العرب يشكلون : وتابع تفكجي
من السكان، وهذا يعني ان عاصمة اسرائيل االبدية ـ كما يدعون ـ ستكون % 55 2040في العام 

: را ديموغرافيا يهددهمثنائية القومية، ورئيس بلديتها عربيا، في حين ان االسرئيليين يرون في ذلك خط
 . الف وحدة استيطانية، لتحقيق هدفها الديومغرافي20لذلك بدات اسرائيل بالتخطيط لبناء 

 الف مقدسي ، حيث إن الهدف 125اذا اضفنا النتائج التي احدثها الجدار، وهي اخراج : وأضاف
عرب % 12:"أقلية عربيةقدس شرقية وغربية ب: االسرائيلي للمرحلة القادمة سيصبح اكثر وضوحا، وهو

  ".يهود% 88و 
13/5/2007الدستور   

  
 االتحاد العام للمعلمين يطالب بإقالة وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة .34

بية والتعليم ووكيل الوزارة وتعيين وزير مستقل طالب االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بإقالة وزير التر
للوزارة حفاظا على ما وصفه بمسيرة التعليم ووحدة المعلمين داعيا المدرسين في قطاع غزة إلى مقاطعة 

وطالب االتحاد الوزير بدفع المنحة القطرية الخاصة بالمعلمين  .وكيل الوزارة في جوالته الميدانية
عتبار أي منحة أوروبية جزءا من المبالغ المستحقة الغ منها ألمور أخرى وبانتظام وعدم اقتطاع أي مب

 .وعدم صرفها لمن لم تشملهم المنحة
ألنهم لم يتلقوا رواتب من شهر يوليو " كما دعا االتحاد إلى صرف رواتب معلمي المياومة أو جزء منها

لرابعة على أن يكون األربعاء  بعد الحصة ا15/5داعيا المعلمين إلى اإلضراب يوم الثالثاء  "2006
ودعا االتحاد الى تعليق اإلضرابات بدءا من األسبوع القادم لكي  .إضرابا شامل في جميع المدارس
 . يتمكن الطلبة من تأدية امتحاناتهم

12/5/2007وكالة معا    
 

  استشهاد فلسطينية مسنة دهسها مستوطن .35
 62''ة عن استشهاد الحاجة سلمى سليم نمر حجار أعلنت مصادر طبية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربي

لى ذلك أعتقـلت قوات االحتالل االسرائيلي شابين من بلدة عتيل شمال ا .نتيجة دهس مستعمر لها'' عاماً
إن قوات االحتالل : طولكرم بالضفة الغربية واقتادتهما الى جهة مجهولة، وقالت مصادر فلسطينية

يش واسعة في عدد من منازل المواطنين، واعتقلت كالً من ثائر غسان داهمت البلدة وأجرت عمليات تفت
  .طحالوي وسامر وجيه ابوخليل

13/5/2007االتحاد اإلماراتية   
  

 االحتالل يجبر طلبة فلسطينيين على توقيع أوراق باللغة العبرية .36
 "االسرائيلي" كشف عدد من طلبة جامعة القدس في ابو ديس شرق مدينة القدس، عن قيام جنود االحتالل

بإجبار الطلبة على التوقيع على اوراق مكتوبة باللغة العبرية بطريقة عير مفهومة واخذ بصماتهم تحت 
 .تهديد السالح

13/5/2007الخليج اإلماراتية   
  

 عطا اهللا حنا يناشد ابناء الرعية االرثوذكسية في االردن وفلسطين بضرورة التوحد  .37
 كافة ،لروم االرثوذكسي في القدس الشريفارئيس اساقفة سبسطية ، ناناشد سيادة المطران عطا اهللا ح

 بضرورة التوحد ووضع الخالفات جانبا ،ابناء الرعية االرثوذكسية في فلسطين واالردن واسرائيل
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واتخاذ موقف واضح وصارم تجاه التجاوزات الخطيرة واالخطاء الفادحة التي يرتكبها البطريرك 
ان ثيوفيلوس وزمرته يسعون :" وتابع . على حد تعبيره-البطريركية والرعيةثيوفيلوس ومعاونيه بحق 

الى نشر اكاذبيهم والتاثير على الرأي العام ولكننا متأكدون من ان جميع ابنائنا وابناء شعبنا يتحلون كافة 
 وطالب ".بالحكمة والدراية ولن تنطلي عليهم اي بيانات او تصريحات تصدر عن ثيوفيلوس ومعاونيه

والتي تسيء " الفساد المستشرية داخل البطريركية"دول اليونان بضرورة اتخاذ موقف واضح من حالة 
 .   على حد تعبيره-لالرثوذكسية وللحضور المسيحي في هذه االرض كما وتسيء للشعب اليوناني 

13/5/2007وكالة معا   
  

  االنصارغتيال أحد مسؤولي عصبة محاولة ا .38
عصبة "مخيم عين الحلوة في صيدا مجدداً مساء أمس اثر تعرض أحد مسؤولي توتّر الوضع األمني في 

إلطالق نار من ِقبل مجهولين في حي الصفصاف وسط المخيم ما أدى إلى إصابة مدني " األنصار
فقرابة العاشرة والربع ليالً، ووفقاً لمصادر فلسطينية، أقدم مجهوالن  .بجروح أثناء مروره في المكان

إطالق النار من مسدسات حربية باتجاه المسؤول في عصبة األنصار الفلسطيني طه شريدي ملثمان على 
وعلى االثر، شهد مخيم عين الحلوة حالة استنفار واسعة في صفوف . أثناء مروره في حي الصفصاف

من في محيط مكاتبها ومقراتها، ما أحدث جواً " فتح"عصبة األنصار، قابلها أيضاً استنفار لعناصر حركة 
يأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع على اغتيال عنصرين في حركة فتح ـ عرفات داخل  و.التوتر

  .المخيم من قبل مجموعة مسلحة من منظمة جند الشام
13/5/2007 المستقبل  

  
     انفجار قنبلة في مخيم لالجئين بجنوب لبنان  .39

الفلسطينيين في جنوب لبنان اصيب اعلن مصدر فلسطيني ان احد سكان مخيم برج الشمالي لالجئين 
وقال المصدر ان القنبلة انفجرت حين كان نجل  .بجروح في انفجار قنبلة امام صالون للحالقة امس

صاحب الصالون فراس خضر سليمان الذي ال ينتمي الى جهة سياسية محددة يقوم بفتح المحل، ما ادى 
  .الى اصابته بجروح

13/5/2007الدستور   
  

  دي فلسطيني اردني ياباني اسرائيلياقتصامشروع  .40
ممر للسالم " تعمل شراكة رباعية تضم اليابان واألردن وفلسطين واسرائيل على مشروع -عمان 
قامة منطقة صناعية في الضفة الغربية إليجاد سوق خارجية للفلسطينيين إوالهادف الى " والرفاه

 .ل البضائع عبر األراضي المحيطة بفلسطينوالمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية وتسهيل حركة نق
وكان التقى في البحر الميت الخميس الماضي فريقا العمل االردني واإلسرائيلي المعنيان بمتابعة مشروع 

 .السالم والرفاه بين الجانبين على المستوى الفني والتي يشرف على دراستها وتنفيذها الجانب الياباني
نطقة صناعية زراعية على الجانب الفلسطيني ومركز لتخزين البضائع في وتتضمن تلك المشاريع اقامة م

