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  من الفلسطيني عقب اشتباكهم مع كتائب القسام شهداء من أفراد األ9قصف لالحتالل يوقع  .1

استشهد قبل ظهر اليوم الثالثاء عدد من أفراد األمن الوطني : غزةمن  15/5/2007قدس برس أفادت 
الفلسطيني جراء القصف اإلسرائيلي ألحد مواقعهم شرق مدينة غزة، والذي عقب اشتباكات مسلحة 

كتب اإلعالمي لقوات األمن الوطني في بيان له أن وقال الم .وقعت هناك مع عناصر من حركة حماس
لقوات األمن الوطني بالكتيبة  ثمانية من أفراد قوات األمن الوطني استشهدوا جراء القصف اإلسرائيلي

وأشار البيان إلى أن عناصر األمن الوطني تراجعوا إلى الخلف بالقرب من خط التحديد بعد  .الرابعة
  .مع عناصر من حركة حماساالشتباكات التي دارت هناك 

 مصادر طبية في مشفى شهداء  إلى أنألفت حداد نقالً عن مراسلته 15/5/2007 48 عربموقع وأشار
ووصفت حالة ،  من الجرحى سقطوا جراء القصف المذكور كبيراً أن عدداً قالت بمدينة دير البلحىاألقص
حتالل أطلقت قذائفها صوب جيب تابع وقال شهود عيان إن قوات اال . بأنها خطيرة للغايةهمعدد من

لألمن الوطني شرق مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط ثمانية شهداء، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ الصباح 
وكان قد استشهد صباح  .لى تسعة بعد سقوط شهيد برصاص قوات االحتالل بالقرب من معبر المنطارإ

خر جراء اطالق قوات االحتالل االسرائيلي المتمركزة اليوم أحد أفراد جهاز األمن الوطني، وأصيب آ
  .شرق قطاع غزة النار عليهما

ذكرت مصادر فلسطينية أن سبعة مصابين سقطوا على : غزة من 15/5/2007 دنيا الوطن وأوردت
األقل في عملية القصف التي يقوم بها عناصر القسام لمعبر كارني وموقع األمن الوطني والذي يقع على 

 مؤكدة أن عناصر القسام منعت سيارات اإلسعاف من ، متر من الشريط الحدودي شرق غزة200بعد 
وقال شهود عيان في حي الشجاعية أن المئات من  .الدخول إلى المكان لنقل المصابين والجرحى
 قوات األمن الذين يتعرضون لقصف مكثف من كتائب  أفرادالمواطنين في الحي خرجوا للدفاع ولمساندة

 مؤكدين أن عناصر القسام أطلقوا النار ،ام وإلطالق نار من قبل قوات االحتالل في معبر كارنيالقس
  .على المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن رجال األمن
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إن عناصر من كتائب القسام والقوة  ":من جانبه قال العقيد على القيسي الناطق باسم حرس الرئاسة
اح معبر المنطار ومحيطه باألسلحة الرشاشة وقذائف الهاون والياسين التنفيذية يهاجمون منذ ساعات الصب

قالت قيادة األمن الوطني، اليوم، إن هناك توجهاً النقالب عسكري على األجهزة الشرعية  و".والبتار
 .والرسمية الفلسطينية، بعد مواصلة عناصر حركة حماس قصف مقرات األجهزة األمنية باألسلحة الثقيلة

عالم المركزي لقيادة األمن الوطني في بيان صحفي، أن عناصر من حركة حماس، واصلوا وأوضح اإل
على سحب فجر أمس إطالق النار باتجاه مقرات األجهزة األمنية الرسمية على الرغم من االتفاق 

 .المسلحين من الشوارع ووقف إطالق النار
ين ويدعى إبراهيم منية برصاص عناصر األمن حد قادتها الميدانيأوكانت كتائب القسام أعلنت اليوم مقتل 

 .في معبر كارني
توّعدت بالقصاص من قتلة  كتائب القسام أن غزة من 15/5/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر

لقد قاموا باغتيال قائد : "ت الكتائبوضحوأ .منية في قطاع غزة فجر اليوم على يد مسلحي حرس الرئاسة
ه لمواقع المرابطين وسهره جهاداً في سبيل اهللا، حيث أطلقوا النار عليه من موقعهم مجاهد غدراً أثناء تفقد

القتلة "كتائب من أسمتهم الوقد توعدت  ".باتجاه سيارته بعد تخطّيه للموقع في حي الشجاعية بمدينة غزة
: ، وقالت"يستتعامل معهم كعمالء لالحتالل الصهيون"، وأشارت إلى أنها "المجرمين بالمالحقة والقصاص

إنهم خارجون عن الصف الوطني، ولن نسمح بوضع أي غطاء تنظيمي أو أمني على هؤالء المأجورين "
  ".القتلة الحاقدين المعّبئين بالحقد واإلجرام والزندقة

  
  هنية يتسلم الداخلية بعد استقالة القواسمي والحكومة تقرر نشر قوات األمن فوراً في غزة .2

مـصطفى  .، الناطق باسم الحكومة د     الفلسطيني علن وزير االعالم  أ :غزةمن   15/5/2007الحياة  نشرت  
، وان رئيس الوزراء اسماعيل هنية سيتولى االشراف        وزير الداخلية البرغوثي ان الحكومة قبلت استقالة      

ضرورة وقف كـل االشـكال واالعمـال        "وأكد هنية   . على الوزارة الى حين تعيين وزير جديد للداخلية       
ضرورة حماية اتفاق مكة بما يمثل من       "وشدد على   ". ورة ضبط النفس والتزام لغة الحوار     المسلحة وضر 

 ".مصلحة وطنية كبيرة للشعب الفلسطيني والحفاظ على حكومة الوحدة باعتبارها الخيار الوطني االفضل            
لبت من  وقررت الحكومة الفلسطينية البدء فورا بنشر قوات األمن الفلسطينية في شوارع مدينة غزة، وط             

من االجهزة كافة سـتعمل     "البرغوثي ان قوات االمن     .دوقال  . فتح وحماس سحب المسلحين من الشوارع     
وفق تعليمات غرفة عمليات مشتركة سيديرها هنيـة بعـد ان فوضـته             " على انهاء حالة الفلتان في غزة     

ة االولى كناطق اعالمي    واستخدم البرغوثي للمر   .الحكومة رسميا القيام بمهمات وزير الداخلية المستقيل      
لن نناشد ولن ندعو، بل سنطالب وننفـذ،        : "لهجة حادة في الحديث عن حال الفلتان االمني في غزة، قائال          

". سنعمل على مهاجمة الفلتان االمني وضربه في عقر داره        ... ولن نقبل بتحول غزة الى صومال جديدة      
لى عن واجبنا في الحكومة، ونحـن مـصممون         الذين ينشرون الفلتان االمني يحلمون بأن نتخ      : "واضاف

  ".على النجاح وعلى كسر الحصار، ومصممون على ضبط الفلتان االمني، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا
البرغوثي مصطفى  قال  : نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي       15/5/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

استمرار حالة الفوضى األمنية وعدم ضبطها يهدد       في حديث خاص للخليج ان الوضع صعب للغاية وان          
السلطة الفلسطينية والشعب، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تحرك جميع األطراف بما يخـدم انهـاء                 

وشدد على ان الحكومة الفلسطينية لن يكون أمامهـا مـن خيـار سـوى               . تدهور الحالة األمنية الداخلية   
  .داخلي وتنفيذ الخطة لمنع االنهياراالستمرار النهاء حالة االقتتال ال

 اعلـن مـصطفى     :وكاالتال سمير حمتو و   ،غزةنقالً عن مراسلها في      15/5/2007الدستور  وأوردت  
 على سحب جميع    ، مساء امس  ،البرغوثي ان الرئيس عباس ورئيس الحكومة هنية وممثلي الفصائل اتفقوا         

اكـد دعمـه    " وقال البرغوثي ان عبـاس       ،نيةالمسلحين من شوارع غزة والبدء فورا بتطبيق الخطة االم        
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المادي والمعنوي لرئيس الوزراء والحكومة وانه اصدر تعليماته لكافة االجهـزة االمنيـة دون اسـتثناء                
بالعمل تحت امرة رئيس الوزراء من خالل غرفة عمليات واحدة ومشتركة لالجهزة االمنية وبالتنـسيق               

 عباس والحكومة يؤكدان على منـع التحـريض االعالمـي           الرئيس"وتابع البرغوثي ان     ".مع الفصائل 
 ".والحمالت الفئوية وعلى ضرورة التقيد بحماية الوحدة الوطنية والتسامح ونبذ العنف

في ظل احتفـال    : " البرغوثي قال مصطفى : رام اهللا وغزة  من   15/5/2007األيام الفلسطينية   وجاء في   
ال نستطيع ان نتباطأ اكثر     : "و ".لحق بنا نكبة جديدة بأيدينا    الشعب الفلسطيني بذكرى النكبة لن نسمح بأن ت       

وطالب البرغوثي باسم الحكومة، النقابات المهنيـة بوقـف          ".في ضبط الوضع األمني المتفجر في غزة      
وفي رده علـى سـؤال ان        ".اإلضرابات النقابية ومنح الحكومة فرصة لكسر الحصار ولمساندة جهودها        

: التها في حال فشلت في فرض األمن، مثلما فعل وزير الداخلية، قال البرغوثي            كانت الحكومة ستقدم استق   
الذين ينشرون الفلتان األمني يحلمون بأن نتخلى عن مسؤولياتنا، نحن مصممون على النجاح وعلى كسر               

واتهـم   .الحصار، ومصممون على ضبط الفلتان األمني ومواجهة المؤامرة، لن نتخلى عن مـسؤولياتنا            
  .ي، اطرافاً خارجية، لم يسمها، بمساندة حالة الفلتان األمني في قطاع غزةالبرغوث

 إسماعيل هنية أكد بأن قبول استقالة القواسمي جاءت          إلى أن  غزةمن   14/5/2007 قدس برس وأشارت  
بعد محاوالت عديدة إلقناعه بالعدول عنها، مشيرا إلى انه تمت مدارسة المبررات واألسباب التي قـدمها                

 فـي   هنيةوثمن   .الداخلية من خالل اجتماعات متواصلة بينه وبين الرئيس عباس ووزير الداخلية          وزير  
 الجهود التي بذلها وزير الداخلية خالل فترة عمله، مؤكداً أنه اجتهد في تقديم كل ما يستطيع                 ،تصريح له 

  .لخاصةن يوفق في حياته األتجاوز العقبات والتحديات التي وقفت أمامه، معربا عن أمله 
  

 ولية فشله في تنفيذ مهامه ؤالقواسمي يحمل جميع األطراف مس .3
ل هـاني القواسـمي أن      يأكد وزير الداخلية الفلسطيني المستق     :غزةمن   14/5/2007 قدس برس نشرت  

وبـرر  .  ألنه أعلنها قبل نحو شـهر      ،االشتباكات الداخلية الجارية اآلن في غزة ليس لها عالقة باستقالته         
 استقالته بأنه لم يلق دعماً حقيقاً يمكنه من السيطرة األمنية علـى الـوزارة               ،مؤتمر صحفي القواسمي في   

أرفض أن أكون في منصب شكلي ال صالحيات لـه ولـن أعـود              " :وأنه لم يمنح أي صالحيات، وقال     
 ،رفض في بداية األمر االستقالة شـكالً ال مـضموناً         "وأشار إلى أن رئيس الوزراء       ".للوزارة بعد اليوم  

بمعنى أنه مؤيد لما جاء في االستقالة من أسباب جوهرية، موضحاً أنه أرسل الليلـة الماضـية بكتـاب                   
  ."رسمي إلى هنية يطلب منه قبول استقالته، وأعلن في الصباح عن قبول هنية لالستقالة

  وأن يخطـوا   ،ن على الجميع أن يتدارك هـذا الموضـوع        إ"المسؤولية للجميع، وقال    القواسمي،  وحمل  
، مشيراً إلى أنه قد طالب الـرئيس عبـاس          "عالماإل وأن تكون شفافة وأمام      ،خطوات جدية على األرض   

  .بمنحه مزيداً من الصالحيات واإلمكانيات إلى أن األخير قد طلب مهلة شهر حتى يعالج األمور
: قواسـمي قـال ال  :  عال عطا اهللا   ،غزةنقالً عن مراسلته في      14/5/2007 إسالم اون الين     وأشار موقع 

األجهزة األمنية من الممكن أن تتعاون، واآلمال معقودة عليها، لكن المعوقات لم تكـن فـي ذات هـذه                   "
واعتبر أن فتح وحماس يمكن أن يحاصروا ما يجري، وطالب الجميع           ". األجهزة األمنية بل فيمن يقودها    

 ".ن شفافة وأمام اإلعالميتداركوا هذا الموضوع، وأن يخطوا خطوات جدية على األرض، وأن تكو"بأن 
  

  ولن تؤثر على تماسك الحكومة" مفتعلة وغير مبررة"استقالة القواسمي : األحمدعزام  .4
شن نائـب رئـيس     :  تغريد سعادة  ،رام اهللا نقالً عن مراسلتها في      15/5/2007االتحاد االماراتية   نشرت  

همه بأنه شكل عامل فرقـة بـين        القواسمي وات هاني   عزام األحمد هجوما عنيفا على       الفلسطينيالوزراء  
الفصائل الفلسطينية، واستهجن الطريقة التي مارسها وزير الداخلية في إعالن استقالته ثـم سـحبها ثـم                 

كان يتوجب على الشخص المستقل وهو وزير الداخليـة         " وقال   .تعليقها وتقديمها اليوم وتوقفه عن العمل     
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.  حيث يضع هذا التصرف عالمات استفهام كثيـرة        أن يكون عامل توحيد وليس عامل فرقة بين الفصائل        
واعتبر األحمد أن وزير الداخلية تأثر بمن ال يريدون للحكومة ان تستمر، موجها أصابع االتهـام إلـى                  
معادي الوحدة الوطنية ومعادي اتفاق مكة وأمراء الفلتان األمني الذين يعملون ضـد مـصلحة الـشعب                 

شراف شخصيا على وزارة الداخلية إلى حين تعيين وزيـر داخليـة    وقال إن هنية سيتولى اال     .الفلسطيني
 وأعرب عن استغرابه من تصرف وزير الداخليـة         .جديد وذلك في محاولة على ما يبدو لضبط الشارع        

وقال االحمد انه اكتشف ان رئيس      . باحتجاجه على نشر رجال الشرطة قبل أيام في الشوارع لحفظ األمن          
ر صحيحة عن الوضع وما يحدث في القطاع حيث يتم تزويـده بمعلومـات              الوزراء يتلقى معلومات غي   

 التي ال تريد الحياة لشعبنا بأنها هي من         "التوتيرية"مضللة من أجل توتير األجواء في غزة، متهما القوى          
وأكد أن عباس قدم كل دعم للحكومة في تنفيذ الخطة األمنية كما قدمت الفصائل الدعم لهـا                 . فجر القتال 

نا ال نعرف ما هو المطلوب أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن الخطة األمنية هي للحكومة وليست خطـة                   ولكن
  . وزير أو إقطاعيات موزعة هنا وهناك

عزام االحمـد    إلى أن     وليد عوض  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      15/5/2007القدس العربي   وأشارت  
معقولة، ورحب االحمـد باسـتقالة القواسـمي،        كشف امس بان وزير الداخلية كان يطالب بأشياء غير          

مقابل تنفيذ  ) حرس الرئاسة  (17 انه كان يطالب بتسليم االسلحة والمعدات التي بحوزة القوة           ىومشيرا ال 
 .الخطة االمنية التي اقرتها حكومة الوحدة قبل اسابيع بهدف انهاء الفلتان االمنـي والفوضـي الداخليـة                

 استمرار حالة الفلتان االمني في قطاع غزة لتلكؤه في تنفيـذ الخطـة               مسؤولية القواسميوحمل االحمد   
 ان حماس تتحمل مسؤولية االقتتال الداخلي في        ىشار االحمد في حديث له مع القدس العربي ال        أو .االمنية

  . النبيىقطاع غزة قائال حماس مش مصليه عل
عـزام   أن   ، عبد الرؤوف أرناؤوط   رام اهللا نقالً عن مراسلها في      15/5/2007الوطن السعودية   وذكرت  

هـذه  "األحمد أعرب عن أمله بتماسك حكومة الوحدة بعد اإلعالن عن قبول استقالة القواسمي، معتبرا أن  
ولم "ووصف استقالة القواسمي بالمفتعلة     ". االستقالة لن تقدم ولن تؤخر بل كانت عقبة أمام عمل الحكومة          

باس كلفه ومساعد الرئيس للـشؤون األمنيـة اللـواء الحـاج            وأعلن أن الرئيس ع   ." يكن هناك مبرر لها   
 .إسماعيل جبر بالتوجه إلى غزة من أجل المساعدة على تطويق األوضاع

  
  االتفاق على سحب قوات األجهزة األمنية من شوارع القطاع وااللتزام باتفاق مكة .5

وزراء اسماعيل هنية في    التقى رئيس ال  : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     15/5/2007 48عربنشر موقع   
ساعة متأخرة من مساء االثنين الفريق عبد الرزاق المجايدة، وجرى االتفاق على البدء بـسحب قـوات                 
األجهزة األمنية من الشوارع والعودة إلى ثكناتها وذلك في إطار منع كل أشكال التوتر واالحتقان وفرض                

يمات من الرئيس أبو مازن لألجهـزة األمنيـة      وأكد رئيس الوزراء على أنه صدرت تعل       .النظام والهدوء 
  .بضرورة العودة إلى ثكناتها واالنسحاب من الشوارع

إلى ذلك اتفقت حركتا فتح وحماس خالل اجتماع في غزة بحضور هنية مساء االثنين مجددا على تنفيـذ                  
نية وروحي  وضم االجتماع حضره ه    .االتفاق الذي جرى التوصل اليه بشأن إنهاء التوتر في قطاع غزة          

  .فتوح وقياديون من حركتي فتح وحماس
أكدتا على االلتزام باتفاق مكـة      "وقال غازي حمد المتحدث باسم رئاسة الوزراء إن حركتي فتح وحماس            

  ".المكرمة نصا وروحا، وااللتزام باإلعالن الذي تم برعاية الوفد األمني المصري إلنهاء حالة التوتر
 تعهدت حركتا حماس وفتح االثنين، على إنهاء جميع أشكال          :غّزةن  م 15/5/2007سي ان ان    وأضافت  

لـدينا  "وقال غـازي حمـد       .العنف والظهور المسلح من الشوارع، ضمن جهود احتواء األحداث الدامية         
رئيس عباس ورئيس الوزراء هنّيـة      الوأكد حمد أن     ."اتفاق، ولدينا ثقة بأن هذا االتفاق سيطّبق هذه الليلة        
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ر لمؤيديهما باالنسحاب من شوارع غّزة وإنهاء الصراع المسلح واالشتباكات الـدائرة فـي              أصدرا أوام "
  ".الشوارع واإلفراج عن المخطوفين من قبل الطرفين وإنهاء التحريض اإلعالمي

  
  اإلعدام تجارة رائجة ألمن الرئاسة: المصريمشير  .6

 بإصراره على رفض حكومـة      اتهم النائب عن حركة حماس مشير المصري فريق في حركة فتح          : غزة
الوحدة وسعيه إلفشالها عبر بقاء حالة الفوضى واالنفالت األمني التي ترتبط مصالحه الشخصية وأجندتها              

إن األحداث األخيـرة  "مساء اإلثنين " قدس برس"وقال المصري في تصريح خاص بوكالة        .الخارجية بها 
بيتة لهذه الفئة المأجورة إلعادة األوضاع األمنية       المتسارعة جاءت لتعبر عن هذه السياسة المبرمجة والم       

لكن الذي ظهر بشكل صريح لدى الجميع والـذي         "وأضاف   ".إلى ما كانت عليه قبل اتفاق مكة المكرمة       
والذي كان مقـرا لالعتقـال اإلسـرائيلي        ) مجمع األجهزة األمنية  (فاجأ شعبنا الفلسطيني أن مقر أنصار     

دام أبناء شعبنا، والذي كان من ضمنهم العاملين في صـحيفة فلـسطين             والتعذيب؛ قد تحول إلى مقر إلع     
سيلمان العشي ومحمد عبدو، حيث أعدما بدم بارد أمام مرأى ومسمع الناس، وتركا ينزفان حتى فارقـا                 
الحياة، وكذلك الشاب عبد الجليل صالح بائع الكعك الذي اعدم في تلك المنطقة، حيـث باتـت سياسـة                   

إن مـدرعات  "وأوضـح   ".جة ألمن الرئاسة فاإلعدام على الهوية والخطف على اللحية    اإلعدام تجارة رائ  
األجهزة األمنية التي انتشرت في شوارع غزة والتي ال تخرج إال لمحاربة الشعب الفلسطيني، ولم تتجرأ                

دف إلى  يوما لتدافع عنه أثناء االجتياحات، يؤكد هدف السالح األمريكي الذي يدعم هذه األجهزة والذي يه              
إن "وقـال   ". إشعال االقتتال الداخلي بين أبناء شعبنا وتقوية طرف بعدة حربية على حساب طرف أخـر              

األجهزة األمنية وخاصة التي تتبع للرئاسة والتي يفترض أن تكون فلسطينية قد تحولت إلى أجهزة تدافع                
صب الحواجز واعـتالء    عن فريق من حركة فتح، وترفض االنصياع للتعليمات واألوامر، وتصر على ن           

األبراج وممارسة العربدة حتى بعد االتفاق الذي أبرم بين حماس وفتح ليلة أمس، وكذلك تحول الوسـائل            
والمنابر اإلعالمية الرسمية والتي يفترض أن تكون فلسطينية إلى بوق لهذا الفريق من حركة فتح تـدافع                 

غبة االستمرار في هذه المنهجية الخطيرة والتـي  من مالمصري وحذّر  ".عنه زورا وكذبا وبهتانا وافتراء 
إنها تأتي استجابة للخطة األمريكية األمنية التي تسعى إلى زرع الفتنة بين أبناء الشعب الفلـسطيني                "قال  

وأكد المصري على ضـرورة أن ينتبـه         ".وتدمير حالة الوفاق الوطني بهدف تطبيق أجندتها في المنطقة        
لجم هذا الفريق المنحرف والخـارج عـن        "األمريكية وأن يتوحدوا لما أسماه      الجميع إلى تداعيات الخطة     

، مشيرا إلى أن حماس ستبقى صمام األمان لوحدة الشعب الفلسطيني           "وحدة الشعب وعن الصف الوطني    
ودعا المـصري    . وستسعى مع كل الشرفاء والمخلصين لقطع الطريق على المتربصين بوحدته الداخلية          

ووضع حد له وخاصة األجهـزة      " للجم هذا الفريق  " تحمل مسؤولياته وإصدار تعليماته      الرئيس عباس إلى  
  .األمنية التي تخضع ألوامره

  15/5/2007 قدس برس
  

  ما يحدث في غزه هو نتيجة لغياب القانون واإلدارة السياسية: تيسير خالد .7
يات االقتتال والفوضـى األمنيـة،       أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، عمل         :رام اهللا 

ن سبب ما يحدث في غزة، هو غياب القـانون،          اواعتبر   .ةوالتي تحدث في مناطق متفرقة من قطاع غز       
تشاغل القيادة الفلسطينية سواء في مؤسسة الرئاسة أم في مؤسسة الحكومـة            "وغياب اإلرادة السياسية، و   

إن استمرار هذا النهج في تغييب القانون وتغييـب         "ل  وقا ".بالبحث عن سبل للسيطرة على الفلتان األمني      
اإلرادة السياسية يفسح المجال أمام ميليشيات فتح وحماس والميليشيات العشائرية، لمواصلة العبـث فـي               
الساحة الفلسطينية، وتقديم رسالة إلى الرأي العام اإلقليمي والدولي بأن أوضاع الشعب الفلسطيني غيـر               

ودعا مؤسسة الرئاسة والحكومـة إلـى تحمـل          ". والسيادة والحياة الديمقراطية   ناضجة لممارسة السلطة  
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القدر الكافي من اإلرادة السياسية لفرض القانون، والنظام العـام علـى            "المسؤولية، وإظهار ما سماه بـ      
  ".الجميع، دون تمييز بدء بمليشيات الحركتين وانتهاء بمليشيا العشائر

 14/5/2007 قدس برس
  

  بهدف خدمة أهداف خارجية االقتتالمسؤولية  يتحمل التيار الدموي في حماس: يالطيراو .8
 من  البرلمانيةحذر النائب جمال الطيراوي، الناطق باسم كتلة حركة فتح          :  حاوره محمود خلوف   - نابلس

 .حدوث نكبة ثالثة في األراضي الفلسطينية، بسبب ما يجري من صراع واقتتال مفتعل في قطـاع غـزة   
، تأكيده على أن هذه األحداث ال تخدم مصالح شعبنا، وال تفيد سوى األفراد الذين               "وفا"في حديث ل  وجدد  

حركة فتح ليس لديها القرار بافتعال أية أزمة، أو أي تجاذب سياسي سواء             : "وقال ينفذون أجندة خارجية،  
ى وصـلنا بالنهايـة     في الضفة أو غزة، وكنا نحن األحرص على الوحدة الوطنية، ونحن من تنازلنا حت             

ودعـا أبنـاء الـشعب       .لحكومة وحدة وطنية، وما يجري حالياً من اقتتال يؤلمنا كحركة وطنية تحررية           
الفلسطيني كافة، وأبناء فتح بشكل خاص إلى ضبط النفس، والصبر وعدم االنجرار للفتنة والقتل، وإلـى                

ندة والمـشاريع الخارجيـة لتمريـر       تغليب المصالح العليا لشعبنا، وعدم إعطاء الفرصة ألصحاب األج        
ـ   وحّم .مخططاتهم في حماس مسؤولية تفجير األوضاع مجدداً في القطـاع،         " التيار الدموي "ل ما وصفه ب

حذرنا من المعلومات التي تسربت للمؤسسات الفلسطينية ولـبعض         : "وقال .بهدف خدمة أهداف خارجية   
حماس الفتعال األزمات، لتحقيـق مـشروع       األجهزة األمنية، وإلى فتح حول سعي بعض األطراف في          

سياسي كبير يتمثل بحل السلطة خدمة ألهداف أطراف خارجية، ومن هنا أشدد على أن ما جـرى فـي                   
وأكد الطيراوي أن فتح وإلى جانبها عـدد مـن القـوى             ".غزة خالل الساعات األخيرة هو عمل مبرمج      

دة، وأنه مطلوب اآلن من الرئيس، ورئـيس    جدي" كابول"والفصائل ترفض كل المساعي لتحويل غزة إلى        
وأوضح  .وزرائه التعامل بجدية مع األحداث الدموية، ومحاولة البعض لقتل المشروع السياسي الفلسطيني           

أن القوة التنفيذية تتحمل مسؤولية كبيرة في تفجير األوضاع وتصعيدها، ألنها من األطـراف المـسؤولة                
  .فيذ أوامر التيار الدموي في حماسبشكل مباشر عن حالة الفلتان، وعن تن

        14/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

 يحدث في غزة كارثة وتدمير ذاتي للشعب الفلسطيني ما: قيادات فلسطينية .9
 رصدت عكاظ رد فعل المسؤولين الفلسطينيين على ما يجري من اقتتال داخلي             :عبدالقادر فارس  -غزة  

ة أشخاص وجرح العشرات خالل اليومين الماضيين، واعتبر المـسؤولون مـا            أودى بحياة أكثر من ست    
ووصـف   .يجري كارثة حقيقية، وان هذا الفلتان من شأنه أن يدمر آمال وطموحات الشعب الفلـسطيني              

أن التصادم الدائر بين فتح وحماس، هو أمر خطير جداً،          "واعتبر   .صائب عريقات ما يحدث، بالكارثة    .د
وقال ان هذا الفلتان من شأنه أن يـدمر آمـال، وطموحـات              .ت ذاته إلى ضرورة احتوائه    داعياً في الوق  

 .الشعب الفلسطيني، التي يتطلع إلى تحقيقها
من جانبه استنكر عزام األحمد ما وصفه صمت وزير الداخلية المستقيل هاني القواسمي تجاه اسـتمرار                

 .ألمنية لحفظ األمن والنظام في األراضي الفلسطينية      حالة الفلتان في قطاع غزة و تلكؤه في تنفيذ الخطة ا          
وحمل تيارا في حماس المسؤولية عما يجري من أحداث مؤسفة، وأشار إلى وجـود مجموعـات تنفـذ                  

 .أجندات مرتبطة بقوى خارجية وال تصب في المصلحة العليا للشعب الفلسطيني
رثي وتدمير ذاتي، محمالً المسئولية     من جهته وصف ياسر عبد ربه ما يجري في قطاع غزة بأنه أمر كا             

للقوى التي تريد أن تفرض نظام الميليشيات، بدالً من نظام األمن الواحد، والتي تعتبـر مـن                 "عن ذلك،   
  .إضعاف األمن ومؤسساته الوطنية قوة لها
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واكد الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين بدوره على حرمة االقتتال الداخلي والـدم الفلـسطيني                
، "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتـول فـي النـار         ": رعاً، لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم      ش

وناشـد كـل الفـصائل       ."لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مـسلم         ": وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
 من يشهر السالح فـي      الفلسطينية إنهاء كل أشكال المظاهر المسلحة من الشارع الفلسطيني، وتجريم كل          

 .وجه أخيه في الدين والوطن
  15/5/2007عكاظ 

  
  االنتخابات النسبية تضمن تفعيل عمل منظمة التحرير :  الفلسطينيالتشاورياللقاء  .10

، استـضاف   "مؤتمر حق العـودة   "بدعوة من   : وسام متى نقالً عن مراسلها،     15/5/2007السفير  نشرت  
الشخصيات الفلسطينية المـستقلة للبحـث فـي قـضايا الواقـع            مجموعة من   " المنتدى القومي العربي  "

الفلسطيني، وبشكل أساسي السبل الكفيلة بإعادة إحياء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وبناء مؤسساتها،             
  . وفكرة عقد مؤتمر شعبي فلسطيني موسع لدعم هذه الوجهة

 يومي السبت واألحد الماضـيين، علـى        روت بي - في منطقة الحمرا  " كراون بالزا "انعقد اللقاء في فندق     
شكل جلسات نقاش مغلقة، ترأسها شفيق الحوت، وانبثقت عنه لجنة متابعة تشكلت مـن بـالل الحـسن                  

وعقـد  . وعوني فرسخ ويوسف أبو دية وفارس رشيد، على أن يتم توسـيعها إذا مـا دعـت الحاجـة                  
لنقاشات والتوصيات، التي أعـادت التأكيـد   المشاركون في اللقاء مؤتمراً صحافياً، أمس، تناول خالصة ا 

عزمـي بـشارة ضـد الهجمـة        .على الثوابت األساسية للقضية الفلسطينية، معربين عن تضامنهم مع د         
  .اإلسرائيلية التي تسعى إلى منعه من مواصلة نضاله الوطني

انجاز وطني حققه   أهم  "افتتح المؤتمر الصحافي بكلمة للحوت، الذي اعتبر ان منظمة التحرير الفلسطينية            
كانت ويجب أن تبقى ممثلـة شـرعية ووحيـدة للـشعب            "، مشدداً على أّن المنظمة      "الشعب الفلسطيني 

الفلسطيني كإطار يجمع كافة فئاته المختلفة، ومرجعية هي وحدها صاحبة القرار في القضايا التي تمـس                
تمر، نـداء إلـى حركتـي فـتح         ووجه الحوت، باسم المشاركين في المؤ     ". المصلحة الوطنية الفلسطينية  

، مـشيراً   "المسلسل الدموي الذي يحرص عدونا المشترك على إثارته بين فترة وأخرى          "وحماس إليقاف   
لعرف مجلسها الوطني كيف يضع حـداً       "إلى أنّه لو كان الوضع سليماً داخل منظمة التحرير الفلسطينية           

  ". لهذه الممارسات
قاء الذي تناول ثالث نقاط أساسية أولها حق العودة، مثمنـاً الحـراك             بدوره تال الحسن البيان الختامي لل     

الشعبي الذي شهدته السنوات العشر الماضية لجهة تشكيل لجان العودة داخل المخيمات وخارجهـا، بمـا              
، مـشدداً علـى ضـرورة       "ظاهرة فلسطينية جديدة ألقت بظلها على العمل الوطني الفلسطيني        "أبرزه من   

ل باتجاه اللقاء والتنسيق بين لجان حق العودة المتواجدة في مختلف المناطق، بهدف رفع              تطوير هذا العم  "
فاعليتها في التأثير على الرأي العام العالمي، وحتى تشكل سـنداً وامتـداداً لنـشاط منظمـة التحريـر                   

  ". الفلسطينية
خارجية تعمل وتـضغط    قوى  "وحول تفعيل منظمة التحرير وإعادة بناء مؤسساتها، رأى المجتمعون أّن           

ال يريدون لها البقاء واالستمرار ألن بقاءهـا        "، الفتين إلى أّن أعداء المنظمة       "باتجاه إلغاء وجود المنظمة   
  ". واستمرارها يؤكد وحدة الشعب الفلسطيني