منطقة البحر الميت باالضافة الى انشاء مطار في الشونة الجنوبية يتم من خالله شحن المنتجات 
الفلسطينية الى االسواق العالمية األمر الذي سيساعد في تحسين وتنشيط االقتصاد الفلسطيني وتخفيف 

 .  يعانيها الشعب الفلسطينيالمعاناة التي
إن الهدف من " الغد"وكان مسؤول قسم الشرق األوسط في وزارة الخارجية اليابانية مامورو كانو قال لـ 

المشروع تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خالل تقوية عالقات الدولة الفلسطينية الثنائية مع جيرانها 
وأشار الى أن فكرة إقامة منطقة صناعية  .جات الفلسطينيةوخصوصا األردن واسرائيل وإيجاد سوق للمنت
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في الضفة الغربية شرق نهر األردن يأتي كخطوة لمساعدة الفلسطينيين على تشكيل اقتصاد مستدام 
االردن دولة مهمة "ومستقل بالمشاركة مع الدول المجاورة لتمهيد أرض صلبة إلنجاح المشروع، إذ أن 

 . كانو، بحسب"جدا في هذا المشروع
وأوضح كانو أن مشروع المدينة الصناعية يتمثل في بناء مصانع صغيرة متعددة بجانب نهر األردن، إذ 

وسيتم . ينظر لقطاعي الزراعة والصناعات الزراعية على أنهما محرك رئيسي لحركة النمو االقتصادي
 عملية السالم في المنطقة وأشار إلى أهمية إحالل. إطالع األطراف األربعة على موقع المشروع المقترح

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من نسب البطالة  .واستقرار المنطقة إلنجاح مثل تلك المشاريع
والفقر بين الفلسطينيين وتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكداً أن المشروع يعود بالفائدة على كافة 

 مليون دوالر للفلسطينيين منذ العام 876مت دعما بقيمة أن اليابان قدكانو وذكر  .األطراف المشاركة
وبحسب  .من مجموع الدعم وجه من خالل المؤسسات العالمية% 70 حيث أن أكثر من 1993

 مليون دينار، مقابل 26.6اإلحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات األردنية الى فلسطين العام الماضي 
 مليون 93.7نار، بينما بلغت الصادرات األردنية إلى إسرائيل  مليون دي16.5مستوردات بلغت قيمتها 

 . مليون دينار98.8دينار والمستوردات 
13/5/2007الغد األردنية   

  
  دٍّ النتهاكات إسرائيل للبيئة العالم أمام مسؤولياته لوضع حسنضع: أبو صفية .41

ة تسعى إلى الـضغط علـى       قال الدكتور يوسف أبو صفية، رئيس سلطة جودة البيئة، إن السلطة الوطني           
وأكـد أن السلطة    .الـمجتمع الدولي، لحث إسرائيل على وقف انتهاكاتها للبيئة في األراضي الفلسطينية          

ستعمل من خالل مشاركتها بوفد من الخبراء في مجال البيئة في أعمال الـمؤتمر الدولي السابع عـشر                 
عالـم أجمع أمام مسؤولياته، للتحـرك الفاعـل        لحماية البيئة، الذي سيعقد في اإلسكندرية، على وضع ال        

وأوضح أن استمرار وزيـادة      .والجدي لوضع حدٍّ لالنتهاكات اإلسرائيلية الـمتكررة والـمتزايدة للبيئة       
وتيرة االنتهاكات االسرائيلية من خالل تلويثها الـمتعمد للحياة البحرية والتربة والهواء، يأتي في إطـار               

إلسرائيلية، الـماضية قدماً في اقتالع األشجار واالستيالء على آالف الدونمات          سياسة مبرمجة للحكومة ا   
لصالح جدار الفصل العنصري واالستيطان، منوهاً بأن ذلك يستدعي بذل كل جهد مستطاع لفضح هـذه                

  .الـممارسات، ومطالبة العالـم أجمع بالضغط في اتجاه وقفها
13/5/2007األيام الفلسطينية   

  
 في القدس وذوكسية  ببطريرك الكنيسة األرثافه اعتراالردن يسحب .42

 في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف  االردنيقرر مجلس الوزراء
 ،البخيت سحب اعتراف الحكومة ببطريرك الكنيسة األرثوذوكسية المقدسية كيريوس ثيوفيليوس الثالث

 . تعهد بها أمام الحكومة االردنية خالل فترة عمله نظرا لعدم وفائه بالتزاماته التي
13/5/2007الدستور   

  
   يبحث مع أبو عمرو سبل دفع عملية السالمالخطيب .43

وزير الخارجية األردني عبد اإلله الخطيب بحث أمس في أن ، 13/5/2007 االتحاد اإلماراتية نشرت
بين الفلسطينيين '' سبل دفع عملية السالم''ي زياد ابو عمرو عمان مع وزير الخارجية الفلسطين

 وبحسب وكالة االنباء االردنية فقد استعرض الخطيب مع ابو عمرو الذي يقوم بزيارة هي .واالسرائيليين
مختلف أوجه العالقات الثنائية، باالضافة الى سبل دفع عملية السالم ''االولى من نوعها الى عمان 

مركزية ''واكد الخطيب على . ''ق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلةوصوال الى تحقي



  

  

 
 

  

            18 ص                                    720:                            العدد     13/5/2007األحد : التاريخ

القضية الفلسطينية وعلى ضرورة بذل الجهود العربية والدولية الفاعلة والهادفة الى احياء عملية السالم 
· ''نطقةمن خالل المفاوضات بين الطرفين بهدف التوصل الى سالم عادل وشامل وانهاء الصراع في الم

ضرورة العمل على إنهاء المعاناة والظروف االنسانية الصعبة التي يمر بها ''كما اكد الخطيب على 
دعم االردن للسلطة الفلسطينية في مساعيها الرامية الى اعادة ''، مجددا التأكيد على ''الشعب الفلسطيني

  . 'بناء مؤسساتها الوطنية
 رده على سؤال حول ما قاله أبو عمرو في، 13/5/2007الرأي األردنية ومن جهة أخرى ذكرت 

نحن نفعل ما علينا ونستعد وجاهزون كفلسطينيين ''امكانية استئناف المفاوضات مع الحكومة االسرائيلية 
. ''وعرب وال يستطيع احد ان يلقي بمسؤولية عدم انطالق العملية السياسية علينا كفلسطينيين وال كعرب

من الواضح ان اسرائيل تعاني من مشاكل قد ال تمكنها من السير قدما في ''أن واستدرك أبو عمرو قوله 
 .''عملية جادة للمفاوضات

وفي رده على سؤال حول ان كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية الى عمان 
ة ان هناك تدارسا اشار الى حديث تم في الماضي بهذا الخصوص وتتم متابعته في اطار القنوات المعروف

من الجانبين الفلسطيني واالردني للتعرف الى افضل االوقات والظروف لتحقيق التواصل والزيارات 
  .وهذا الموضوع على جدول االعمال

 
  حود لن يسلم لبنان للسنيورة إذا تعذر انتخاب خلفه ل .44

رك الماروني مار نصر اهللا لم ينجح اللقاء المفاجأة أول أمس بين الرئيس اللبناني إميل لحود والبطري
صفير في إضفاء تفاؤل على المقاربة السياسية للوضع اللبناني الراهن، إذ ما كاد صفير يعلن أن الكالم 
عن حكومة ثانية إلى جانب الحالية ال يعول عليه، حتى أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن 