ان اعتماد مبدأ االنتخاب في اختيار أعـضاء المجلـس الـوطني            " بما يشبه اإلجماع  "وارتأى المجتمعون   
لضمان تفعيل المنظمة، مؤكدين على ضرورة توسيع مفهوم القـوى االجتماعيـة            " لوسيلة المثلى ا"يشكل  

من سكان المخيمات إلى رجال األعمـال واألكـاديميين والنقـابيين والمـرأة             "التي تتألف منها المنظمة     
  ". ومنظمات المجتمع المدني
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ثيل النسبي للقوائم، باعتباره يـشكل مـدخالً        وأشار البيان إلى فكرة ربط االنتخابات المقترحة بقاعدة التم        
لتمثيل جميع القوى الفلسطينية، كما أكدوا على ضرورة الفصل بين قيادة السلطة وقيادة منظمة التحريـر                

 كمرشد وموجه   1968الفلسطينية عبر مجلسها الوطني، وتثبيت الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أقر عام            
  . للعمل الوطني

ون فكرة عقد مؤتمر شعبي موسع كي تعرض عليه التوجهات األساسية التي تم التوصل              وتدارس المجتمع 
  . إليها في اللقاء، الفتين إلى أّن تطبيق هذه التوجهات يفترض التشاور مع القيادات الفلسطينية الحالية

ـ           70سلمان أبو ستة الذي أشار إلى أّن        .وتحدث د  وت،  في المئة من الشعب الفلسطيني لم يسمع لهـم ص
 في المئة، مطالباً بإجراء انتخابـات       30وأّن الذين شاركوا في انتخابات العام الماضي يشكلون فقط نسبة           

وأوضح أبو ستة أّن نقاشـات      . في كل مكان لتشكيل مجلس وطني يمثل الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم           
وطني سليم الزعنون، حـول     جرت مع القيادة الفلسطينية، خصوصاً مع الرئيس عباس ورئيس المجلس ال          

  . أهداف المؤتمر على مدى أكثر من عام لكنه لم يحقق أي نتيجة عملية
ورداً على سؤال من السفير حول مدى التجاوب الرسمي على مستوى السلطة الفلـسطينية تجـاه فكـرة                 

مع القيـادة  االنتخابات ووسائل الضغط الممكنة لتحقيق هذه الوجهة، لفت الحوت إلى أّن التواصل مستمر            
الكل يعطي من طرف اللسان حالوة، ويعـد، ولكـن          "الرسمية الفلسطينية ومع الفصائل، مشيراً إلى أّن        
ال بد من وجود تحرك شعبي يضغط نحو        "وقال إنّه   ". مضى أكثر من سنة وما زلنا أمام تسويف وتأجيل        

"  مـع إخوتنـا فـي الفـصائل        لسنا بصدد افتعال اشتباك مع القيادة الرسـمية أو        "، وأضاف   "هذا االتجاه 
الشعب الفلسطيني هو   "لمساعدتهم إذا كانوا جادين في دعوتهم إلى تجديد المنظمة، وفي حال السلبية فإّن              

وحول آليات اإلنتخاب، أشار الحوت     ". صاحب القرار، وقد اعتاد عبر تاريخه أن يقود قياداته عند الشدائد          
بعض األقطار العربية ال    "ولكل ساحة وضعها، مشيراً إلى أّن       إلى أّن الساحة الفلسطينية متعددة المراكز       

وشّدد على رغبة اللقاء في تمثيـل       ". تؤمن االنتخابات لشعبها قبل أن تؤمن االنتخابات للشعب الفلسطيني        
وفي حال لم نتمكن يجب أن نلجأ إلى الوسائل التي يمكن من خاللهـا              "الفلسطينيين عبر االقتراع المباشر     

  ".  تمثل هذا المركز أو ذاكتشكيل وفود
وشهد المؤتمر سجاالً حاداً بين الحوت وأحد الصحافيين، سرعان ما تطّور إلى عراك بعد تـدخل أحـد                  

، وسط اتهامات   "انعقاد المؤتمر في الظالم   "الحاضرين، وذلك على خلفية انتقادات وجهها الصحافي حول         
مكلـف بمهمـة تخريـب      "، و "لصالح دحـالن  عميل مخابرات أردني يعمل     "و" جاسوس"للصحافي بأنّه   

  ".المؤتمر
حـصل فـي ختـام المـؤتمر          إشكاالً إلى أن    نادر فوز ،  15/5/2007األخبار اللبنانية   وأشار مراسل     

ـ الصحافي  حيث حاول شاكر الجوهري، الذي عّرف نفسه بأنه صحافي، اسـتفزاز            "مؤتمر حق العودة  " ل
ة المتابعة، ما أدى إلـى تـدخل بعـض المنظمـين            الحوت عبر سؤاله عن سبب عدم مشاركته في لجن        

  .وإخراجه من القاعة، وتردد الحقاً أّن الجوهري يعمل لمصلحة االستخبارات األردنية
  

  تفعيل المنظمة بالحوار ال باإلمالء: قريعأحمد  .11
أشار أحمد قريع، في مقابلة مع األخبار، إلى أن زيارته األخيـرة إلـى دمـشق                :  سامي سعيد  -رام اهللا   

ذهبنا لنتفـق علـى تـسمية       "وأضاف  ". كانت للتحضير لعملية الحوار الوطني الذي سيجرى في القاهرة        "
الشخصيات المستقلة التي ستشارك في عملية الحوار، وقد واجهنا إشكالية في أن هناك بعـض الـشروخ    

ـ                شعبي، الموجودة في بعض الفصائل كما هو معروف؛ في جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النـضال ال
 ".ونحن في فتح، حيث حدثت انشقاقات سابقة، كان ال بد من عالجها قبل أن نذهب إلى عمليـة الحـوار                   

وأشار إلى أنه خالل الزيارة إلى دمشق، أجرى لقاءات مع جميع األمنـاء العـامين للقـوى والفـصائل                   
العملية قد وضـعت    وهذه  . المنضوية في إطار منظمة التحرير، باإلضافة إلى حماس والجهاد اإلسالمي         
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كأولوية قبل البدء بأي خطوة مقبلة، مؤكداً أنه سيقدم تقريراً إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر وإلـى                  
سنرسل وفـداً   "وعن معالجة االنشقاق في فتح، قال قريع         .التنظيمات لرؤية كيفية معالجة الوضع الراهن     

، وذلك لتباحث حول كيفية فتح جميع       )النتفاضةفتح ا (من فتح يتكون من ثالث شخصيات إلى أبو موسى          
الملفات والقضايا، فإذا ما اتفقوا على تسوية جديدة، فإنه لن يكون لدينا مانع بالمطلق على أن يدخلوا فـي       
إطار منظمة التحرير، أو إذا كان يجيز لهم حجمهم وجود عضو يمثلهم في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهذا                 

 ".ن خالد عبد المجيد من جبهة النضال الشعبي، وعلى جبهة التحرير الفلسطينية           الوضع يسري على كل م    
ال يستطيع أحد أن يستبق نتائج الحوار، فكل        "ولدى سؤاله عن انضمام حماس والجهاد إلى المنظمة، قال          

شيء سيكون مطروحاً على طاولة الحوار، ولن يلتزم برأي طرف واحد، وإنمـا يأخـذ محـصلة هـذا                   
ال يمكن الذهاب إلى حوار القاهرة لنقول هذا هو البرنامج وقـد تقـرر، فـال                "وشدد على أنه     ".الحوار

يستطيع أحد أن يفرض برنامجه السياسي واإلداري، سيتم الحوار والنقاش، وما يتفق عليه الجميع أو مـا                
ة، قـال   وعن موعد الحوار في القـاهر     . يختلفون فيه سيذهب به إلى المجلس الوطني، وهو الذي سيقرر         

بعد أن تنتهي الخطوات المفترض أن تتخذ في دمشق، فالقضية األولى المطروحة هـي إنهـاء وضـع                  "
الفصائل المنشقة عن التنظيمات، والقضية الثانية هي موضوع تسمية المستقلين في حوار القاهرة، وبعـد               

ة أكثر، قد تكون فيهـا      أما االنتخابات، والتي تكون نتائجها مرضي      ".ذلك سنتوجه إلى مصر لبدء الحوار     
عندما يـزول االحـتالل ويـستقل       . بعض اإلشكاليات وتفرز كثيراً من الجراحات نحن لسنا بحاجة إليها         

لم ألمس من القيادات اإلسرائيلية أي      "وفي ما يتعلق بالمبادرة العربية، قال        ".الوطن سنخوض االنتخابات  
 عملية السالم في المنطقة ليس لها أولوية لـدى          كما أخشى أن تكون   ... تعامل جدي مع المبادرة العربية    

األميركيين، وهذا يستدعي منا أوالً وحدة وطنية جدية، وموقفاً عربياً ثابتاً صلباً حقيقياً في هذا االتجـاه،                 
ويتطلب أيضاً دعماً من الشعب العربي إلى شقيقه الفلسطيني حيث إن هذا الشعب الصامد ال يأتيه الـدعم                  

 ".الكافي
  15/5/2007ر اللبنانية األخبا

  
 والدائرة السياسية " الخارجية"القدومي وابوعمرو يؤكدان ضرورة التنسيق بين  .12

زياد أبو عمرو في عمان امس االول فاروق القدومي         . التقى وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني د      :عمان
ة في أعقـاب تـشكيل      في مقر اقامته ووضعه في صورة آخر التطورات الداخلية على الساحة الفلسطيني           

واستعرض ابوعمرو نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية التي جرت مـؤخرا           .حكومة الوحدة الوطنية  
وأوضـح الرؤيـة الـسياسية       .في االراضي الفلسطينية وخارجها وخاصة مع دول االتحاد االوروبـي         
الراهنة وسـبل تعزيـز عمـل       والدبلوماسية التي يقوم عليها عمل وزارة الشؤون الخارجية في المرحلة           

وأكد أبو عمرو والقدومي ضرورة تنسيق العمل بين وزارة الشؤون الخارجية والدائرة السياسية              .الوزارة
 .في منظمة التحرير وسبل تفعيل دور مؤسسات المنظمة باعتبارها المرجعية السياسية للسلطة الوطنية

  15/5/2007الدستور 
  

  "مبادرة سالم"ني يعد لـ عبد اهللا الثا:مصادر فلسطينية .13
 إسرائيلية تعقـد    - أكدت مصادر فلسطينية واسعة االطالع، لألخبار أمس، أن لقاءات فلسطينية            :رام اهللا 

هذه األيام في مدينتي القدس المحتلة وأريحا، برعاية أردنية كاملة، في محاولة لعقد لقاء قمة مثمر بـين                  
بة من أبو مازن التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن لقـاء            وقالت المصادر، المقر   .الرئيس عباس وأولمرت  

عقد الخميس الماضي في القدس بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين أسفر عن نتائج وصفتها المصادر              
وتم خالل اللقاء طرح العديد من القضايا اليومية واإلنسانية التي تهـم المـواطن              ". إيجابية ومثمرة "بأنها  

وأوضـحت المـصادر أن األردن       .فيف القيود التي يفرضها عليه الجيش اإلسرائيلي      الفلسطيني أهّمها تخ  
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يؤدي دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر الفلسطينية، اإلسرائيلية بما يسّرع البدء بمفاوضات شاملة بين               
ن سـيقدم   وكشفت المصادر الواسعة االطالع أن األرد      .الجانبين، وإعادة إنعاش عملية السالم في المنطقة      

خالل األسابيع المقبلة مبادرة للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، كخطة محددة امتداداً لمبادرة الـسالم           
العربية، وستتبعها جهود من الملك األردني والرئيس المصري للتواصل مع قـادة إسـرائيل والواليـات       

ية، كما ذكرت المصادر لألخبار، علـى       وتشمل الخطة األردن   .المتحدة للضغط عليهم من أجل القبول بها      
إعادة األوضاع في األراضي الفلسطينية إلى ما قبل اندالع انتفاضة األقصى، أي إعادة التنسيق األمنـي                
بين الجانبين واالستمرار في التواصل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وأن هذه الخطوة سـتبدأ بلقـاءات               

 على مستويات عالية قريباً في مدينة البتراء األردنيـة ومدينـة            مكثفة بين األطراف ذات الصلة ستجري     
كما تدعو الخطة إلى التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، عبر إعادة فتح الممر اآلمن              .أريحا الفلسطينية 

بين غزة والضفة والتشغيل المستمر لمعبر رفح، والعمل بشكل متواصل في معبر المنطار التجاري، وهو           
وتـشترط المبـادرة األردنيـة علـى         .االقتصاد الفلسطيني وسينعكس على األمن اإلسرائيلي     ما سينعش   

اإلسرائيليين، الحد من عمليات جيش االحتالل في مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، ووقف سياسية              
ـ             اح قطـاع   االعتقاالت العشوائية والمبادرة بإطالق سراح معتقلين من سجونها، والكف عن التهديد باجتي

  .غزة
قطاع، بما في ذلك العمليـات      الوعلى الجانب الفلسطيني، تشترط الخطة وقفاً كامالً للمقاومة من الضفة و          

االستشهادية وإطالق الصواريخ واستهداف جنود االحتالل، والعمل على بدء جدي بتهدئة طويلة األمـد              
لتي قد تحدث للتهدئـة عبـر اللقـاءات         وشاملة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ومعالجة الخروق ا       

التشاورية وليس العنف والرد، والسيطرة الكاملة على الشريط الحدودي مع مصر كي ال تستمر عمليات               
  .تهريب األسلحة بين مصر وغزة

لكن المصادر قالت إن إسرائيل أبلغت األردن أنها لن تشارك في أي عملية سالم مع أبو مازن، ووصفه                  
ليون، خالل لقائهم بمسؤول أردني رفيع المستوى أخيراً في عمان، بـأن أبـو مـازن                مسؤولون إسرائي 

  .ضعيف جداً نتيجة تعاونه مع حماس
وسيتولى عباس الترويج للخطة داخلياً، وتوصيلها كاملة لقيادة حماس في الداخل والخارج لالتفاق عليهـا               

 .فلسطينياً قبل البدء بخطوات تطبيقها
  15/5/2007األخبار اللبنانية 

  
   بإنهاء إحتاللها والقبول الفوري بمبادرة السالم العربية"سرائيلا"عريقات يطالب  .14

صائب عريقات، تقرير مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنـسان فـي األراضـي    . اعتبر د:رام اهللا 
 تقريراً أشـارت    أصدرت" بيتسيلم"وكانت   ".، دليل آخر على أن النكبة مستمرة ليومنا هذا        "بتسيلم"المحتلة  

 منزل فلسطيني أخلي في البلدة القديمة في الخليل بسبب إجراءات قوات اإلحتالل             1000فيه إلى أن نحو     
 1947 قرية فلسطينية دمرت بـين أعـوام         500وأشار عريقات الى أن أكثر من        .وهجمات المستوطنين 

  .1949و
إزالـة عـن    "، النعمان، والعقبة    عريقات ما تتعرض له قرى وادي فوكين      .وعلى الصعيد نفسه وصف د    

 ".الوجود بسبب السياسات اإلسرائيلية المتمثلة بالحصار والعزل والخنق اإلقتصادي والتوسع اإلستيطاني          
." واختتم عريقات بمطالبة إسرائيل بإنهاء إحتاللها والقبول الفوري وغيرالمشروط بمبادرة السالم العربية           

 عاماً من اإلحتالل، إلسرائيل الفرصة االن لخلـق منـاخ مـن             40 عاماً من الشتات و      60يكفي  :" وقال
السالم في الشرق األوسط إذ قبلت بمبادرة السالم العربية وبما يطالبـه أغلبيـة الـشعبين اإلسـرائيلي                  

  .والفلسطيني
       14/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  طني شاملتفاهمات غير مسبوقة نحو اجماع و:  في ذكرى النكبةهنية .15

 للنكبة، استذكر فيها    59 وجه رئيس الوزراء اسماعيل هنية كلمة جامعة امس لمناسبة الذكرى الـ             :غزة
ان الحلم  " و "ان الشمس ستشرق بعد غياب    "آالم شعبنا ومعاناة تشرده، وسيرة مقاومته، ليبشر الفلسطينيين         

.. ان العـودة حـق    "ددا خصوصا علـى     معاودا التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية ومش      " جنين الواقع 
وفي الشأن الداخلي، اعتبر هنية ان الساحة الداخلية تشهد تقاربات وتفاهمـات غيـر               ".والحق هو العودة  

مسبوقة، حيث تتحرك القناعات وتتقارب خطوط الرؤية نحو تـشكيل اجمـاع وطنـي بـين الفـصائل                  
مرة مالمسة كوامن األلم في حياة شعبنا فـي         وبلغة شعرية راقية عاود هنية اكثر من         .والتنظيمات كافة 

ـ     ليعود كل مرة ويعلن تفاؤله بالمستقبل وتمجيده للمناضلين مـن أجـل             48الوطن والشتات وأراضي ال
نعطي للسياسة  "مستقبل افضل للشعب الفلسطيني مطالبا شعبنا بالثبات على درب الصبر والمقاومة، قائال             

في مثل هذا اليوم من كل عام تنهض الذكريات من مرقـدها،            " هنية   وقال ".وقتها ولكننا لن نلقي السالح    
وبعد ان استطرد    ".وتتحرك أوجاع التغريبة الفلسطينية الممتدة على مساحات واسعة من الزمان والمكان          

قامت بأكبر عملية سطو وانتهـاك      " خلص للقول ان اسرائيل      1948هنية في وصف ما عاناه شعبنا عا م         
ان شعبنا الفلسطيني تم اقتالع أكثر من ثلثيه من أراضيهم          ..  لشعبنا في التاريخ الحديث    للحقوق االنسانية 

 35ونهب أمالكهم، وقد سبق ذلك حمالت دهٍم قامت من خاللها العصابات اليهودية بارتكاب أكثر مـن                 
 مجزرة دامية في العديد من المدن والبلدات ربما كان أشهرها في اللـد والرملـة وفـي ديـر ياسـين                    

، والقرارات الخاصة بحق العودة     1949منذ أيار   "وبخصوص القرارات الدولية قال هنية      .. ".والطنطورة
تتوالى من قبل األمم المتحدة، ولكنها لألسف ال تزال حبرا على ورق، فيما معاناة شعبنا تتفاقم وتتعـاظم                  

ا في الحكومة اللبنانية لبـذل كـل        نتوجه الخوانن "وعن معاناة أهلنا في لبنان، قال هنية        .. ".سنة بعد سنة  
الجهود للتخفيف من حجم المضايقات والصعوبات التي يتعرضون لها، فلبنان كان دائما شـريان الحيـاة                
ومعقل األمل لشعبنا، وكانت ساحات الجنوب مواطن عٍز لنا ولهم في الدفاع عن األرض اللبنانيـة فـي                  

وللذين يتعرضون لكل صنوف األذى والمضايقات لدفعهم       "وألهلنا في القدس قال،      ".وجه الغزاة الصهاينة  
صـبر جميـل فـان      : للرحيل عن مدينتهم، واعطاء الذريعة الستيالء غالة المستوطنين عليها، نقول لهم          

لقد "ولشعبنا في الضفة وقطاع غزة، وللفصائل والتنظيمات المدنية والعسكرية، قال            ".الفرج لهمكم قريب  
أجبرتم شارون على الرحيل من غزة، وحين توصلتم عبر التفاهم والحوار الـى             صنعتم لنا تاريخًا حين     

وثيقة الوفاق الوطني كمرجعية نعتمدها لحماية ثوابتنا الفلسطينية، وكمنطلٍق لرؤيتنا وحراكنا الـسياسي،             
 كما أنها كانت بحق القوة الدافعة وراء نجاح تشكيل حكومة الوحدة، والتي هي مناط فخر واعتـزاز لنـا                  

أتمنى أن نعمل جميعا على حمايتها رغم ألواء الحصار وقهر االحتالل، فعلى معـالم طريقهـا                .. جميعا
تمضي الـذكرى ولكـن ال      "وفي الختام كرر هنية قول       ". أول مالمح االنتصار   - ان شاء اهللا     -سنرسم  

 "تموتُ الذاكرة، فالعودةُ حقٌُ والحقُ هو العودة
   15/5/2007الحياة الجديدة 

  
   حق العودة تؤكد علىنظمة التحريرم .16

أكدت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير حق شـعبنا           :  وفا – الحياة الجديدة    -محافظات  
ودعت الدائرة في بيان صحفي لهـا        .في العودة إلى وطنه وانه ال تنازل عن حق كفلته الشرعية الدولية           

أجمع لتحمل مسؤولياته األخالقية تجاه الـشعب الفلـسطيني الـذي           للنكبة،  العالم     " 59"لمناسبة الذكرى   
يخضع ألطول وآخر احتالل في التاريخ المعاصر، وحل قضيته حسب قرارات الشرعية الدولية وإنهـاء               

   .محنة الالجئين
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وفي سياق متصل قالت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير في بيان لها تحل علينا ذكـر النكبـة                   
ة اإلسرائيلية تواصل عدوانها وإحكام حصارها الظالم على شعبنا وتواصل أعمالها االسـتيطانية             والحكوم

التوسعية وان خطة أولمرت الرامية البتالع مساحات واسعة من الضفة تندرج في هذا اإلطار بما يتوافق                
ـ      % 58مع مسار جدار الفصل العنصري الذي يلتهم أكثر من           ى إقامـة   من مساحتها ويقطع الطريق عل

واعتبرت الدائرة ان الرد على منطق العدوان اإلسرائيلي المدعوم اميركياً يتطلب اتخـاذ              .الدولة المستقلة 
وأكدت دائرة شؤون الالجئين ان حق عودة الالجئين إلى ديارهم التي شردوا منهـا عـام                 .موقٍف حازم 

ق فردي وجماعي أقرته كافة      هو حق مقدس غير قابل للتصرف أو المساومة أو المقايضة فهو ح            1948
  .المواثيق واألعراف الدولية واإلعالن العالمي لحقوق االنسان

            15/5/2007الحياة الجديدة 
  

  رفض التوطين يجعل فلسطين أقرب مناالً :لبنانمنظمة التحرير في  .17
نـي واضـراب    أعلنت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الخامس عشر من ايار يوم حداد وط             

وشددت المنظمة في بيان امس على ان فلسطين، في مطلع العام الستين مـن             . للنكبة 59بمناسبة الذكرى   
الهجرة القسرية، اصبحت اقرب مناال بفضل تمسك الفلسطينيين بحقوقهم ورفضهم للتـوطين والتهجيـر              

  .واالقتالع
  15/5/2007المستقبل 

  
  لسطيني من الحصول على حقوقهالتشريعي يدعو العالم لتمكين الشعب الف .18

دعا المجلس التشريعي، األمة العربية شعوباً وحكومات إلى االستمرار في التضامن والتكـاتف             :  رام اهللا 
والوقوف مع شعبنا الفلسطيني، والمبادرة إلى كسر الحصار وتقديم كل أشكال الدعم له ماديـاً وسياسـياً                 

 المجلس فـي    دعاو .ة باعتبارها القضية المركزية لألمة العربية     ودبلوماسياً وإعالمياً، ودعم قضيته العادل    
بيان صحفي العالم إلى الخروج عن صمته إزاء عن االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة ورفـع الحـصار                

وأضاف البيان، أن الشعب الفلسطيني الذي عانى طويالً من الظلم المتمثل فـي إنكـار وجـوده                  .الظالم
 خالل صموده وكفاحه المجيد على تمسكه بـالحق المقـدس بعـودة الالجئـين               وإنكار حقوقه يؤكد من   

الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وأرض وطنهم وتمسكه بحقّ تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية             
وطالب التشريعي، إسرائيل بوقف عدوانها وحـصارها وسياسـتها          .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف   

 ودعا إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإقامـة الدولـة الفلـسطينية          ،حتالليةالتوسعية اال 
وناشد التشريعي وكالة الغوث الدولية، االستمرار       .المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس      

كـل أمـاكن تواجـدهم،    في عملها وتقديم خدماتها التي قررتها الشرعية الدولية لالجئين الفلسطينيين في      
  .وطالب الدول كافة بدفع مستحقاتها المالية لألونروا دون أي إبطاء

        14/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

 مصطفى البرغوثي يدعو الفلسطينيين الستعادة الوعي .19
الل مصطفى البرغـوثي أن ممارسـات االحـت       .أكد وزير اإلعالم الفلسطيني د    :  وديع عواودة  -القدس  

أخطر من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سابقا وأنها توشك علـى قتـل فكـرة                 " اإلسرائيلي"
ودعا البرغوثي أثناء محاضرة له في مؤتمر في الناصرة حـول الـذكرى              .الدولتين للقضية الفلسطينية  

افة أنحـاء تواجـدهم     السنوية للنكبة الفلسطينيين إلى إعادة بناء الوعي الوطني والرواية المشتركة في ك           
المعاديـة  " اإلسرائيلي"كما دعا إلى تبني دعوة المؤرخ       . بالوطن والشتات خصوصا بعدما وقع في أوسلو      

بل أدعو لتعديل النكبة والنكـسة معـا فهـذان          "إيالن بابه، لتعديل تعريف النكبة وأضاف       .للصهيونية، د 
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النكبـة تعنـي كـأن      . لصهيونية من المسؤولية  التعبيران يحتاجان لمراجعة الستبطانهما القدرية وإعفاء ا      
مصيبة وقعت كزلزال أو بركان ونحن نتحدث عن حركة منظمة صنعت النكبة فيما تعني النكسة شـيئا                 

  ".تعرض النكسار ذاتي بينما نحن حيال عدوان منظم شاركت به أطراف عديدة
  15/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الفلسطينيةي بإنهاء الحصار عن الحكومة يطالب االتحاد األوروبزياد أبو عمرو .20

زيـاد أبـو    . د ،طالب وزير الشؤون الخارجية الفلـسطيني     : غزةمن   14/5/2007 قدس برس نشرت  
 خالل اجتماع وزراء خارجية دول االتحاد األوربي، دول االتحاد األوربـي زيـادة مـساعداتها                ،عمرو

ها شكال من أشكال التعامل مع مؤسسات الحكومـة          عبر اآللية الجديدة باعتبار    ،المالية للشعب الفلسطيني  
 وليس فقط في تقـديم المـساعدات        ،وطالب أن يكون ألوروبا دور بارز في العملية السياسية        . الفلسطينية
 إذ ال يمكـن     ،إنجاح المبادرة العربية مرتبط بإنهاء الحصار السياسي والمـالي        "أن   وشدد على    وزيادتها،

  . "عب الفلسطيني تحت الحصارالثقة بعملية سالم طالما الش
 ، سلسلة من االجتماعات الثنائية    ، في اليوم األول من وصوله لبروكسل،      وعقد وزير الخارجية الفلسطيني   

 وفرانك شـتاينماير وزيـر      ، مفوض العالقات الخارجية لالتحاد األوربي     ،بدأها صباح االثنين مع فالتنر    
دورا باكويـاني وزيـر خارجيـة       ،  بو عمرو أكما التقى    .خارجية ألمانيا الذي ترأس بالده دورة االتحاد      

اليونان، وماكسيم فيرهاجن وزير خارجية هولندا، ولويس ميشيل مفوض االتحـاد األوروبـي لـشؤون               
  .ن يعقد لقاءات أخرى مع عدد آخر من وزراء خارجية االتحاد األوروبيأمن المقرر والتنمية، 

 قال زياد ابو عمـرو      : نورالدين الفريضي  ،بروكسيلا في   نقالً عن مراسله   15/5/2007الحياة  وأضافت  
يطالب بمواقف أوروبية أكثر جدية تلزم اسرائيل قبـول مبـادرة الـسالم             "ان الجانب الفلسطيني العربي     

ومطلوب اال يسمح األوروبيـون والمجموعـة       . العربية ألنها تشكل أساسا لتحقيق السالم العادل والشامل       
  ".ت من االيفاء بالتزاماتها إن كانت جادة في السعي للسالمالدولية السرائيل باإلفال

  
  االعالن عن انطالقة مؤسسة ياسر عرفات شبة الحكومية .21

ناصر القدوة عن انطالقة عمل  مؤسسة ياسر عرفات شـبة الحكوميـة             .  اعلن د  : ربى مهداوي  -البيرة  
انية لرحيله امس في مقرها المؤقت      والتي تم االعالن عن تشكيلها بمرسوم رئاسي في الذكرى السنوية الث          

في البيرة خالل لقاء صحفي ليكون رئيسها الفخري رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر ورئـيس                 
وأوضح القدوة، ان هذه المؤسسة سوف تحكي مرحلة سياسية مهمة فـي            . السلطة الوطنية محمود عباس   

  . اإلخالص لذكرى الرئيسحياة الشعب الفلسطيني،  باالضافة الى عن انه نوع من 
            15/5/2007الحياة الجديدة 

  
  ؟"طالبان جديدة"هل تشهد غزة ميالد : تقرير .22

، بدأت األراضي الفلسطينية عموماً، وقطاع غـزة        2006منذ أوائل العام    : تقرير عبدالحليم حزّين   - دبي
الت التي تتـسم بمزيـد مـن        على وجه التحديد، تشهد موجة جديدة من الممارسات والسلوكيات والتحو         

تنظـيم  "، أو تغلل فكر     "طالباني"البعض بات يصف هذه الموجه الجديدة بأنها نموذج          .الراديكالية والتشدد 
ولعل آخر هذه األعمال، تلـك المتعلقـة بخطـف الـصحفي             .بين عدد من الجماعات واألفراد    " القاعدة

 إطالق سراحه بأجندة إقليمية تتجاوز الساحة       البريطاني، جونستون، على يد تنظيم فلسطيني مجهول، ربط       
  .الفلسطينية

أمين سر اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير، ياسر عبد ربه، حّمل حركـة                 
ـ         إن تنامي هـذه الظـواهر فـي        : " بالعربية CNNحماس جزءاً من المسؤولية، حيث قال في تصريح ل
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تحت مظلة السياسة المحافظة والمنغلقة التي تمارسها حمـاس علـى المـستوى             "المجتمع الفلسطيني يتم    
هم يحاولون استخدام هذه األعمال لتهديد العـالم        : "وأضاف موضحاً  ."الثقافي واأليديولوجي واالجتماعي  

، مشيراً إلى أّن تفجير وإحراق المدرسة األمريكية في غزة، وتعطيـل المهرجانـات الثقافيـة                "وابتزازه
واعتبر أن رسالة حماس للعالم من خالل هذه األعمال هي دفعه باتجـاه              .نية، تصب في هذا االتجاه    والف

إذا لم تعترفوا بنا،    "االعتراف بها والتهديد بما هو أكثر تطرفاً، موضحاً أن الحركة اإلسالمية تقول للعالم              
بـشأن  " كلمة أو إدانة أو تبرير    أي  "وأشار إلى أنه لم يصدر عن حماس         ."فإنه يمكن أن يأتي األسوأ منّا     

، مشيراً إلى أن هذه     "الطالبانية"هذه الظواهر، مثل حرق محالت الفيديو ومقاهي اإلنترنت، والدفع باتجاه           
  .األعمال هدفها تحميل العالم مسؤولية وضع حد لها

ـ             بالعربيـة، االتهامـات     CNNمن جهته، نفى المتحدث باسم حماس، مشير المصري، في تصريح لـ
فالجماعات التـي تمـارس     .. هذه االتهامات باطلة  : "وقال .موجهة للحركة ودورها عما يحدث في غزة      ال

وأشار إلى أن المطلوب هو      ."تلك السلوكيات حديثة وغير معروفة، وهي غريبة عن المجتمع الفلسطيني         
لى الحـصار   وضع حد لهذه الظاهرة ومعالجة الوضع من خالل معالجة أسبابه، والتي يعزوها بمجملها إ             

وعن هذه األعمال، حاول المتحدث      .المفروض على الشعب الفلسطيني، وما ترتب على ذلك من إرباكات         
في تنـامي، وأن    "ولكنه، بنفس الوقت، قال إنها       .فقط تتصرف هكذا  " قلة قليلة "المصري، التأكيد على أن     

لسطيني، وسيخلق مزيداً مـن     استمرار الحصار الخانق سيولد ثقافات غريبة وخارجة عن قيم الشعب الف          
سيوف "ومن بين هذه الجماعات، أشار إلى جماعة         ."هذه اإلرباكات أمام حالة الفراغ التي يعيشها الشباب       

التي تبنت عدة عمليات تفجير لمقاهي إنترنت، ومحالت لبيع أقـراص الفيـديو             " الحق في أرض الرباط   
  ."شكل سابقة تاريخية خطيرةت"، والتي وصفها بأنها "قتل شرف"المدمجة، وعمليات 

ـ             بالعربية، إن هذا التوجـه      CNNوهو الرأي الذي اتفق مع القاص الفلسطيني محمود شقير، حيث قال ل
الغالبيـة  "، مـشيراً إلـى أن       "شريحة محدودة "في المجتمع الفلسطيني، وبالتحديد في غزة، يقتصر على         