، في حال أصرت األكثرية على عقد جلسة خشيته الفعلية من أن يبادر لحود إلى تشكيل حكومة ثانية
واحد من أعضاء مجلس النواب، معيداً الهواجس إلى مربعها + نيابية النتخاب الرئيس بنصاب النصف 

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن لحود ال يمكن أن يسلم لبنان إلى حكومة فؤاد السنيورة إذا تعذر . األول
  . انتخاب رئيس جديد في موعد استحقاقه

13/5/2007خليج اإلماراتية ال  
  

 ، وبري يخشى من تشكيل حكومة ثانيةمبادرة سعودية إيرانية تجاه لبنان .45
 إيرانية جديدة تجاه لبنان، تغيب -مبادرة سعودية "كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن 

 بوابة الحل لكل المشكلة أن تكون اإلنتخابات الرئاسية"وأعلن انه يسعى الى ". عنها جامعة الدول العربية
وقال ان قصة عودة , "اي من خالل انتخابات رئاسة الجمهورية, افتح يا سمسم: اللبنانية، على طريقة

خوفي الحقيقي : "وأضاف". كلمة تفوه بها مجنون وتمسك بها عاقل"الوزراء المستقيلين لتصريف االعمال 
ية ردا على مخالفة األكثرية للدستور وانتخاب يكمن في تأليف رئيس الجمهورية اميل لحود حكومة ثان

 ". رئيس جديد بنصاب النصف زائد واحد
13/5/2007موقع ايالف   

 
   إسرائيل مماطلة مستمرةسياسات:  موسىوعمر .46

 وفي مقابلة مع بي بي سي أجراها نور الدين زورقي، وصف األمين العام لجامعة الدول العربية عمر
ها يوم السبت شيمون بيريز، والتي قال فيها إن إسرائيل جاهزة إلجراء  التصريحات التي أدلى ب،موسى

 بـ ،"فيما لو تقدم العرب بمقترحات جادة"محادثات جادة مع الدول العربية بخصوص مبادرة السالم 
المماطلة المستمرة والدوران حول "اتهم موسى إسرائيل بـ و ،"الكالم الفارغ والذي ال يمكن التعامل معه"
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: وقال. فيما يخص استعدادها لتحقيق السالم مع جيرانها العرب" الموضوع دون الدخول فيهجوهر 
جدية ورغبة ) اإلسرائيليين(إن كان عندهم ...االنطباع حتى اآلن أن ال جديد على الجانب اإلسرائيلي"

 ليس لديه ما وأعرب موسى عن اعتقاده بأن الجانب العربي ."فعال بالسالم، فعليهم أن يتقدموا بمقترحات
يقدمه لإلسرائيليين سوى المبادرة العربية الموجودة، وال يمكن للعرب أن يقدموا في كل يوم مقترحات، 

 ." مرتاحة"وتشعر بأن سياستها " تنتظر"بينما إسرائيل 
كل من استمع إلينا حتى اآلن يفهم تماما أن هناك عرضا عربيا واضحا وأن هناك : "وأضاف موسى
وحول ما يقال عن أن ." ينتهي في اليوم التالي...قامة سالم عادل، وليس مجرد سالمرغبة عربية بإ

الطرف العربي لم يتفق بعد عما سيطلبه تماما من إسرائيل أو على اتخاذ قرار نهائي وأخير بخصوص 
فنحن جاهزون الستئناف . نحن متفقون على العرض وما سنطلبه بالضبط: "عملية السالم، قال موسى

 السالم على األسس المطروحة دوليا، أي مبدأ األرض مقابل السالم وقرارات األمم المتحدة، والتي عملية
أساسها انسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة وقيام دولة فلسطين واالتفاق على إجراءات األمن 

 ." واستعادة كل األراضي
تأثير على الحكومة الفلسطينية الراهنة برئاسة وردا على الكالم اإلسرائيلي بأن الدول العربية ال يمكنها ال

حجج واهية فارغة ال يمكن إعطاؤها أي "حماس المرتبطة بإيران، قال موسى إن مثل هذا الموقف مجرد 
طالما إسرائيل أعلنت مرارا أنها مستعدة للتفاوض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو " اعتبار

جادين، ) اإلسرائيليون(إذا كانوا : "وأضاف موسى. نب اإلسرائيليالمفوض بإجراء أي محادثات مع الجا
وإن كانوا غير راغبين بالسالم، فيجب أن . فأمامهم الرئيس المفوض وهناك أيضا حكومة وحدة وطنية

نحن أيضا يجب أن يكون عندنا القدر الكافي من . تكون لديهم الجرأة الكافية أن يقولوا نحن لن نتفاوض
 ." ة أن نقول إن هذا كالم فارغ لن نتعامل معهالذكاء والجرأ

وبخصوص النقد الموجه للتحركات العربية األخيرة ووصفها بأنها ترمي النتشال إسرائيل من الورطة 
  :التي أوصلتها إليها الحرب األخيرة في لبنان، قال موسى

نحن عندما . ر فير مقبولهذا تحليل خاطئ، ألن مطالبة العرب بعدم استخدام الدبلوماسية والسياسة أم"
وقيام الدولة ) من األراضي العربية(، فنحن نتكلم بانسحاب إسرائيل )اإلسرائيليين(نتكلم مع هؤالء 

وطالب موسى المجتمع الدولي، وتحديدا اللجنة الرباعية وأمريكا ." الفلسطينية وموضوع القدس والالجئين
م خطوات حقيقية وملموسة بالنسبة لتحقيق السالم في بالتدخل للتأثير على إسرائيل والطلب إليها لتقدي

 . المنطقة
  12/5/2007بي بي سي 

  
  بالتحقيق بمذبحة أسرى سيناء إسرائيلمصر تطالب  .47

ذكر مصدر دبلوماسي مصري مسؤول امس أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو : القاهرة ـ د ب أ
احثاتهما الخميس الماضي بضرورة تشكيل لجنة الغيط طالب نظيرته االسرائيلية تسيبي ليفني خالل مب

إسرائيلية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات االسرائيلية في حق االسرى المصريين في سيناء 
وأشار المصدر إلى أن ليفني حاولت التنصل من هذه القضية بزعم أن الصليب  .1967خالل حرب عام 

ده أنه ليس لديه معلومات أو أدلة تفيد بوقوع جرائم حرب من االحمر الدولي حسم هذه المسألة بتأكي
وأوضح المصدر أن أبو الغيط رد بحدة على الوزيرة  .الجانب االسرائيلي تجاه االسرى المصريين

االسرائيلية مؤكدا أن الصليب االحمر أشار في رده إلى أنه لم يكن موجودا أثناء وقوع العمليات 
وأضاف أن أبو الغيط أكد لليفني أن مصر لم ولن تغلق  .ية واالسرائيليةالعسكرية بين القوات المصر

 .ملف االسرى المصريين حتى يتم كشف الوقائع التي جرت واستجالء الحقيقة كاملة
  13/5/2007الوطن الكويتية 
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 مساعدات سورية للفلسطينيين .48
روع الصهيوني دفعة جديدة من قدمت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم االنتفاضة ومقاومة المش

المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وذلك تخفيفا لمعاناته جراء الحصار االقتصادي الذي تفرضه سلطات 
 طن من المواد الغذائية والحاجات األساسية 300وشملت هذه المساعدات أكثر من . االحتالل الغاشمة