 أوضح أن من بـين األسـباب        هلكن ."تاللالعظمى من الناس ترغب في العيش بسالم والتخلص من االح         
وراء هذا التوجه المتشدد في المجتمع الفلسطيني في غزة، قوة انتشار الحركـة اإلسـالمية، وجـذورها                 
العميقة في القطاع، والتي تعود إلى بدايات حركة األخوان المسلمين في مصر، وبدء تفرعها في الـدول                 

  .العربية
ـ    فقد أكد وزير الثقاف   ومن جانبه،     بالعربية على أن األساس في نمو       CNNة الفلسطيني، بسام الصالحي، ل

اإلحباط السياسي أوالً، وخصوصاً عـدم تحقيـق أن تقـدم           "أي ظواهر للتطرف تعود لسبب أساسي هو        
حقيقي في عملية السالم بفعل التعنت اإلسرائيلي، وعدم التحرك األمريكي بالصورة المطلوبة لتحقيق أي              

وأضاف الصالحي سبباً آخر لنمو ظـواهر التطـرف، ويـتلخص فـي              ."لعملية برمتها تقدم يذكر في ا   
الصعوبات االقتصادية، مشيراً إلى أنها تدفع باتجاه التطرف والبحث عن معالجات لهذا اإلحباط خـارج               

  .نطاق المألوف
 شكلت سابقة في    نحن نعتقد أن حالة اإلرباكات التي عاشتها غزة، والتشدد التي         : "أما المصري، فرد قائال   

وأكـد   ."تاريخ الشعب الفلسطيني، جاءت بفعل الحصار الخانق وحالة التجويع المفروضة علـى شـعبنا             
صعب واحتقان وتوتر ونفـسيات     "المصري على أن هذه األمور أوصلت الفلسطينيين في غزة إلى وضع            

 الفلسطيني فقـط، وإنمـا      ، محذراً من أنه ستكون لهذا الحصار الخانق تداعيات ليس على الشعب           "مختلفة
  .على المنطقة برمتها

وشـدد   .الصالحي أن هناك إجماعاً فلسطينياً عاماً على عدم التجاوب مع هذا المنحى والتصدي له             وأكد  
ليس لهذه التجـاوزات أي مبـررات       : "على ضرورة عدم اإلقرار بأن لهذه التجاوزات ما يبررها، وقال         

  ."منطقية أو عقائدية أو فكرية
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" سـيوف الحـق  "، حيث قال إن هذه الظاهرة مرفوضة اجتماعياً، وأن ظهور جماعة مثل          المصري وأيده
ثقافة خارجة عن أصالة الشعب الفلسطيني وأنها تخرق البوصلة الموجهة نحو الوحدة ومواجهة             "إنما هي   

 جاءت بعـدما    أعتقد أن الثقافات الجديدة والظواهر الغريبة     : "وقال المصري  ."االحتالل ومقاومة العدوان  
تعرض شعبنا لهذا الظلم والتجويع، ونعتقد بأن هذه القضية لها خلفيات غريبة عن قيم وأخـالق شـعبنا                  

  ."الفلسطيني
 15/5/2007سي ان ان 

  
  االقتتال الداخلي يوقع قتيلين جديدين في قطاع غزة .23

 أنور  يدعىأحدهماية،  في اشتباكات داخل عن سقوط قتيلين، اإلثنين،مصادر فلسطينية أعلنت: ألفت حداد
 في مدينة خان  حماس وفتحقتل أثناء تواجده وسط اشتباكات اندلعت بين أنصار حركتي، والشاعر
 وصل جثة هامدة إلى مستشفى دار الشفاء قالت مصادر طبية في مدينة غزة إن مواطناً في حين .يونس

  .موضحة أن القتيل ال زال مجهول الهوية، وهو مصاب برصاصة في رأسه
  14/5/2007 48عرب

  
  على خلفية االشتباكات في غزة بين فتح وحماس ةمتبادلاتهامات  .24

:  لوكالة فرانس برس،يمن طهأ ،حماسحركة قال الناطق باسم : غزة من 15/5/2007 الحياة أفادت
على االنسحاب الكامل من الشوارع، ولكن حتى صباح اليوم لم نلمس جدية هذا ) حداأل(مس أتم االتفاق "
طالق النار إ"ن أضاف أو. "نسحاب وما زالت العناصر المسلحة لفتح على المباني والحواجز موجودةاال

حماس "ن أوضح أو. " االتفاقن فتح لم تلتزم جدياًأمن عناصر فتح على عنصر من حماس يدل على 
  ."فراج عن جميع المخطوفيننفذت الجانب المتعلق بها من االتفاق من حيث االنسحاب واإل

بالكذب وتزوير الحقائق وتضليل الشعب "م عوض اتهم حماس ين الناطق باسم فتح عبدالحكلك
لى إن تجر الشعب الفلسطيني أخرى من فئة تصر على أما حدث هو محاولة "ن أ ، مؤكداً"الفلسطيني
ن تلتزم تنفيذ االتفاق، هجم أحماس لم تفرج عن المخطوفين من فتح، وبدل "ن أضاف أو. "الصدام

  ."حرقوا مكاتبهم ولم ينسحبوا من الشوارعأها المسلحون على منازل قياديين وفرادأ
باسم حركة فتح في تصريحات  اتهم جمال نزال، الناطق: غزة من 14/5/2007  قدس برسوأوردت

يريد أن يجعل من فلسطين لبنان عام " داخل حركة حماس قال أنه  عسكرياًخاصة لقدس برس تياراً
 إلى أن ذلك يحدث بنصف قرار من حماس التي قال بأنها فقدت ، مشيراً"1991م  أو الجزائر عا1983

وأرجع نزال هذا التنازع داخل حماس، إلى ما  .البوصلة بحكم التيارات التي تتنازعها، على حد تعبيره
حماس تخشى من رفع الحصار وتحويل األموال : "قال إنه خشية لقيادة الحركة من رفع الحصار، وقال

زينة منظمة التحرير الفلسطينية ألنه يجفف الخزائن المالية البديلة التي فتحتها حماس وصب فيها إلى خ
  ".المال العربي، كما أنه سوف يبقيها في الحصار

 باسم فتح، نفس االتهامات التي سبقه بها جمال نزال، وقال إن ناطق أيضاًالمن جهته أعاد ماهر مقداد، 
حماس قام بتقويض االتفاقات التي تم التوصل إليها بين فتح وحماس،  وصفه بالعسكري داخل جناحاً

 - وأوضح أن من يتزعم هذا التيار هو محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني السابق، حيث سبق له 
 أن انتقد اتفاق مكة المكرمة وحكومة الوحدة الوطنية، وصنف تصريحاته ضمن -والكالم لماهر مقداد 
واتهم مقداد، كتائب القسام التابعة لحماس، بالوقوف وراء عملية  .ى الحكومة الفلسطينيةباب التحريض عل

أنا أحد القادة السياسيين في : "حارسين من حراسه، واعتبر ذلك من قبيل ازدواجية المواقف، وقال اغتيال
، ولكن مسلحاً حركة فتح الذين يجلسون إلى جانب قادة من حماس ويتبادلون االبتسامات، ولست عنصراً

  ".وأحرق بالكامل، كما هوجم بيتي وقتل اثنان من حراسي(...) مع ذلك هوجم مكتبي 
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كن الناطق باسم حركة حماس مشير المصري، أعرب في تصريحات خاصة لقدس برس عن استغرابه ل
 الشديد لسيل االتهامات التي وردت من نزال ومقداد، واعتبر ذلك من قبيل حملة تحريض مبرمجة ضد

أعتقد أن الذي أوصل : " عن المأزق الذي أدى إلى استقالة وزير الداخلية، وقالتهاسؤوليم ياًفان .حماس
وزير الداخلية لتقديم استقالته هي فتح، والذي أخرج المدرعات في شوارع غزة والتي لم ترى يوما في 

وانتقد  ". هم عناصر فتحمواجهة العدو الصهيوني هي حركة فتح، والذين يمارسون العربدة في الشوارع
المصري بشدة ما اعتبره مغالطة سياسية ومحاولة لإلسقاط النفسي من طرف قادة في فتح حين اعتبر 

هذا الكالم ينم عن عدم دراية وعن إرباك : "بعضهم أن رفع الحصار ليس في مصلحة حماس، وقال
وة من شأنها إدخال واضح داخل حركة فتح في مواجهة األمور، فنحن في حماس نرحب بأي خط

األموال إلى الشعب الفلسطيني، ولكن هؤالء يعيشون حالة من اإلسقاط النفسي، فهم الذين مارسوا 
ودعا المصري الرئيس  ."االحتيال والنصب وسرقة أموال الشعب الفلسطيني يظنون أن كل حكومة مثلهم

النقالبي عن مثل هذه األعمال محمود عباس إلى ضرورة العمل على إيقاف من أسماهم بقادة التيار ا
  .والتصريحات

  
  اإلدارة األمريكيةلفوضى الخالقة التي دعت لها ترجمة لما يجري في غزة : الزهار .25

ترجمة واقعية " أن ما يجري في غزة هو ، محمود الزهار، اعتبر القيادي البارز في حركة حماس:غزة
ووجه الزهار في تصريحات خاصة  ."لمنطقةللفوضى الخالقة التي تدعو لها اإلدارة األمريكية في ا

هذا تنفيذ حرفي للخطة  (...) : " داخل حركة فتح، وقال،تهام إلى جهات محددةالأصابع ا، لقدس برس
وعما إذا كان بإمكان  ".األمنية التي زودت حرس الرئاسة باألموال الالزمة بشكل علني لتنفيذ هذه الخطة

 قال  التي تعوق تطبيق الخطة األمنية أن يذلل الصعابداخلية مؤقتاًرئيس الوزراء الذي تولى مسؤولية ال
ال شك أن األسباب المؤدية إلى المشكلة قائمة، ولذلك فإن الفترة المقبلة ستكون فترة جمود : "رهازال

ألن "لكن الزهار رجح أن يتم تجاوز هذه المشكلة ".  إلى حد تعيين وزير جديد للداخلية،سياسي وأمني
  ."ن التواصل بينهما ال يزال قائماًأل و، بين فتح وحماس ال تزال جيدةالعالقة

  14/5/2007 قدس برس
  

  تمرد عسكري هدفه اإلطاحة بحكومة الوحدةتدهور األوضاع األمنية في غزة : البردويل .26
مسؤولية تدهور األوضاع األمنية التي أدت ، صالح البردويل.د، في حركة حماسالقيادي حمل : غزة

في البردويل وقال .  إلى حرس الرئاسة الذي يرأسه رشيد أبو شباك،يد استقالة وزير الداخليةإلى تجد
لقد وعد الرئيس محمود عباس وزير الداخلية بأن تكون األجهزة األمنية : "دس برسقتصريحات خاصة ل

تصل وزير  من حرس الرئاسة للتنسيق معه، لكن ما أن اتحت إمرته لتنفيذ الخطة األمنية، وكلف شخصاً
إلى أنهم طالبوا بالكشف عن قتلة البردويل وأشار  ". ألوامرهاالستجابةالداخلية بضابط األمن حتى رفض 

 على ذلك ألن األمر يتعلق بتصفية حسابات داخلية ال عالقة لها لم نتلق رداً: " قاللكنهبهاء أبو جراد 
ووصف  .الخطة األمنية األمريكيةورجح أن يكون ذلك ضمن خطة متكاملة الهدف منها فرض ". بحماس

ما : " هدفه حل حكومة الوحدة الوطنية، وأضاف،"تمرد عسكري"أنه ب الساحة الفلسطينية  علىما يجري
 وهو في ، إلى عصيان مدني للمطالبة بحل القوة التنفيذية(...)يؤكد هذا التحليل أن ياسر عبد ربه دعا 

  ."نية األمريكيةالحقيقة يريد حل الحكومة وتنفيذ الخطة األم
  14/5/2007 قدس برس
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  الجبهة الشعبية تدعو فتح وحماس إلى وقف االشتباكات والعودة لطاولة الحوار .27
 حركتي فتح وحماس إلى وقف االشتباكات والعـودة إلـى طاولـة             ثنين،دعت الجبهة الشعبية، اإل   : غزة

، الحركتين بسحب المسلحين من     وطالب جميل مزهر القيادي في الجبهة في بيان صحفي         .الحوار الوطني 
 والتأسيس لمرحلة تحكمهـا لغـة       ،الشوارع والعودة إلى طاولة الحوار من أجل وضع حد لحالة التدهور          

الحوار الهادئ البناء الديمقراطي، وصوالً إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة تواجه التحديات الكبرى علـى               
  .وان واسع على قطاع غزةالصعيد الداخلي، والتهديدات اإلسرائيلية بشن عد

  14/5/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  عدم االستجابة لدعوات وقف االقتتال ينذر بقيادة األوضاع نحو الهاوية: حزب الشعب .28
، عدم االستجابة للدعوات والمناشدات الداعية لوقف االقتتال        ثنين اعتبر حزب الشعب الفلسطيني، اإل     :غزة

 .حين والملثمين من الشوارع، ينذر في حال استمراره بقيادة األوضاع نحو الهاوية           الداخلي، وسحب المسل  
ولفت وليد العوض، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى أن استمرار الحال كما هو عليه مـن التقاتـل،                  
وإدارة الظهر لكافة الدعوات والجهود، التي بذلتها لجنة المتابعة والوفد األمني المـصري، بـات يهـدد                 
بتقويض دعائم حكومة الوحدة الوطنية، التي بدأت معالمها باستقالة وزير الداخلية، ويضعها أمام تـساؤل               

  .المواطنين، الذين يأملون منها وقف حالة الفوضى والفلتان األمني، وليس إدارة أزمة التقاتل
  14/5/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
   تعزيز الحوار إلى فتح وحماسيدعو مروان البرغوثي .29

لـى تعزيـز    إمروان البرغوثي من سجنه حركتي فتح وحمـاس         األسير  دعا  :  أمين أبو وردة     -نابلس  
 والعمل على تعزيز ودعم اتفـاق مكـة وتعزيـز           ،لى دائرة الحوار االستراتيجي   إالحوار وتكثيفه ونقله    
عطـاء  إ وضـرورة    ،ينجاز الـوطن   وتجنب أي حالة تآكل وتراجع في هذا اإل        ،حكومة الوحدة الوطنية  

وأكد البرغوثي أن الشعب الفلسطيني مصمم       .الحكومة الفرصة الكافية للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه       
لى مساعدة حكومة الوحدة الوطنية، كما دعـا        إلى الوحدة والتالحم و   إعلى مواصلة نضاله داعياً الفصائل      

  .طيني وحكومته وسلطتهلى رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسإاألطراف الدولية 
  15/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تهابقياد" 2 أوسلو" حماس تسعى النهيار السلطة الفلسطينية للوصول إلى :المنار .30

 وروبية للمنار أن انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية ربما يشكل هـدفاً          أذكرت مصادر دبلوماسية عربية و    
 في ظل عدم قدرتها علـى كـسر الحـصار           ،ذ فترة طويلة  من أهداف حركة حماس بدأت الترويج له من       

وقالت المصادر أن حركة حماس لها مصلحة في انهيار الـسلطة            .وتحقيق تقدم في الكثير من المجاالت     
جل انطالق عملية سالم جديدة تكـون فيهـا حمـاس العنـصر             أ وذلك من    ،وسلوأالتي ولدت من اتفاق     

قناع دول العالم التفاوض والحديث     ن في المناطق الفلسطينية إل    االساسي والرئيس والقادرة على حفظ األم     
وسـلو  ألى  إن قياديين في حركة حماس ال يخفون سعيهم ورغبتهم بالوصول           أوأضافت المصادر    .معها
قوى وتحـصل علـى      تقوده وتوقع عليه حماس، مع زيادة حجم قوتها لتظهر في موقع الطرف األ             2رقم  

نهـا ليـست    أ كمـا    ،مصادر ذاتها أن حماس تحبذ انهيار السلطة على بقائها        ونقلت ال  .اعتراف العالم بها  
 .راغبة في أن يكون هناك دور فاعل لمنظمة التحرير الفلسطينية في الساحة الدولية

  15/5/2007المنار الفلسطينية 
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  ة الشهر الجاري على لقاء جديد نهاي في دمشقاتفاق فتح والفصائل .31
فد من حركة فتح في ختام لقاءاته في دمشق أمس مع الفصائل الفلسطينية اتفق و:  بارعة ياغي- دمشق

على عقد لقاء جديد في نهاية الشهر الحالي من أجل إقامة حوار شامل لتحديد آلية اجتماع , في سوريا
 تم البحث"وأكد األمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد للوطن أنه . اللجنة العليا في القاهرة

, مع الوفد كافة التفاصيل المتعلقة بمسألة إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها
 ".وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

  15/5/2007الوطن السعودية 
  

  قدس لتهويد ال"سرائيلياإل"حذر من المخطط ت جهادال .32
 ، لتهويد مدينة القدس"سرائيلياإل"لمخطط سالمي محمد الحرازين من ا حذر القيادي في الجهاد اإل:غزة

لحكومة ا نسخة عنه أن قرار واعتبر الحرازين في بيان وصل معاً . الحتاللهاربعينوذلك في الذكرى األ
ونقل جميع المؤسسات الحكومية في القدس، تمويل مشاريع استيطانية ل على خطة ةمصادقال "سرائيليةاإل"

 للمخططات المستمرة الستكمال الهدم والحفريات في تلة تي استمراراًأ ي،للقدس باستثناء وزارة الدفاع
  . متر من المسجد األقصى50المغاربة والشروع ببناء كنيس يهودي على بعد 

  14/5/2007وكالة معاً 
  

  اعتقال شقيقين من سرايا القدس في قباطية .33
 جهاد وعبد ، هما سرايا القدساعتقلت قوات االحتالل مساء اإلثنينن شقيقين مطلوبين من: علي السمودي

  . في حسبة بلدة قباطية جنوب غرب جنين،بو الربأحمزة 
  14/5/2007 48عرب

  
  ال حّل في فتح إالّ بعقد المؤتمر السادس: قريعأحمد  .34

فتح حركة حية وتمتلك " أحمد قريع إن  فتحلتعبئة والتنظيم في حركةاقال مفوض :  سامي سعيد-رام اهللا 
الحركة تحتاج فقط إلى عملية تفعيل جدي من قبل قادتها، فهناك .  والنشاط والحيويةجميع عناصر البقاء

اشتراطات ال بد من أن تتحقق، فالقضية األولى هي القضية األساسية المتمثلة بتعزيز وحدة الحركة، فمن 
مبادئ الطبيعي أن نختلف في األطر، ولكن من غير الطبيعي أن نختلف من خارج األطر، وهذا مبدأ من 

أي تنظيم، أما القضية الثانية فهي االنتهاء من عملية دمقرطة الحركة وإجراء االنتخابات في األقاليم 
والمناطق وهي عملية تسير بشكل جيد حالياً، وإذا ما عملنا بشكل جيد، فإننا سنستكمل عملية استنهاض 

ادس للحركة، كما أعلن، وبكل الحركة خالل شهرين أو ثالثة، وهذه العملية مهمة لعقد المؤتمر الس
صراحة، عن أنه ال حّل في فتح إال بعقد المؤتمر السادس ألنه الوحيد الذي يعطي اإلجابات الصحيحة 

  ."الشافية عن كل المشكالت
  15/5/2007األخبار اللبنانية 

  
   في عين الحلوةتوقيف مطلق النار على مسؤول في عصبة األنصار .35

كشف أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين أنه أُُلقي  :15/5/2007 األخبار اللبنانية جاء في
القبض على مطلق النار على المسؤول في عصبة األنصار طه شريدي ليل السبت الماضي وأنه رهن 

 نفسها التي تقف وراء "الحثالة" ومتهماً ،التحقيق، واصفاً ما جرى بأنه حادث داخلي إليقاع فتنة داخلية
، ومعتبراًَ أن الهدف "فتح"لى إعنصري فتح بالوقوف وراء محاولة اغتيال شريدي لتوجيه االتهام اغتيال 

كالم أبو العينين جاء إثر لقائه في مجدليون النائبة بهية الحريري،  .األساسي هو إيقاع فتنة في المخيم
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طيني، وتطرق البحث حيث جرى استعراض األوضاع على الساحة الفلسطينية في لبنان وفي الداخل الفلس
 .لى التطورات األمنية األخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوةإ

انفجار شحنة ناسفة ليـل أمـس األول،         إلى   صيدا من   15/5/2007 المستقبل   من جهة أخرى، أشارت   
، مـن دون أن      عين الحلـوة   أمام منزل المسؤول في حركة فتح مفيد دحابرة في حي حطين داخل مخيم            

  . صابات في األرواحإ عن وقوع يسفر انفجارها
  

  الالجئين الفلسطينيين في لبنانمعارضة فلسطينية لتشكيل اللواء األمني في مخيمات  .36
ن يكـون   أعلـى   في لبنان   من المخيمات   أحركة فتح تشكيل لواء فلسطيني يحفظ       طرح  يلقى  : عمار نعمة 

 قبل فصائل هامة في الداخل الفلسطيني        معارضة كبيرة من   "الجهات اللبنانية المعنية  "مام  أمسؤوالً مباشرة   
هم تلك الفصائل حركتا حماس والجهاد، اللتان تطرحان هـواجس كبـرى مـن وراء               أوفي المخيمات، و  

 على الشعب الفلسطيني في سبيل شـطب        "مؤامرة"مراً بالغ الخطورة و   ألى اعتبارها   إمبادرة فتح، تذهب    
 الفلـسطيني،   - في ظل انقطاع تام للحوار اللبناني        يأتي ذلك . رضه وفرض التوطين  ألى  إحقه في العودة    

لى تأكيد أن فكرة اللواء     إبو العينين،   أ، سلطان    في لبنان  مين سر فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية     أما يدفع   
 الوضـع فـي     "ضبط"ليه، فإن هذا اللواء من شأنه       إوبالنسبة   .هي ما تحتاجه الساحة الفلسطينية في لبنان      

  . عين الحلوة، لكن الفكرة ما زالت قيد البحث مع السلطات اللبنانيةهمهاأالمخيمات و
 "شـمولية "سـامة حمـدان، علـى       ألى حماس التي يشدد مسؤولها في لبنان،        إمر مريباً بالنسبة    يبدو األ 

 "الفكرة غير البريئـة   "ن هذه   ألى  إيلفت  و. منيةالموضوع ذي األبعاد السياسية واالجتماعية والقانونية واأل      
، ويرى فيها مضموناً سياسـياً خطيـراً   "لاللتفاف على كل ما اتفقنا عليه"تشكيل اللواء، تعد محاولة  حول  

كما يرى حمـدان فـي الطـرح    . "سرائيلياإل"مني وتحقيقاً لما يريده ومحاولة للزج في مأزق الوضع األ     
 طارحاً جملـة مـن      ،"ن يتخذ أي فصيل قراراً في شأنه بمعزل عن اآلخرين         أمن غير الممكن    "استعجاالً  

لى طبيعة مسؤوليته حيال    إضافة  إالمخاوف وتساؤالت تتعلق بالصالحيات والدور والمرجعية لهذا اللواء،         
  . لى كيفية تشكيله ورأي الفصائل بذلكإضافة إالواقعين السياسي والقانوني لالجئين، 

ن الوقـت ال زال مبكـراً       ألـى   إبو عماد الرفاعي الذي يشير      أالتساؤالت نفسها يطرحها مسؤول الجهاد      
نه، بغض النظر عن النيات، فإن تشكيل اللواء يترك انطباعاً بأنه يـأتي             ألى  إلمناقشة الفكرة، لكنه يشير     

لى شطب حق العودة نهائيـاً كمـا يريـد          إ الواقع الفلسطيني مع لبنان وصوالً       "دمج" و "تطبيع"في سياق   
باتت مقتنعة باستحالة عودة الالجئين، ويـرى بـأن مـن           ن السلطة الفلسطينية    ألى  إويلفت  . "سرائيلياإل"

  . قامة مثل هذا اللواء الذي سيشكل سلطة قريبة من الدولة اللبنانيةإمصلحتها 
بو العينين يدافع عن طرح فتح بأنه السبيل الوحيد الى الحل في ظل تعطل الحوار مع لبنان وذلـك                   ألكن  

ما حمدان، فيحـصر الحـل       أ ."مر الذي ال يتحمله البلد    ني، األ لى الواقع اللبنا  إمنعاً الستدراج المخيمات    "
شراف على اللجان الشعبية    مرجعية وطنية فلسطينية تضم الفصائل كافة، تقوم باإل       "لمسألة السالح بتشكيل    

ال فـإن   إ، و "منية والتنسيق في سبيل استكمال الحوار مع الدولة اللبنانيـة         في المخيمات وتشكيل اللجان األ    
  . زماتألى فوضى وإدي مر سيؤاأل

  15/5/2007السفير 
  

 إقامة الدولة الفلسطينية يحل مشكلة الالجئين: ليفني .37
صرحت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة : خلف خلف من رام اهللا

هابية الفلسطينية ستشكل الحل األنسب لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، وقالت إن تعاظم قوة الحركات اإلر
واستمرارها في تهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة من مصر ومواصلة عناصرها إطالق القذائف 

وأضافت أنه . الصاروخية باتجاه األراضي اإلسرائيلية أمور ال يمكن إلسرائيل أن تمر عليها مر الكرام
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ي عملية اتخاذ القرارات الحاسمة، مشيرة من األهمية بمكان أن يدعم العالم العربي السلطة الفلسطينية ف
إلى أن هناك إحساسا في بعض الدول العربية بان اإلرهاب يهددها أيضا، وجاءت تصريحات الوزيرة 

 .ليفني في إطار أول جلسة علنية عقدتها لجنة الخارجية واألمن البرلمانية اإلسرائيلية اليوم
  14/5/2007موقع ايالف 

  
   على سيناريو حرب واسعة النطاقالجيش اإلسرائيلي يتدرب .38

أعلن الجيش االسرائيلي بدء تدريبات حول سيناريو حرب واسعة النطاق سيشارك فيها رئيس الوزراء 
وقالت  .ايهود اولمرت، ووزير الدفاع عمير بيريتس، ومساعده افراييم سنية على ان تستمر اربعة ايام

هذا التدريب الشامل على سيناريو حرب واسعة " المتحدثة باسم الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية ان
وأوضح جنرال االحتياط غيورا ايالند القائد السابق لمنطقة وسط اسرائيل .  صباح امس"النطاق بدأ

نريد التحقق خصوصا من التنسيق بين هيئة اركان الجيش وقادة "العسكرية التي تشمل الضفة الغربية 
وقال إن التدريبات تأخذ في االعتبار تجارب الحرب ".  السياسيمختلف المناطق العسكرية وعلى الصعيد

وقام ايهود اولمرت في هذا االطار بزيارة الى بلدات قريبة من . التي شنتها اسرائيل على حزب اهللا
وذكرت اذاعة الجيش انه استفسر من  .الحدود االسرائيلية اللبنانية وال سيما شلومي في القطاع الغربي

 لجميع البلدات "مالجئ في غضون بضعة اشهر"ن على االوضاع االمنية وتعهد بتأمين مسؤولين محليي
 . القريبة من الحدود

  15/5/2007الشرق االوسط 
  

  األميركية" اختبارات التنفيذ" أجزاء من وثيقة تعارضقيادة الجيش  .39
اختبـارات  "ي وثيقـة    أبلغت قيادة الجيش اإلسرائيلي الحكومة اإلسرائيلية بمعارضتها ألجزاء مما ورد ف          

وتعتبـر  . األميركية، التي تهدف إلى تخفيف القيود على حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية      " التنفيذ
إسرائيل أن تنفيذ هذه الخطة سيقّيد قدرة الجيش اإلسرائيلي على منع هجمات فلـسطينية ضـد أهـداف                  

ـ      . إسرائيلية ، أمس، طالبا عدم ذكـر      "لمشهد اإلسرائيلي ا"وقال مصدر عسكري إسرائيلي حسن اإلطالع ل
لكن الجيش ليس الجهة التي ستقّرر موقف إسرائيل مـن          "اسمه، إن قيادة الجيش أبلغت الحكومة بموقفها        

لكن المصدر أضاف أن إزالـة بعـض         ".والجيش يعرض موقفه من الوثيقة في أطر داخلية       . هذه الوثيقة 
فالجيش اإلسرائيلي ملزم بالدفاع عن     . ق ضررا بأمن إسرائيل   يلح"الحواجز العسكرية في الضفة الغربية      

وفـي هـذا اإلطـار      . مواطني الدولة وسيتخذ كل إجراء من أجل تعزيز حماية المواطنين اإلسرائيليين          
يعرض الجيش اإلسرائيلي االعتبارات األمنية أمام القيادة السياسية حول كل خطوة أو إجـراء، والقيـادة             

اختبارات "وأوضح المصدر أن     ".ي تقّرر فيما إذا كان سيتم تنفيذ هذه اإلجراءات أم ال          اإلسرائيلية هي الت  
إنشاء تواصل في حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن هناك حواجز عسكرية ال             "تهدف إلى   " التنفيذ

ذ عمليات  يمكن إزالتها ألسباب أمنية، مثل حاجز حوارة في نابلس، خصوصا وأن الجيش اإلسرائيلي ينف             
  ".لذلك فإن ثمة إشكالية بإزالة حواجز. عسكرية

هذه الوثيقة تطالب إسرائيل بتنفيذ خطوات عديدة، مـن إزالـة حـواجز عـسكرية               "واعتبر المصدر أن    
والسماح بتسيير قوافل بين الضفة والقطاع، فيما تكاد ال تطلب من الفلسطينيين أن ينفذوا شيئا باسـتثناء                 

لقّسام من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، أما في الضفة الغربية فإن الوثيقة ال              إيقاف إطالق صواريخ ا   
 ".كذلك فإن الوثيقة ال تتضمن أية وسيلة لمراقبة ما ينفذه الفلسطينيون          . تطالب الفلسطينيين بأن ينفذوا شيئا    

التنقل، وهـذا   إزالة الحواجز العسكرية سيمنح المسلحين الفلسطينيين حرية وسيتمكنون من          "وأضاف أن   
  ".سيؤدي إلى تزايد مخاطر وقدرة هؤالء المسلحين على تنفيذ عمليات في إسرائيل
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من جهة أخرى أشارت تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهـود أولمـرت،                
لـضفة  وافق على موقف الجيش من الوثيقة وخصوصا ما يتعلق بمعارضة إزالة الحواجز العسكرية في ا              

وبحسب موقف جهاز األمن اإلسرائيلي من الوثيقـة والـذي تبنـاه             .وتسيير القوافل بين الضفة والقطاع    
أولمرت فإن إسرائيل يمكنها الموافقة على تفعيل المعابر في قطاع غزة فقط، لكنها سترفض بشدة إزالـة                 

ل الضفة عن القطاع    إضافة إلى ذلك تعتبر إسرائيل أن عز      . حواجز عسكرية خصوصا في منطقة نابلس     
  . فيما بينها" لنقل خبرات"يضع صعوبات أمام الفصائل الفلسطينية 

   15/5/2007المشهد االسرائيلي 
  

  أولمرت وبيريز إلى األردن للمشاركة في مؤتمر الحائزين على جوائز نوبل للسالم .40
 إلـى البتـراء فـي       ،غادر رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، والقائم بأعماله شمعون بيريز، صباح اليوم          

وفي المقابـل فـإن رئـيس الـسلطة         . األردن، للمشاركة في مؤتمر الحائزين على جوائز نوبل للسالم        
وقالت التقارير اإلسرائيلية إنه فـي أعقـاب         .الفلسطينية، محمود عباس، المدعو للمؤتمر ألغى مشاركته      

اهللا الثاني بأولمرت على انفـراد فـي        إلغاء أبو مازن لمشاركته، فقد تقرر أن يجتمع الملك األردني عبد            
إحيـاء  "وجاء أن أولمرت سـوف ينـاقش         .قصره في العقبة، وليس في مؤتمر البتراء، كما كان مقرراً         

كما من المقرر   ". المسيرة السياسية مع الفلسطينيين، ومبادرة السالم العربية، ودور الدول العربية المعتدلة          
ي لزيارة البالد، إال أن مصادر سياسية إسرائيلية أشارت إلى أنـه            أن يوجه أولمرت الدعوة للملك األردن     

  .من غير المتوقع حصول ذلك في المستقبل القريب
  15/5/2007 48عرب

  
  على منشآت الطاقة"القاعدة"إسرائيل تخشى هجوم  .41

ورود عززت إسرائيل إجراءاتها األمنية لحراسة مصادر النفط والغاز بعد          :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
 يسعى لمهاجمة المواقع االستراتيجية المهمـة       "القاعدة"معلومات استخباراتية ألجهزتها األمنية بأن تنظيم       

 دولية، بينهـا تنظـيم      "إرهابية"الخارجية اإلسرائيلية ان منظمات      وادعت مصادر في   .في الدولة العبرية  
ـ        "القاعدة" ع الغـاز والـنفط لـضرب االقتـصاد          تسعى لضرب البنية التحتية اإلسرائيلية ومهاجمة مواق
 مشيرة إلى ان ذلك قد يتم أيضاً عن طريق ضرب ناقالت النفط وأنابيب توريد الغـاز فـي                   ،إلسرائيليا