  .اليومية
13/5/2007الخليج اإلماراتية   

 
     والبيت األبيض وراء تأجيل زيارة رايس للمنطقة خارجيةالخالف بين  .49

عزت مصادر أمريكية مطلعة تأجيل وزيرة الخارجية األمريكية زيارتها إلى المنطقة إلى رفض الرئيس 
وفق ، جورج بوش ممارسة أي ضغوط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق للتسوية مع السلطة الفلسطينية

ادا إلى المبادرة العربية وتحركات اللجنة الرباعية العربية الخاصة لتسويق مقترحات قدمتها رايس استن
 .بنود المبادرة العربية

وخالل لقاء مع عدد من القيادات اليهودية في الحزب الجمهوري األمريكي عقد في البيت األبيض في 
إرغام إسرائيل يمكنه الحيلولة دون " كابح طوارئ"وقت سابق من األسبوع الحالي، وصف بوش بأنه 

  .على القبول بموقف غير مريح لها
13/5/2007الدستور   

  
  معبد يهودي يعرض توفير مكان للصالة للمسلمين: أمريكا .50

إن مركز معبد أوهيب زيديك في مدينة بوتسفيل بالقرب من مدينة " كير"وقال مجلس العالقات األمريكية 
ة اإلسالمية في مقاطعة شويكيل، بعد أن تعرض فيالدلفيا قد عرض توفير مكان لصالة الجماعة للجمعي

بسبب حريق عارض، كما جاء عرض آخر بتوفير مكان للصالة من شركة  المسجد في المنطقة ألضرار
في فيالدلفيا المعبد " كير"شكر مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ، وقد إلطفاء الحرائق" ميكانيكس فيل"

  .اليهودي
ر في فيالدلفيا افتخار حسين أن هذا النوع من التعاون بين األديان يمثل برهاناً وأكد رئيس فرع منظمة كي

ملموساً على الدعم المتبادل الذي يحدث عندما تتقارب الطوائف األمريكية في أوقات األزمة، موضحاً أن 
نها أقرب الجالية المسلمة في المنطقة اختارت في النهاية أن تعقد الصالة في محطة إطفاء الحرائق؛ أل

  .إلى المسجد وأكثر مالءمة للمصلين
28/4/2007المجتمع   

 
  لحل السلطة عاطفية وعلى حماس ان تتعلم من أخطاء فتح السابقة الدعوات: عمرونبيل  .51

الصحفية "دعا نبيل عمرو مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون االعالمية الى االبتعاد عن التصريحات 
ورأى عمرو أن الخروج  . المسؤولين والداعية لحل السلطة الفلسطينيةالتي تصدر عن بعض" العاطفية

من االزمة الحالية التي يشهدها الوضع الفلسطيني ال يتم اال من خالل جلوس كافة الفصائل على طاولة 
جاءت أقوال عمرو في إطار  .واحدة للتفاوض والبحث عن حل يلبي جميع وجهات النظر الفلسطينية

 :عه مراسلنا في الخليل هذا نصهامقابلة أجراها م
 ما هو رأيك بالدعوات الصادرة لحل السلطة الوطنية الفلسطينية ؟
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خيار حل السلطة انفعالي ومتسرع وليس له معنى وال يجب التفكير فيه، فالشعب الفلسطيني أنجز السلطة 
 يجب حلها، على كمقدمة إلقامة الدولة، وإذا تعرضت للصعوبات ال يجب أن نقضي عليها، ومن يقول

اعتبار أن الخيار هو خيار المقاومة، عليه ان ال ينسى انه موجود في السلطة أصالً، ويعمل بخيار 
المقاومة، هذه دعوات عاطفية ويجب التفكير بالحل المنطقي، فالصعوبات الكثيرة التي واجهتنا في تشكيل 

 .ناء الدولةالسلطة يقابلها صعوبات أكبر وأكثر في سبيل الحفاظ عليها لب
 كيف من الممكن أن يتم بناء دولة وسيف الفلتان مسلط على رقاب المواطنين ؟

الوضع الهش والمتداخل الشبيه ببرميل بارود عرضة إلثارة أخطار شديدة، وبالتالي الحذر هو ما يحد 
حاذير وصلنا لمرحلة أي محاولة للحل لها م .من التحرك إلنهاء ذلك وعلى الساسة أن يتحدثوا بحذر

كثيرة، كنا نعتقد أن الخالف السياسي هو جذر الخالف الفلسطيني، لكن بعد اتفاق مكة وبلوغ حكومة 
ضعف األجهزة األمنية هو السبب في استمرار  .وحدة وطنية، لم يعد هناك وجود للخالف السياسي

بسط االمن وضعيفة، فالسلطة غير قادرة على , الفلتان األمني قائماً، بمعنى أن القضية هي قضية سلطة
في تقديري على الشعب الفلسطيني من خالل المنظمات . وهي بال إمكانيات فنية، لتثبيت االمن والقانون

 .والمؤسسات األهلية والشعبية التدخل الحتواء األزمة بين كافة األطراف
 وماذا عن اتفاق مكة المكرمة ؟ 

 في ذلك، االتفاق إن لم يترجم باتفاقات عميقة من اتفاق مكة المكرمة جاء لوقف االقتتال الداخلي ونجح
واتفاق مكة  .اجل احترام القانون واالبتعاد عن مظاهر التسلح والمناكفات اإلعالمية، لن يكتب له النجاح

أعطانا حكومة الوحدة التي لم تستطع حتى اآلن وقف الحصار ورفعه . لم يعطينا الثمار التي كنا نرجوها
الحكومة ودعمها على األرض الفلسطينية، ومن ثم االنتقال لفك الحصار دولياً عنها، عنا، وعلينا تثبيت 

 .ألن الوقت مالئم حالياً للوصول إلى حل سياسي دولي، حال هدأت األوضاع الداخلية
 كيف ذلك وظاهرة المحاصصة اآلخذة باالنتشار، تلقي بظالل قوية على العالقات الفلسطينية الداخلية ؟

وجودة وال يجب تعميمها ويجب محاربتها، النها ظاهرة مرضية ويجب ان تكون الوظيفة المحاصصة م
العامة خاضعة لالختبار والتقييم وليس كون المتقدم لها ينتمي لهذا الفصيل او ذاك دون النظر لمؤهله 

، النهم  اخطأنا فيها سابقاً فعلى االخوة في حماس ان ال يكرروا نفس الخطأ- في فتح-وان كنا. العلمي
المحاصصة تدمر امكانيات ونمو وتقدم المجتمع،  .قدموا للتغيير واالصالح بحسب دعايتهم االنتخابية

وحتى لو طولبت السلطة بالمحاصصة فيجب على الجميع الوقوف ضد ذلك، فال يجب تحويل وزارة ما 
 عن كيفية دفع وتساءل عمرو .لحساب فصيل واحد، كما اننا حيال كعكة تقسم وليس حيال وطن يبنى

رواتب الموظفين الجدد في ظل عدم تمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين الموجودين في وظائفهم 
البلد بال موازنة منذ سنة، في السابق كانت هناك موازنة من الحكومة اما االن فال "منذ سنوات، مضيفاً 

للنهب والوضع الفلسطيني يمر توجد، ومعنى ذلك ترك الباب على الشأن المالي الذي يجعله عرضة 
 ".بحالة حرجة، وهو على شفى االنهيار

 هناك ظاهرة تكفير وتخوين واعتداء على االعالميين الفلسطينيين، كيف تنظر لها ؟
هناك حرب تمارس ضد الشعب واالعالميين النهم جزء من الشعب، صحافتنا في الميدان والتي تقوم 