وأوضحت المصادر ان إسرائيل التي تخطط الستيراد الغاز الطبيعي من مصر مطلع السنة المقبلة               .البحر
 من مهاجمة أنابيب نقل الغاز مما سيدفع المسؤولين         بعد توقيع اتفاق بين مصر وشركة إسرائيلية، تخشى       

لوضع خطة تضمن تعزيز الحماية عليه، وأضافت انه في هذا االطار يعمل وزير البنى التحتية بنيـامين                 
بن اليعازر على عقد اتفاق الستيراد الغاز من أذربيجان واالرتباط مع تركيا بواسطة أنبوب بحري يمتـد            

  .ما ستقام في إسرائيل منشأة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سائل كيلومتر، ك600طوله إلى 
  15/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
   من القدس الغربية تقلق المسؤولين االسرائيليينالسلبيةالهجرة  .42

من قلق المسؤولين اإلسرائيليين مـن      ،   من القدس الغربية   "هجرة سلبية "زادت أرقام جديدة عن     : الناصرة
، بشطريها الغربي والشرقي المحتل غالبيتها اليهودية لمصلحة الفلسطينيين فتفتق          "الموحدة"أن تفقد المدينة    

 للحفاظ على الغالبية اليهودية بكل ثمن، ودعا وزير النقل شاؤول موفـاز             "أفكار خالّقة "ذهن البعض عن    
عتبراً تطويرهـا    م "جزء ال يتجزأ من اورشليم الكبرى     " "معاليه أدوميم "الحكومة إلى اعالن ان مستوطنة      

عمقاً استراتيجياً لدولة إسرائيل تمكننا في المستقبل مـن ترسـيم   " بصفتها "هدفاً قومياً من الدرجة األولى "
 "ليكـود "من جهته تقدم النائب اليميني مـن حـزب           ."حدود تمكننا من الدفاع عنها وعن حدود إسرائيل       
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معاليه أدوميم  (نات الكبرى المحيطة بالقدس     يسرائيل كاتس بمشروع قانون للكنيست يتيح لسكان المستوط       
ويفوق عددهم مئة ألف مـستوطن التـصويت للمجلـس          ) وبيتر عليت ومفسيرت تسيون وغفعات زئيف     

وقال إن من شأن هـذا      .  في موازاة تصويتهم للمجالس المحلية في مستوطناتهم       "لقدس الكبرى "البلدي لـ   
 فـضالً عـن مـنح امتيـازات لمـستثمرين           "يهوديعاصمة للشعب ال  "التصويت أن يعزز مكانة القدس      

سيـضمن  "وأضاف ان قبول مشروعه     . وتخفيضات لألزواج الشباب من اليهود لجذبهم للسكن في المدينة        
  ."غالبية يهودية في القدس ويحول دون انقالب ديموغرافي

واقع ثالث مدن    غدت في ال   "المدينة الموحدة "في هذا السياق كتب شالوم يروشالمي في معاريف يقول إن           
) غـرب المدينـة   (واحدة لليهود العلمانيين والمحافظين     : يسود التوتر بينها  "منفصلة الواحدة عن األخرى     

الـذين  "تتسع ويتكاثر النمو الطبيعي فيها بشكل سريع وثالثة للعرب          ) الحرديم(وثانية للمتدينين المتزمتين    
مدينـة  "خر الكاتب ممن يطلق على القـدس        وس. "يتكاثرون بسرعة لكن على مساحة آخذة في التضاؤل       

 هـم   "الحرديم" مضيفاً ان    "األوضاع القومية والسياسية والثقافية حددت معالم المدينة      "وكتب أن   . "موحدة
  .وحدهم المستفيدون من التغيرات التي شهدتها المدينة في العقود األخيرة

  15/5/2007الحياة 
  

  دد السلطة الفلسطينية والمنطقة بأسرهاالعسكرية ته" حماس"قوة : إسرائيليمسؤول  .43
قال عاموس جلعاد، رئيس الهيئة السياسية األمنية بوزارة الدفاع اإلسرائيلية، امس، إنه            : أ.ب. د -القدس  

فالدلفي الحدودي بجنوب قطاع غـزة، قامـت الفـصائل          / منذ انسحاب إسرائيل من محور صالح الدين      
المواد شديدة االنفجار والعديد من قطع األسلحة المتطـورة         تهريب عشرات األطنان من     "الفلسطينية بـ   

وأشار جلعاد في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية إلى أن هذه األسلحة والذخيرة اسـتخدمت              ".إلى القطاع 
مـن   ".تهدد فيها السلطة الفلسطينية والمنطقة بأسرها     "من قبل حركة حماس لبناء قوة عسكرية تابعة لها          

إن إسرائيل تلقت تقارير تشير إلى أن جنديها المحتجز في قطاع غـزة جلعـاد               : عادجهة أخرى، قال جل   
  .نحتى اآل" بحالة صحية جيدة، إال أنها لم تتلق أية دالئل قاطعة تفيد بذلك"شاليت 

 15/5/2007األيام الفلسطينية 
  

 !شاليط يثير فضيحة في إسرائيل .44
عنوان الرئيسي الذي اختارته معاريف، للخبر فضيحة شاليط، ال: فراس برس-القدس المحتلة-القاهرة

الحصري الذي أوردته حول اعتراف األجهزة األمنية اإلسرائيلية بفشلها الذريع في الحصول علي أية 
وقال مراسل الصحيفة بن كاسبيت، الذي  .معلومات عن مكان أو مصير الجندي المأسور غلعاد شليط

وبين قائد هيئة األركان العامة المستقيل دان  جهاز الشاباكأورد النبأ، ان خالفات عميقة اندلعت بين 
.  الجندي المأسور ولكن بدون نتائجىحالوتس، وان التنظيمين يتبادالن التهم حول الفشل في العثور عل

وكشف ايضاً الصحافي اإلسرائيلي المعروف بعالقاته الوطيدة مع صناع القرار في تل أبيب، ان 
قيادة الجيش تأججت كثيرا، األمر الذي استدعي تدخل وزير األمن عمير بيرتس الخالفات بين الشاباك و

لحل النزاع بينهما وتقسيم األدوار، إال ان ذلك لم يجد نفعا، فما زال تراشق االتهامات سيد الموقف، علي 
  .حد تعبير مصدر امني إسرائيلي تحدث للصحيفة

 اإلسرائيليين والمصريين وأيضا الرئاسة الفلسطينية وعلى الرغم من المعلومات التي تم تسريبها من قبل
حول اقتراب خروج صفقة تبادل األسرى إلى حيز التنفيذ، قالت الصحيفة اإلسرائيلية، نقالً عن مصادر 
أمنية وسياسية وصفتها بالموثوقة، ان الصفقة ما زالت بعيدة كثيرا عن الخروج إلى حيز التنفيذ، 

ية رفضت بأي شكل من األشكال تزويد إسرائيل بمعلومة واحدة عن خصوصا ان المقاومة الفلسطين
واعترفت  .وضع شاليط الصحي، ولفتت الصحيفة إلى ان كل ما نشر كان مجموعة من التقوالت ليس إال
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 الميزانيات الهائلة للبحث عن شاليط، ى الرغم من ان الشاباك تلقلىالمصادر األمنية اإلسرائيلية انه ع
انه جند لهذه المهمة عناصر كبيرة جدا من صفوفه، إال انه فشل فشال ذريعاً في  الرغم من ىوعل

وحسب مصدر امني فان فشل الشاباك ألزم رئيسه يوفال ديسكين، .  معلومات عن شاليطىالحصول عل
بالعودة إلى دراسة المعلومات التي جمعت منذ عملية األسر مرة ثانية، ودراسة الملفات التي أعدت قبل 

 .ة األسر في معبر كرم أبو سالم في القطاععملي
 لبنان ىوحاولت مصادر في الشاباك التقليل من حجم الفضيحة الجديدة، زاعمة ان الحرب الثانية عل

اندلعت بعد اقل من شهر من اسر شاليط، األمر الذي ألزم الشاباك بصب جل جهوده في الجبهة الشمالية، 
ة ذلك، قالت مصادر في هيئة األركان العامة، ان الشاباك لم وعدم معالجة ملف شاليط، ولكن بموازا

 ذلك، فانه ما زال حتى اليوم يرفض أي شكل من ىيشكل طاقم تحقيق خاصا بالجندي شاليط، عالوة عل
أشكال التعاون بينه وبين باقي األجهزة األمنية اإلسرائيلية، ويرفض تزويدهم بالمعلومات عن مصير 

ن الجيش طلب ذلك مرارا وتكرارا، واألنكى من ذلك، وفق المصادر األمنية شاليط، على الرغم من ا
في ) أمان(اإلسرائيلية، فان الشاباك يرفض بشكل كامل التعاون مع شعبة االستخبارات العسكرية 

 . حد تعبيرهاى الجهود المبذولة إلطالق سراح شاليط ، علىالقضية، األمر الذي يؤثر سلبا عل
يت النقاب عن ان السبب الرئيسي لعدم قيام إسرائيل باجتياح قطاع غزة ليس كما وكشف الصحافي كاسب

يدعي اإلسرائيليون بأنهم سيخسرون العديد من الجنود في المعركة وبان المجتمع الدولي سيعارض 
اح  ان الشاباك يعلم علم اليقين ان اجتيىمعارضة شديدة عملية من هذا القبيل، إنما السبب الحقيقي يعود ال

القطاع لن يقدم ولن يؤخر في قضية شاليط، وهذا ما يفسر معارضة جهاز الشاباك ممثال برئيسه يوفال 
واتهمت مصادر في الجيش اإلسرائيلي الشاباك  .ديسكين بالبدء بعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة

ط فانه ال يملك معلومة بأنه يزعم بأنه يعلم عن كل تحرك في الجانب الفلسطيني، ولكن في قضية شالي
 قدرة المقاومة الفلسطينية في اخفائه في منطقة ىواحدة، األمر الذي يدل على فشله من ناحية، وعل

كقطاع غزة دون ان تتمكن المخابرات االسرائيلية من معرفة أي شيء عن مصيره، االمر الذي يزيد من 
 حد ى والحكومة االسرائيلية بشكل عام، علحالة االرباك واالحباط التي تسود جهاز الشاباك بشكل خاص،

 .قول المصادر العسكرية
وكشفت الصحيفة ايضا ان الشاباك رفض تشكيل طاقم تحقيق خاص في القضية، وفقط في شهر شباط 

 الجهات ذات ى هذا المطلب، كما ان وزير األمن اصدر أوامره الى وافق عل2007من العام ) فبراير(
 الرغم نمن ذلك، فان العالقات بين الجيش والشاباك ىبكل ما تطلبه، ولكن علالصلة بتزويد المخابرات 

 ىوأكدت الصحيفة اإلسرائيلية انه بناء عل .ما زالت متوترة للغاية بسبب حجب المعلومات عن الجيش
صرف الجهاز في القضية يثير الكثير من التساؤالت، وال توجد كلمة مناسبة تمصادر في الشاباك فان 

 . حد قول المصادر من داخل الشاباكى الفضيحة، علىالشاباك سولتصرف 
  15/5/2007فراس برس  

  
  على ضرب اهداف إيرانية في اسرائيل جويةتدريبات  .45

 من قاعدة رامون الجوية االسرائيلية ان النخبة السرية في          "رويترز" نقلت وكالة    : أسعد تلحمي  -الناصرة  
سـيناريوهات  "طائراتها تجري تدريبات على ما يسميه المسؤولون        القوات الجوية االسرائيلية بطياريها و    

وذكرت الوكالة ان التدريبات الجويـة تـشمل      .، وهو تعبير يرمز الى مواجهة ايران      "استراتيجية محتملة 
 بليـون   4.5 مقاتلة منهـا مقابـل       102 التي اشترت اسرائيل     " أي 16 -اف  "ثالثة اسراب من طائرات     

ويصل مدى هذا الطراز من الطـائرات ذات المقعـدين الـى            . سلح في تاريخها  دوالر، في اكبر صفقة ت    
كيلومتر، ما يجعل معظم أجزاء ايران في مرماها، وتساعدها الكترونيات الطيـران االسـرائيلية               1600

 عن محللين عسكريين انه في حـال  "رويترز"ونقلت  .على االفالت من اجهزة الرادار والنيران االرضية  



  

  

 
 

  

            28 ص                                      722:                                 العدد15/5/2007الثالثاء : التاريخ

ئيل أمراً بتوجيه ضربات جوية إليران، فستكون المهمة من نصيب من يتولون قيـادة هـذه                اصدار اسرا 
وكـان الجيـل االول مـن هـذه         . المقاتالت المتطورة التي حصلت عليها اسرائيل من الواليات المتحدة        

لكـن بعـض    . 1981المقاتالت استخدم في تدمير المفاعل الذري الرئيسي في العراق في غارة العـام              
للين القوا بظالل من الشك على امكان قيام القوات الجوية االسرائيلية بمهمة مماثلة ضد ايران التـي                 المح

، وهو قائد مقاتلـة     )عاما23. (وقال اللفتنانت جي   .تتعدد منشآتها النووية، كما انها أكثر توزيعاً وتحصيناً       
قصيرة والطويلة المدى اصبحت    ، ان االسراب تدربت الى حد ان العديد من المناورات ال          " اي 16 -اف  "
  ."فطرية"

  15/5/2007الحياة 
  

  اذا فاوضنا" الجهاد"و" حماس" سيطرد األسد: الموساد .46
امس عن رئيس الموساد مائير داغان قوله فـي اجتمـاع مغلـق عقـد               " هآرتس"نقلت صحيفة   : ي ب ا  

زب اهللا مخطئ، لكننـي     من يعتقد بأنه إذا تحادثنا مع سوريا فإنها ستنفصل عن ح          "األسبوع الماضي إن    
 ".أرى وضعا يوافق فيه رئيس سوريا بشار األسد على طرد حماس والجهاد اإلسالمي ووقف دعمهمـا               

إذا وافقنا على مفاوضات مع األسد وفشلت، فإن خطر الحرب سيزداد أكثر من عدم الـدخول                "ورأى انه   
 سوريا ال يتوجب أن تكون في       مسألة اتخاذ القرار بخصوص تجديد المفاوضات مع      .. في مفاوضات بتاتا  

وفي " ضبابية"وافادت مصادر استمعت إلى اقوال داغان، أن تصريحاته كانت           ".مجال عمل االستخبارات  
، إال أن االنطباع العام الذي بقي لدى سامعيه كان أن داغان يعتقد بـأن               "ناقض نفسه أيضاً  "حاالت معينة   

  .ية مع سوريا يمكنها أن تسبب ضررا أكثر من فائدةإطالقه أقواال صريحة حول معارضته لعملية سياس
  15/5/2007المستقبل 

  
  "هيئة أركان ظل"اشكنازي يقيم  .47

ركـان غـابي    األأمس، عن أن رئـيس      " يديعوت احرنوت "كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
ان الحالية، بحيث   ، لقيادة األرك  "قيادة اركان ظل  "اشكنازي، أقام وألول مرة في تاريخ الجيش االسرائيلي         

وحـسب   .عين من خلف كل جنرال يقود أحد قطاعا الجيش واسلحته، جنرال احتياط من نفس التخصص              
ما نشر، فإن من أبرز هذه التعيينات جنرال مرافق لرئيس جهاز االستخبارات العسكرية، وقائـد سـالح                 

ال احتياط مرافق الجنرال    البحرية، وقادة المناطق الثالث، شمال ومركز وجنوب، وسيكون على كل جنر          
ويندرج هذا االجراء غير المسبوق، في اطار اسـتخالص العبـر للجـيش             .االساسي في وقت الطوارئ   

االسرائيلي من الحرب على لبنان، وتبين ان المبادرة االساسية جاءت من جنراالت في االحتياط، بعيـد                
جراء وما يتسبب من انتقاص لهيبـة       وحاول بعض جنراالت الجيش التخفيف من وطأة اال        .انتهاء الحرب 

قيادة االركان الحالية، وقال الجنرال احتياط اوري ساغي، مـن ابـرز رؤسـاء جهـاز االسـتخبارات                  
العسكرية، والذي سيشارك في قيادة أركان الظل، إن أحدا لن ينس من هو الجنرال الفعلي لكل قطاع من                  

  . ستشارة اعتمادا على الخبرات السابقةالقطاعات، وأن مهمة قيادة اركان الظل هي تقديم اال
   15/5/2007الغد األردنية 

  
   من المواجهة وسعيت الفراغ الهجمة المسعورة من محتواهاأهربلم : بشارة .48

عزمي بشارة ان سبب سفره للخارج لم يكن في اطار الهـروب مـن              . اكد د :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
بقدر ما كان سعيا من اجل افراغ الهجمة المـسعورة التـي            مواجهة سلطات االحتالل واجهزتها االمنية      