التضحية وهناك تشريعات دولية تحمي الصحفيين، لكن ان نقوم نحن بدور هائل ال بد وان تدفع ثمن هذه 
الفلسطينيون بتقديم اعالميينا ككبش فداء لهذا الفصيل او ذاك، هذا امر مؤسف، ويجب ان يخرج 
الصحفي من دائرة االتهام وان ال يتعرض للتخوين والتكفير اذا قال رأيه بصراحة، وعليه ان يتحرك 

 الن شعبنا تعود عليها، واالعالم الفلسطيني هو الحامي لوطننا، وعليه مسؤولية بفضاء واسع من الحرية،
كبيرة في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الموجودة في جهة والمواطن الموجود في الناحية 

  .االخرى
  12/5/2007وكالة معا 
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  خوف قيادي من التحركات الشعبية الفلسطينية .52
بالل الحسن   

حق : مايو الحالي سلسلة من النشاطات الشعبية الفلسطينية التي تصب كلها في موضوعيشهد شهر 
  .العودة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة االنتخابات

. انعقد اوال لقاء في هولندا، وضم ممثلين عن الجاليات الفلسطينية وعن لجان حق العودة في اوروبا
روت ضم حوالي خمسين شخصية فلسطينية في إطار تشاوري، وبحث في سبل وانعقد لقاء ثان في بي

تقوية الدعم لحق العودة، وفي أسس إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وفي إمكانية عقد مؤتمر 
شعبي فلسطيني يناقش تلك األسس ويتبناها، كوسيلة من وسائل إقناع قادة المنظمة بقبول فكرة االنتخابات 

وسينعقد لقاء ثالث في مدينة برشلونة االسبانية في . المجلس الوطني بدال من فكرة التعيينلعضوية 
 ويحضره ممثلون عن الجاليات الفلسطينية في مختلف بقاع العالم، وبهدف تنسيق العمل 25/5/2007

  .فيما بينهم
 ولدت في إطار مسيرة وتشكل هذه اللقاءات الشعبية الفلسطينية ظاهرة جديرة بالمراقبة والدرس، ألنها

وللتذكير فقط نقول إن هذا النشاط الشعبي الفلسطيني بدأ بعد . سابقة، وألنها لقاءات سيكون لها ما بعدها
توقيع اتفاق اوسلو، والذي أحاطت به حالة من الشكوك والمخاوف، تتعلق أساسا بالخوف على مصير 

لى هذا الموضوع إال بكلمة واحدة وردت في بند ذلك أن اتفاق اوسلو لم يتطرق إ. الالجئين الفلسطينيين
، حيث قيل ان تلك المفاوضات ستبحث في قضايا القدس والحدود »مفاوضات الحل النهائي«سمي ببند 

وازدادت الشكوك والمخاوف حين بدأت مفاوضات الحل النهائي، شكليا . والمياه والمستوطنات والالجئين
قد جاء رد الفعل الشعبي الفلسطيني على تلك الشكوك و. 1998، وعمليا في عام 1996في عام 

والمخاوف باالندفاع عفويا نحو تأسيس لجان حق العودة في كل مكان يوجد فيه الجئون فلسطينيون، إما 
وقد انتشرت لجان حق العودة بسرعة . في مخيمات اللجوء أو من خالل الجاليات في اوروبا واألميركتين

وائها مختلف التيارات السياسية الفلسطينية، وجمعت حتى المؤيدين الفتة للنظر، وجمعت تحت ل
وكان طبيعيا بعد تأسيس تلك اللجان أن تنشأ حاالت اتصال فيما بينها، وأن . والمعارضين التفاق اوسلو

وقد تمت عمليات تنسيق واتصال بين اللجان العاملة في اميركا، . تبرز دعوات للتنسيق بين نشاطاتها
اللجان العاملة في اوروبا، وعقدت لجان اوروبا خمسة مؤتمرات جامعة، كان آخرها وأخرى بين 

  .المؤتمر الذي عقد في هولندا
ومع تكرار اللقاءات وعمليات التنسيق، برزت داخل إطار لجان حق العودة الفكرة الداعية لتطوير هذا 

ر الى الفعل، وكان جوهر هذا العمل، وتحويله إلى عمل مؤسساتي يطور الدعوة لحق العودة من الشعا
التفكير الدعوة إلى تكريس فكرة االنتخابات، بحيث يصبح لكل من اللجان والجاليات قادتها المنتخبون 

وحين نقرأ توصيات وقرارات . ديمقراطيا، وهم الذين يمثلونها في المحافل الفلسطينية والعربية والدولية
 التشاوري، نجد أن فكرة الدعوة لالنتخابات قد أصبحت مؤتمر هولندا، وتوصيات وقرارات لقاء بيروت

  .في صلب برنامج العمل
وكان طبيعيا أن يرتبط هذا الجهد الفلسطيني في الشتات، مع البحث الفلسطيني المتعلق بتفعيل منظمة 

لقد انعقدت من أجل هذا الموضوع لقاءات عديدة بين الفصائل الفلسطينية في . التحرير الفلسطينية
وهنا برز منطق تتبناه السلطة . »اتفاق مكة«هرة، ثم جرى التركيز على الموضوع نفسه في القا

الفلسطينية يعتبر أن تفعيل المنظمة إنما يكون بتحريك ما هو قائم، أي تشكيل مجلس وطني جديد على 
دعو إلى وبرز بالمقابل منطق فلسطيني آخر، ي. الفصائل الفدائية» كوتا«قاعدة التعيين، وعلى قاعدة 
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منظمة التحرير الفلسطينية وليس مجرد تفعيلها فقط، ويكون البند األساسي في إعادة البناء » إعادة بناء«
هو اعتماد مبدأ االنتخابات في اختيار أعضاء المجلس الوطني، وبحيث يكون التمثيل هو للقوى 

 هذا التوجه انعقد اللقاء التشاوري وفي محاولة لتكريس. االجتماعية الفلسطينية إلى جانب الفصائل الفدائية
لبحث أسس إعادة البناء بعد أن كادت منظمة التحرير الفلسطينية أن تتهاوى، ) 12/5/2007(في بيروت 

وأن تصبح مجرد هيئة تابعة للسلطة الفلسطينية، بينما هي رسميا وتاريخيا المؤسسة القائدة للشعب 
 له، والتي يفترض بها أن تكون موجهة للسلطة ال تابعة الفلسطيني، وهي أيضا الممثل الشرعي والوحيد

  .لها
والغريب في األمر أنه ما أن عرف بنبأ الدعوة للقاء التشاوري في بيروت، حتى سادت حالة من الرعب 

 9/5/2007، فصدر في عمان يوم )التي لم تكشف عن نفسها(في بعض األوساط القيادية الفلسطينية 
، مطبوع على ورق المجلس، ولكنه يخلو من الخاتم )لوطني الفلسطينيالمجلس ا(بيان يحمل اسم 

 بأن هناك ،وأوحى هذا البيان. والتوقيع، ويخلو بخاصة من توقيع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون
وما . من يستغل اسم المجلس الوطني إلصدار مثل هذه البيانات واعتمادها للغة االتهامات واإلدانات

 في لندن، 2002التي انبثقت عن مؤتمر عقد عام ) اللجنة الراعية لحق العودة(تنتاج أن يعزز هذا االس
وضم ممثلين عن الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، وشارك فيه وفد من حركة فتح، أقامت منذ 
. ذلك الحين عالقات شبه منتظمة مع سليم الزعنون وأطلعته على توجهاتها، ولقيت منه كل تقدير وثناء

وحين تبلورت فكرة اعتماد االنتخابات كأساس لتكوين المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، توجه وفد من 
اللجنة إلى عمان، وناقشت الفكرة معه، وكان موافقا عليها بقوة في حال توفر الظروف إلجراء 

 إذ ال يعقل أن وهذا كله يعزز االعتقاد بأن هناك من يستغل اسم المجلس لغرض في نفسه،. االنتخابات
يكون ابواألديب، وهو الرجل المعروف باالتزان والعقالنية والموضوعية، والمؤيد لفكرة االنتخابات، هو 

يعتبر انقالبا على الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالمنظمة، «صاحب اتهامات من نوع ان اجتماع بيروت 
م كيف أن لقاء تشاوريا، سيرسل توصياته ، وال أحد يستطيع أن يفه»ومخالفة صريحة لنظامها األساسي

وحصيلة أعماله إلى القادة الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم قادة السلطة الفلسطينية، وقادة منظمة التحرير، 
؟ ولذلك نقول إنها حالة خوف تعتري الذين يفكرون بإنهاء »انقالب على الشرعية«هو حسب وصفهم 

  .المنظمة والقضاء عليها
 هذه تظهر ثانية وبوضوح من خالل تعامل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع مؤتمر حالة الخوف

لقد بحثت اللجنة التنفيذية موضوع انعقاد هذا المؤتمر لفلسطينيي الشتات، في اجتماعها المنعقد . برشلونة
خل ، وكان هناك من قادة فتح من دعي دا)ابومازن( برئاسة الرئيس محمود عباس 5/5/2007يوم 

االجتماع إلى المشاركة في مؤتمر برشلونة، حتى ال ينفرد اآلخرون بشؤونه، ولكن اللجنة التنفيذية 
. »إن منظمة التحرير ال تقدم غطاء سياسيا ألية فعاليات ليست هي مسؤولة عنها«رفضت ذلك وقالت 

 السياسية في المنظمة، رئيس الدائرة) ابواللطف(وقد تم اتخاذ هذا الموقف بالرغم من أن فاروق القدومي 
إن هذا الموقف من اللجنة . كان قد وجه دعوة إلى الرئيس عباس للمشاركة في أعمال مؤتمر برشلونة

التنفيذية للمنظمة موقف غريب، فهناك تقليد فلسطيني عريق بمباركة كل جهد شعبي فلسطيني تبادر له 
غريب اآلن أن تضع اللجنة التنفيذية نفسها ومن ال. أية جهة كانت ما دام يصب في إطار المصلحة العامة

  .في جانب، وأن تضع اللقاءات الشعبية والموقف منها في جانب آخر
ومن المفيد هنا القول، إن على السلطة الفلسطينية، وإن على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، أن تدرك 

يا التي تهم كل فلسطيني، ومن ان هناك حالة حراك شعبية فلسطينية، لها مطالب محددة بشأن القضا
المصلحة التفاعل مع هذا الحراك بدال من محاربته أو مقاطعته، ألن انعدام التفاعل سيقود إلى مواقف من 

  .نوع آخر، هي ما يخشى منه الخائفون اآلن في مواقع القيادة
    13/5/2007الشرق األوسط 
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راهيم البحراويإب. د  

رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي، بـصدور تقريـر لجنـة           " إيهود أولمرت "في أعقاب الصدمة التي تلقاها      
، حول التقصير السياسي واألمني خالل الحرب األخيرة على لبنان، وقع التحول فـي الـرأي                "فينوجراد"

فـي األيـام    . ور في أدائه  العام اإلسرائيلي ضد الرجل، وكشفت استطالعات الرأي عن تدني ثقة الجمه          
في الحفاظ على ثبات حكومته وإفشال اقتراحات سحب الثقة منهـا فـي             " أولمرت"الماضية، ورغم نجاح    

، بدأت تلوح في األفق مالمح المواجهة السياسية اآلخذة في التبلور، التي اعتقد أنهـا سـتنحي                 "الكنيست"
  . من الصورة خالل عام على األكثر" أولمرت"

رأي العام اإلسرائيلي الذي يتمسك بصورة إسرائيل المتفوقة عسكرياً والقـادرة علـى حـسم               ذلك أن ال  
ـ           المـتهم بالتقـصير    " أولمرت"المعارك العسكرية على كافة الجبهات العربية بأقل التكاليف، لن يسمح ل

ي ال يتجاوز   ومن هنا ستتدافع التفاعالت في مدى زمن      . السياسي الفادح أن يستمر طويالً في قيادة الدولة       
والمتوقع خالل عـدة    " فينوجراد"العام لتزيح الرجل من الواجهة خاصة مع ظهور التقرير النهائي للجنة            

  . شهور، والذي سيضع النقاط على الحروف بشكل نهائي حول مسؤوليات التقصير
رة مقبلـة فـي     يمكننا أن نلمح من اآلن تبلور المنافسة الجديدة على رئاسة الحكومة في أي انتخابات مبك              

  ". الليكود"و" العمل"و" كاديما"عدة شخصيات مرجحة تمثل األحزاب الثالثة الكبرى 
دون " الليكود"الشخصية الوحيدة التي يبدو حظها اليوم مؤكداً في المنافسة هو بنيامين نتانياهو الذي يقود               

، عن ميـل جمـاهيري      "دفينوجرا"منازع، والذي أسفرت استطالعات الرأي األخيرة بعد تقرير القاضي          
  . إذا ما أجريت االنتخابات اآلن" الكنيست"لمنحه فرصة قيادة البالد بأغلبية سبعة وثالثين مقعداً في 

نفـسه  " أولمـرت "فتبدو الخالفة محصورة حالياً بين شمعون بيريز الذي يفـضله           " كاديما"أما في حزب    
وطالبتـه  " أولمـرت "عت شعار التمرد علناً ضد      ، التي رف  "تسيبي ليفني "كخليفة له وبين وزيرة الخارجية      

، فإن االنتخابات الداخلية علـى رئاسـة        "العمل"أما في حزب    . باالستقالة من منصبه بعد صدور التقرير     
الحزب والمقرر أن تُجرى بعد أسبوعين، أي في الثامن والعشرين من الشهر الجـاري، فإنهـا سـتحدد                  

  . ض المنافسة على رئاسة الحكومة الجديدة، والذي سيخو"كاديما"الزعيم الجديد لـ
، تشير إلى أن المنافسة شـديدة       "العمل"بين أعضاء حزب    " داحاف"استطالعات الرأي التي أجراها مركز      

الزعيم الحالي ووزير الدفاع الذي يبدو      " عمير بيريتس : "بين المتنافسين الخمسة على زعامة الحزب وهم      
إيهود "، و "فينوجراد"نصار رغم الهزة التي لحقت بصورته في تقرير         معسكره مستميتاً في جلب وتعبئة األ     

رئيس الوزراء السابق الذي يراهن على خبرته السابقة كجنرال في كسب المنافسة، في حين يركز               " باراك
خصومه على مسؤوليته في التقصير السياسي واألمني في معركة لبنان باعتباره رئيس الـوزراء الـذي                

" الـشاباك "رئيس  " عامي أيالون "سحاب أحادي الجانب من الشريط الحدودي في لبنان، ثم          اتخذ قرار االن  
  . الجنرال السابق" داني ياتوم"و" عوفير بينس"الشاب " الكنيست"سابقاً وهو جهاز األمن الداخلي، وعضو 

لفرص في الفوز   أكبر ا " أيالون"و" باراك"وعلى الرغم من شدة المنافسة فإن استطالع الرأي يمنح كالً من            
" فينـوجراد "، الـذي اتهمـه تقريـر        "عمير بيريتس "وكالهما يتباهى بماضيه كجنرال سابق في مواجهة        

  . بضعف الخبرة العسكرية واألمنية، وهو ما أدى إلى تقصيره في أداء دور وزير الدفاع
من غياب  " فينوجراد"ر  في تقدير بعض المحللين اإلسرائيليين أن جو اإلحباط السائد نتيجة لما أظهره تقري            

روح القيادة في كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الحاليين، هو أفضل األجواء المواتية لشخص مثـل         
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باعتباره جنراالً في الجيش وصاحب خبرة في إدارة الشؤون السياسية المرتبطة بقـضايا األمـن          " باراك"
  . على نحو خاص

، فإن المرجح أن تنحصر المنافـسة       "العمل"خلية في حزب    وفي حال تمكن باراك من كسب المعركة الدا       
حول منصب رئيس الوزراء الجديد بينه وبين بنيامين نتانياهو في االنتخابات المقبلة، حيث يميل المـزاج    
العام في أعقاب الفشل العسكري إلى اختيار إما شخصية يمينية معروفة بالتطرف والتشدد ضد العـرب                

 على يد الجيشين السوري والمصري، حيـث فـاز          1973مة اإلسرائيلية في    كما حدث في أعقاب الهزي    
، وإما شخصية ذات خبرة عـسكرية       1977اليميني المتطرف في انتخابات     " الليكود"مناحيم بيجن زعيم    

إذا وجدنا  . قادرة على إعطاء إحساس الثقة في قدرة الجيش اإلسرائيلي على تحقيق األهداف التي تُناط به              
ل عام من اآلن أمام انتخابات مبكرة بطالها الرئيسيان نتانياهو وباراك، فإن المشهد سيشبه ما               أنفسنا خال 
وإلى أن يحين وقت رفع الستار عن هذا المشهد         .  حيث انحصرت المنافسة بين الرجلين     1999حدث عام   

اتخاذ قرارات  عن  " أولمرت"المتوقع، يمكن القول إن عملية السالم قد وضعت جانباً نتيجة لعجز حكومة             
  . كبرى

13/5/2007االتحاد اإلماراتية   
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يب الرنتاويعر  

ال تنطوي التحذيرات من مغبة اندالع حرب عربية إسرائيلية جديدة، إن وصلت جهود إحياء عملية 
متوقعة بمعزل السالم وإنفاذ المبادرة العربية إلى طريق مسدود، فمثل هذه الحرب متوقعة تماما، بل و

تثير القلق من " شمالية"عن درجة التقدم أو المراوحة أو التراجع على المسار الفلسطيني، فثمة أسباب 
باستئناف ما انقطع بوقف النار في حرب " للضرورات اإلسرائيلية"احتمال اندالع الحرب، بعضها يعود 

 . سار السوري، وبعضها اآلخر، يتعلق بضرورات مشابهة على الم2006تموز ـ آب 
وال تنطوي اإلشارات حول قصر المهلة الزمنية القصية للفرصة المتبقية إلنقاذ ما يمكن إنقاذه على أي 

، فالعالم سينشغل العام المقبل بتبدالت اإلدارة األمريكية وتعاقباتها، وقد يتحول ملف "التطير"قدر من 
لعام أو العامين، بل ويمكن القول أن هذه السالم الشرق أوسطي إلى الرف مجددا، ولمدة قد تجاوز ا

باستمرار لتذكيرها بمسؤولياتها السياسية واألخالقية على هذا الصعيد، " ينخزها"اإلدارة بحاجة لمن 
خصوصا بعد إن انخفض إلى أدنى الحدود، منسوب القيم ومعايير األخالق في أداء إدارة المحافظين 

 . الجدد
، "اإلرادة السياسية المتفائلة"لة والناشط السياسي كل من موقعه، بلغة من الطبيعي أن يتحدث رجل الدو

وأن يشددا على وجوب السعي واالستعداد الستنفاد الفرصة وقطع الطريق على الحرب والخراب الذي 
، أن "العقل المتشائم"يسير بركابها ، من دون أن يعني ذلك من منظور الكتاب أو الباحث المصاب بلوثة 

تستنفد حقا ولن تضيع كما ضاعت من قبل فرص قيل أنها كانت مواتية، أو أن الحرب العربية الفرصة س
 اإلسرائيلية السابعة لن تندلع، فأمر استنفاد الفرصة وإنفاذ السالم ومبادرته، ليس رهنا بإرادة فريق بل -

 غاب عن مسرح بحاجة إلى شريكين، فكيف إذا" التانغو"هو ثمرة توافق اإلرادات، والسالم كرقصة 
 . اإلسرائيليون والفلسطينيون": تانغو السالم"الرقص الشريكان األساسيان في 

 الصهيوني، منها ستة عقود مرت على قيام -أكثر من مائة عام انقضت منذ اندالع الصراع العربي 
أبدا، أن ، وليس من المستبعد 1967إسرائيل، وأربعة عقود ستنقضي بعد أيام على االحتالل الثاني عام 

يكتشف القارئ العزيز إن هو عاد بناظريه قليال إلى الوراء، أن هذا المقال يحتفظ بصالحيته للنشر بعد 
 .؟"لتوحيد القدس"فربما في الذكرى الخمسين ) ؟،(عشر سنوات، ومن يدري 
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شك  طابا الثانية، أظهرت بما ال يدع مجاال لل- كامب ديفيد - طابا - أوسلو -خالصة مخاض مدريد 
بأن إسرائيل تفضل الحديث عن السالم والتفاوض بشأنه، ولكنها أبدا ليست جاهزة لصنعه أو الوفاء 

برهنت على أن جاهزية إسرائيل " سنوات السالم"باستحقاقاته، واألخطر من هذا وذاك، أن تجربة 
 .لمغامرة الحرب تبدو أعلى بما ال يقاس من جاهزيتها لمغامرة السالم

بعد أربعة رؤساء تعاقبوا على منظمة التحرير ورئيسان : ار الفلسطيني وحصاده فيقوالنأما خالصة المس
على السلطة وثالثة رؤساء ألكثر من عشر حكومات فلسطينية متعاقبة، واألهم بالطبع عشرات ألوف 
الشهداء والجرحى واألسرى، انتهينا إلى قبائل مسلحة وفصائل تتوزع على المحاور، وقطبان يصطرعان 

، وعائالت مسلحة )VIP(على سلطة هشة، وصراع ضواري على مقعد ال يخول صاحبه بحمل بطاقة 
وأمراء حرب حمائل تخطف وتروع، فكيف يمكن لكل هذه الفوضى غير المبدعة أن تقود شعبا إلى 
يل اإلبداع في البحث عن طريقه نحو الحرية واالستقالل، أو أن تمكن قيادته من ابتداع السالم مع إسرائ

والوفاء باستحقاقاته، بعد أن عجزت حتى عن مجرد حفظ األمن والنظام العامين في أزقة غزة 
 .رفح وحارات نابلس وجنين؟" زواريب"و

أن الفرصة ستنقضي من دون أن يلتقطها أحد ، وأن خيار الحرية : تقول" للعقل المتشائم"الخالصة المرة 
 مرشحة للمزيد منها، فيما المجتمع الفلسطيني يقع نهبا واالستقالل إلى تآكل، والحرب قادمة والفوضى

لقوى ظالمية ومافيات إجرامية، لكأنه ال يكفيه ظلم االحتالل وظالمه الطويل، وال تكفيه جرائم عصاباته 
الحرب قادمة ، فماذا نحن فاعلون ، عربا . القديم منها والجديد ، حتى يضاف إليها ظلم ذوي القربى

ى مرشحة لالتساع، فماذا نحن فاعلون؟ إسرائيل لن تبقي لنا شيئا لنتفاوض عليه وفلسطينيين؟ الفوض
مستقبال، فماذا نحن فاعلون؟ أسئلة وتساؤالت تبحث بمرارة عن إجابات شافية تتخطى مألوف القول 

 .ورتابة الرطانة السياسية السائدة، إلى تفكير إبداعي، هو بالتعريف أيضا، جمعي
10/5/2007الدستور   
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بكر أبوبكر   
هل بات من الصعب على حركة فتح أن تعترف بأخطائها أم أصبح من غير المجدي االعتراف بها؟ فتح                  

هل فقدت الرؤية أم أنها     . التي عانت من كبوة ما زالت تتخبط في التحليل من جهة وفي استدراك ما فاتها              
لفقد عظيم أثر، حيث وهب الخالد حياته للقضية والحجر والبـشر           أم كان ل  ،  في ظل انعدام المنجزات تتوه    

فلما انتقل سقط أصحاب المبادئ والفكر، وتنامت أذرع التسلق حتى أطبقت على الرقاب فلـم يبـق فـي       
  .الصدر مجال لشهيق

 فتح التي تحاول أن تتعافى تحتاج للكثير من الحزم في تحديد االتجاهات الثالثة وهي الرؤيـة الـسياسية                 
وهي في ظل حاجتها الملحة هـذه لـتلمس الـدرب واكتـشاف             ،  والرؤية التنظيمية والرؤية االجتماعية   

  .المستقبل ما زالت تعاني انقطاع النفس وصوت الصفير يصم اآلذان
وفتح الطريـق ليـست     . إن فتح طريق من طرق الوصول إلى فلسطين، وهي ليست الطريق الوحيد أبدا            

التنظيمي أو الحزبي المقولب ما كان أبدا من سمات فتح، وكان من سـمات              صنما يعبد أو يكسر والعمى      
ولكـن  ... إن الدروب قد تتعدد والدروب قد تتقاطع والدروب قد يكون لها نهاية           . التنظيمات األيديولوجية 

فتح طريق المستقبل، هل ما زالت كذلك؟ قد نقول نعم، لماذا؟ ألنها التنظيم الذي رسم فلسطين وشما على                  
ل يد بل وبين العيون وفي القلوب، وفتح هي الطريق هل نقول حتى اآلن؟ وعلى جنبات هذا الطريـق                   ك

زرعت األشجار منجزات للشعب بل واألمة وجعلت من الرؤية السياسية بوصلتها والبوصـلة التـي ال                
في الجسد  تشير إلى فلسطين مشبوهة وهذه البوصلة ال تحتمل األجندات الشخصية أو التدخالت الخارجية              

  .الشريف ما يحصل اآلن
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وألنه طريق شاق وطويل كانت الوسيلة علما وثقة وسياسة وأسسا وهياكل وأطرا وديمقراطيـة وقيـادة                
تحزم أمرها وتسير بين األشواك بال توجع ودون نظرة للخلف، قيادة ال تعميها الخالفـات عـن األخـذ                   

 والقوانين والهياكل ال عبر الحصص والكوتات       باألسباب فترسم الرؤى وتنظم معالم الطريق عبر األسس       
واالستزالم الذي في ظل انقطاع األسباب أصبح المال والتكتيل للصغار من عوامل االستقطاب البغيضة،              
في ظل استنهاض يسعى لرسم أسس التنظيم العلمي ال التنظيم الذي ال يخرج عن كونـه حـشودا مـن                    

  .أصحاب األهواء والمصالح والمأزومين
ضمن مكتب التعبئة   " توحيد كافة األطر  "ا عملت حركة فتح عندما عقدت ورشتها الهامة تحت عنوان           حسن

 أن المـشكلة    -وربما أدركت ولم تعتـرف    -والتنظيم ولكنها في آلية االنخراط في اللحظة الهامة لم تدرك         
ـ                  رب والحل بيد من صنع المشكلة وليست بيد من صدرت اليهم علهم يصطرعون بأسـلوب قيـادي مج

  .وخبيث
إن فتح الطريق يجب أن تتعظ كما قال األخ الرئيس في الورشة المذكورة وفتح الرؤية يجـب أن توحـد             
المرجعيات والخطاب السياسي واالعالمي كما قال األخ أبوعالء في إطار التعبئة والتنظيم فال تفتـت وال   

مع األفعال ألنه باعتقادي في جسد      ولكن الحسابات واألقوال قد ال تتطابق        .تعدد وال استزالم وال حصص    
من يدعون عليها بالدمار أو يسعون خدمـة لمـصالح آنيـة أو             -وإن كانوا قلة أو آمل    -فتح ما زال هناك   

لتحقيق رغبة دفينة بانتزاع القلب منها واستبداله بقلب صناعي وقلب فتح الطبيعي مقاومة وكفاح ونضال               
  . الخارجيةوقلبها االصطناعي انسحاق في طاحونة اإلرادة

 عاما قد خلـص باسـتنتاج    15 مؤسسة في    900قلت في ورشة فتح أن الكاتب إميت ميرفي الذي درس           
هم المنجـزون   : الصنف األول : مهم صنف من خالله المنخرطين في المؤسسات عامة إلى ثالثة أصناف          

 المؤسـسة، أمـا     الذين يعتمدون على قدراتهم ويطورونها لما فيه تحقيق أهداف المنظمة أو الـشركة أو             
الصنف الثاني المتزلفون المستعطفون الذين يتسولون المواقع عبر عالقاتهم واتصاالتهم، أمـا الـصنف              

كما يقول ميرفي وليس    -فأثارت كلمتي استياء البعض عندما قلت ان البلطجية قادة        ! الثالث فهم البلطجية؟  
ن بأساليب غير شرعية من جهـة وبأسـاليب    يسعون للنفوذ والقوة ألنهم يدركون قيمتها وأهميتها ولك       -أنا

فتح التي ما زال فيها الـبعض يتحـاور          .استخدام القوة وإن دمرت، فال يهم البلطجي إال ذاته وجماعته         
بنشر الخالف أو تصديره أو التعامي عنه أو استغالله ال تحتمل كل هذه األساليب كما ال تحتمـل حالـة                    

  .الفقد وعمى القلب لدى البعض فيها
حالة التشرذم ومحاوالت اإلقصاء وإنكار اآلخر يجب أال تكون معول الهدم لفكر فتح الثري صـاحب                إن  

الوطنية التي ما زالت قوة الحركة وصاحب الوسطية التي ال تميل وال تزل وصاحب التـشاركية التـي                  
قهـا باعتناقهـا    اعتمدت الديمقراطية والشفافية والعدالة والتنمية وصاحب التعددية االجتهادية مبـادئ لح          

اآلخرون، هذه فتح التي يجب أن ندعم ونزيل ما علق بها من شوائب وعفن ونباتات متسلقة لتبقى التنظيم                  
  .الذي نريد طريقا صالحا لفلسطين

13/5/2007  الجديدةالحياة  
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