باجهزتها المختلفة ووسائل اعالمها، من مضمونها من جانب، والعمل على          " اسرائيل"شنت عليه من قبل     
واشار بـشارة    .ارباك مخططاتهم الصهيونية التي سعت الى محاكمة االفكار التي يحملها من جانب اخر            
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بر الهاتف بعد تعذر بثه تلفزيونيا السباب قيل انها فنية، امام المئـات مـن               الذي كان يتحدث في كلمة ع     
" مـواطن "النخب االكاديمية والقيادات السياسية التي شاركت في اللقاء التضامني الذي نظمتـه مؤسـسة            

كانت تخطط لمحاكمته ومحاكمة حزب التجمع الوطني الذي يمثله         " اسرائيل"لدراسة الديمقراطية، الى ان     
وقال بشارة  فـي      .ارة، موضحا ان قرار السفر للخارج ساهم الى حد كبير في ارباك تلك المخططات             بش

معبرا عن تفهمه للمواقف الوطنية الصادقة التي تطالبه بالعودة والمجابهة          " ان المنفى ليس خيارا     " كلمته  
من  .واغراض غير وطنية  ومشككا في االطار ذاته في بعض المواقف التي تطالبه بالعودة لتحقيق اهداف             

الى وجود ربط   . جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي        . جانبه اشار  د   
بين ملف بشارة وملف الهزيمة االسرائيلية في لبنان، وقال انا واثق ان اسرائيل كانت تتحين اي فـرص                  

سباب اسرائيلية كثيرة لالنتقام  من بشارة ، منها انه          لتلفيق اية ملفات ضد بشارة وتصفيته سياسيا وهناك ا        
  .كشف زيف الديمقراطية االسرائيلية وزيف صورتها التي تروجها على انها ديمقراطية 

  15/5/2007الحياة الجديدة 
  

   مواطنا مقدسيا في شقتهما بتل ابيبيذبحاناسرائيليان  .49
ائيليين يحمالن الجنسية الفرنسية بعد ان قامـا        اعتقلت الشرطة االسرائيلية في تل ابيب امس شقيقين اسر        

 .امس بذبح سائق سيارة مقدسي في الثالثينيات من العمر، فيما يبدو ان الجريمة وقعت على خلفية قومية                
وقال موقع هآرتس ان الشرطة اعتقلت الشقيقين االسرائيليين بتل ابيب بشكل روتينـي عنـدما لـوحظ                 

السائق الفلسطيني واصطحبا الشرطة لشقتهما التي ارتكبت فيها الجريمة         تلكؤهما في الشارع فاعترفا بقتل      
واعترف االسـرائيليان بـأن      .حيث عثر على جثمان السائق مذبوحا من الحنجرة وغارقا في بركة دماء           

 .السائق نقلهما من القدس الى تل ابيب واقنعاه بالصعود الى الشقة وما ان دخل حتى ارتكبـا جريمتهمـا                  
وقال الجيران ان احد الشقيقين تدين حديثا واصبح يتردد على الكنيس في المنطقة ما يثير احتمال الـدافع                  

  .القومي الرتكاب تلك الجريمة البشعة
  15/5/2007الحياة الجديدة 

  
 لالتصال مع أقاربهم في لبنان  اللحديينألبناء" إسرائيلي"مركز  .50

ون االسرائيليون القامة مركز خاص فـي طبريـا البنـاء           روج المسؤول :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
الضباط اللبنانيين الذين خدموا في جيش انطوان لحد العميل سابقا، يوفر لهـم التواصـل مـع اقـاربهم                   

واقام المسؤولون احتفاال خاصا، امس، الفتتـاح المركـز         . بمختلف وسائل االتصال بالصوت والصورة    
 طالبا، يبعث الشفقة، ما دفعه     140فتيان اللبنانيين في مدينته، وعددهم      وقال رئيس بلدية طبريا ان وضع ال      

ووجد انهم يتألمون اشتياقا ألهاليهم فـي لبنـان،         . الى اتخاذ قرار يضمن توفير سعادتهم، على حد قوله        
ويشار الـى ان  . خصوصا لالجداد واالعمام، فقرر ان يوفر لهم كل ما يلزم من معدات لضمان التواصل      

 400 ألفي لبناني بقوا في اسرائيل، معظمهم في منطقة الشمال، ويسكن فـي طبريـا حـوالي                  اكثر من 
  . شخص

  15/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تجارب طبية سرية تصيب عشرات الجنود اإلسرائيليين بأمراض ال شفاء منها .51
 األخيـرة بعـدة     أصيب العشرات من الجنود اإلسرائيليين من الوحدات المختارة في الجيش في السنوات           

أمراض جراء مشاركتهم في تجربة طبية سرية، كانت تهدف إلـى تطـوير المناعـة ضـد جرثومـة                   
 وعلم أن التجارب قد أجريت بمبـادرة وزارة         ،وقد تم الكشف عن ذلك في تحقيق تلفزيوني        ".األنتراكس"

التجربة، فقـد منـع     وجاء أنه نظراً لسرية      .1999 جندي منذ العام     800األمن، وشارك فيها ما يقارب      
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الجنود الذين شاركوا في التجارب من التحدث عنها حتى لعائالتهم، وحتى بعـد أن تعـرض بعـضهم                  
ويتضح من التقرير أن بعض الجنود ممن شاركوا في التجربـة            .ألمراض مختلفة، بعضها ال شفاء منه     

  .صفي والصرع وغيرهاأصيبوا باألورام الجلدية، أو االلتهابات الرئوية الحادة، أو الصداع الن
  15/5/2007 48عرب

  
   الكهرباء من تركيا عن طريق البحراستيرادإسرائيل تدرس  .52

تدرس وزارة البنى التحتية اإلسرائيلية إمكانية استيراد الكهرباء من تركيا عن طريق كوابل يجري مدها               
ضاف إلى  يو. هالكفي قعر البحر، وذلك بهدف تقليص مخاطر النقص في الكهرباء في قمة ساعات االست             

هذا الهدف الرسمي، هدف ثانوي هو تقليص قوة لجنة العمال في شركة الكهرباء التي تقف أمام زيـادة                  
إنه في السنوات األخيرة فإن     " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة    .التنافس في سوق الكهرباء في إسرائيل     

ل تنفيذ خطط تطوير تؤدي إلى تغيير       ونظراً لتأجي . إسرائيل تقف على وشك التعرض للنقص في الكهرباء       
ملموس في السنوات القريبة، فمن المتوقع أن يحصل نقص في الكهرباء بسبب الضغط الشديد فـي قمـة       

وجاء أنه بشكل مواز لخطط إقامة محطات طاقة أخرى، سواء تابعة لشركة الكهرباء              .ساعات االستهالك 
  .ل أزمة الطاقة المستقبليةأم شركات خاصة، فإن إسرائيل تبحث عن طرق أخرى لح

 14/5/2007 48عرب
 

  الفلسطينية  درع العودة تقديرا لدفاعه عن القضيةلحودتهدي منظمة ثابت  .53
قام وفد من المنظمة الفلسطينية لحق العودة ضمن فعاليات أسبوع العـودة وإحيـاء للـذكرى التاسـعة                  

جهـوده   له، وذلـك ل    درع العودة  وتقديم   ،رئيس اللبناني لوالخمسين لنكبة فلسطين، بزيارة شكر وتقدير ل      
  . وقضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة خصوصاً،الحثيثة في الدفاع عن القضية الفلسطينية عموماً

  14/5/2007المنظمة الفلسطينية لحق العودة 
  

   في لبنان يحيون ذكرى النكبةالفلسطينية  المخيماتالجئو  .54
 الذكرى التاسـعة والخمـسين لنكبـة فلـسطين بأنـشطة            لبنان،ي  أحيا الالجئون الفلسطينيون ف   : صيدا

فـي  و. استحضرت الذكرى بكل وجوهها، مؤكدين تمسكهم بحق العودة مهما طال زمن اللجوء والتهجير            
مخيم عين الحلوة، نظمت المؤسسات التربوية ورياض االطفال التابعة لحركة فـتح ومنظمـة التحريـر                

وطالبـت المتحدثـة    . فاتيح وأوراق طابو تثبت ملكية األرض والبيوت       أدوات وم  خاللهاعتصاماً، حملوا   
باسم المؤسسات المشاركة، األمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ قرارات             

صـدر عـن    كما  .  وكل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية     194الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار      
والجمعيات األهلية الفلسطينية بيان أكدت فيه أن هذه الذكرى ستبقى راسـخة فـي الـذاكرة                المؤسسات  

ودعـا البيـان الالجئـين      . الفلسطينية وفي استحضار المحطات التاريخية والنضالية للشعب الفلـسطيني        
 التمسك  الفلسطينيين في لبنان الى التوقف عن العمل خمس دقائق في الثانية عشرة ظهر اليوم تعبيراً عن               

وفي مخيم الرشيدية، أحيت حركة الجهـاد        .بحق العودة ورفض االحتالل وكل أشكال التوطين والتهجير       
 في حين   . على القضية الفلسطينية وظروف النكبة      المشاركون فيها  الشعراء، ركز   الذكرى، بأمسية شعرية  

لمقتنيات، اضـافة الـى     أقامت لجنة حق العودة في مخيم البداوي، مخيما رمزيا ضم معرضا للصور وا            
وعرض  .المخيمكما أقامت حماس معرضا فنيا وتراثيا امام مركز االونروا في           . رسوم وشعارات تراثية  

اتحاد الشباب الديموقراطي مسرحية وطنية واجتماعية ناقدة، ركزت على واقع المخيمـات والمـشكالت              
اصدرت لجنة دعم المقاومة في فلـسطين       ما   بين .االجتماعية واالمنية وخدمات االونروا والبطالة المتفشية     



  

  

 
 

  

            31 ص                                      722:                                 العدد15/5/2007الثالثاء : التاريخ

 ودعت الى اعتماد لغة الحوار لحل الخالفات        ، دعمها لجهاد الشعب الفلسطيني    ه اكدت في  ،ذكرىالبياناً في   
  .الداخلية الفلسطينية

  15/5/2007المستقبل 
  

  غزة الجئونقطاع  و الغربيةمن سكان الضفة %44.6: الفلسطينيةفي ذكرى النكبة  .55
ان تقديرات عدد سـكان األراضـي       ،  كشف رئيس جهاز االحصاء الفلسطيني    :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

 مليون  1.5 مليون في الضفة الغربية وحوالي       2.52 منهم   ،2007 مليون نسمة عام     4.02الفلسطينية تبلغ   
  ألفاً يقيمون في داخـل     258 منهم   ، ألف نسمة  416توقع ان يبلغ عدد سكان القدس       فيما   .في قطاع غزة  

من % 44.6 إلى أن    2007كما أشارت قاعدة البيانات لعام       . ألفاً يقيمون في باقي المحافظة     158المدينة و 
 مليون الجئ منتصف عـام      1،8السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية الجئون، حيث بلغ عددهم          

، سكانالمل عدد   من مج % 31يشكلون ما نسبته    وهم   ألف الجئ في الضفة الغربية،       780 بواقع   ،2007
مـن مجمـل    % 67.6يشكلون ما نـسبته     وما يربو على مليون الجئ في قطاع غزة         في حين أن هناك     

  .هسكان
  15/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  2006 مليون الجئ حتى نهاية 4.5عدد الالجئين الفلسطينيين بلغ ما يقارب : نرواواال .56

أنهـم   ، المهجـرة   الفلـسطينية  جمع اهالي القرى  يؤكد رئيس ت   :حسن مواسي ووكاالت   -القدس المحتلة   
 فـي رام اهللا،     وحيث ضريح ياسـر عرفـات     ،  خيام الى جانب مقر الرئيس الفلسطيني     بنصب   سيقومون
من و.  بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسون للنكبة     صورة مصغرة عن مخيمات اللجوء الفلسطينية     إلعطاء  
 أن احياء الذكرى هذا العام تتسم بنـشاط         ،ياء ذكرى النكبة  كد عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية الح     جهته أ 
 فعالية على امتداد رقعـة الـوطن        3500تصل الى   لسيشهد زيادة كبيرة في عدد النشاطات       حيث  مميز،  

االرقـام المنـشورة علـى موقـع         والجدير بالذكر في هذا السياق أن        .واماكن وجود الشعب الفلسطيني   
 بلغ ما   ،2006 حتى نهاية عام      الوكالة الجئين الفلسطينيين في مناطق عمل    ن عدد ال  إلى أ تشير  ،  االونروا
في االردن ومثلهـا فـي      مخيمات   عشرة   بواقع مخيما موزعة    59 مليون الجئ يعيشون في      4.5يقارب  
  . في الضفة الغربية وثمانية في غزة19 في لبنان و12سوريا و

  15/5/2007المستقبل 
  

  خ الذاكرة الفلسطينية من خالل المقتنيات االثريةجهد فردي يعمل على ترسي: تحقيق .57
في  بقايا من فلسطين     ، اللجنة الفلسطينية للثقافة والتراث    يسيجمع محمود دكور رئ   : حسين سعد  -صور  

 يعلقهـا فـي     . جنوبي لبنـان    في منطقة المعشوق شرق مدينة صور      ، الذي أقامه  متحفه الفريد من نوعه   
 سجن عكا في الجهة اليمنى، وثائق وحجج االراضـي والـضرائب            رفوف، قفل ومفتاح  الالزوايا وعلى   

 تجلـس   ذلك وتلك بين  و. العثمانية واالنكليزية ونقود العملة الورقية والمعدنية الفلسطينية في جهة اليسار         
تقاعد مـن مهنـة     وهو كان قد    . فلسطين بتراثها وعاداتها ومنشوراتها وتقاليدها ومقتنيات أهلها الالجئين       

ي االنروا وصرف تعويضه على شراء تراث فلسطين من أسـواق لبنـان واالردن وسـوريا                التدريس ف 
أسس الى جانب ثالثة آالف قطعة      كما أنه   . كا وغيرها لكي يحفظ ذاكرة الشعب الفلسطيني      يامرمن  وحتى  

وهـو  . أصلية، مكتبة تحتوي ثالثة عشر ألف كتاب، بينها ألفا كتاب ودورية عن فلسطين ومئات الوثائق              
 على السلطة الفلسطينية والميسورين من أبناء بلده الذين لم يلتفتوا الى هذا االنجـاز               هعتببدي  ين جهته   م

ال احد يبيـع    موضحا أن    ، شاقة جدا  وهو يصف بداية مشروعه بأنها كانت     . الذي لم تجمعه دولة بكاملها    
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 على السلطة الفلسطينية    تمنىوقد  . قطعة من فلسطين وخاصة أهلها الذين احتفظوا بهذه القطع عند النكبة          
 تقديم كل عون السـتمرار      ،والمنظمات على اختالفها والحريصين على حفظ هذا التراث والقطع النادرة         
  . هذه الرسالة الوطنية، لكي تكون جزءا اساسيا من مقومات العودة الى فلسطين

  15/5/2007السفير 
  

  ينفي اختطافه في غزةمختار عائلة دغمش .58
ار عائلة دغمش ما ورد في كشف صادر عن ما يسمى بغرفة العمليات المركزية العالم نفى مخت: غزة
  .األحد الفائتبانه تم اختطافه خالل االحداث التي شهدها قطاع غزة ، فتح

  14/5/2007دنيا الوطن 
  

  أحداث غزة  بسبب د النسيج االجتماعي واألخالقيي تهد يحذر منمحافظ خان يونس .59
 الفرا أن األحداث الدامية التي تجري بين حركتي فتح وحماس، تمثل خطرا يهـدد      أكد أسامة : خان يونس 

تأتي ضمن مخطط االحتالل لنشوب حرب أهلية        كما أنها    .الـمجتمع ويدمر نسيجه االجتماعي واألخالقي    
 األطراف لاللتزام بما جاء في اتفاق مكة، ورفع الغطـاء            في هذا السياق،   ودعا .واقتتال فلسطيني داخلي  

  .التنظيمي والعشائري عن الخارجين على القانون، وتجنيب الـمواطنين ويالت أي فتنة داخلية
  15/5/2007األيام الفلسطينية 

  
   االقتتال الداخلي والدم الفلسطينيحرمة يؤكد على التميمي .60

اً،  أكد قاضي قضاة فلسطين، على حرمة االقتتال الداخلي والدم الفلسطيني شرع           : عماد االفرنجي  -غزة  
وناشد كافة الفصائل إنهاء كافة أشكال المظاهر المسلحة من الشارع الفلسطيني، وتجريم كل من يـشهر                

وشدد على أن االختالف والتنـازع       .السالح في وجه أخيه في الدين والوطن، ووقف حمالت التحريض         
دعـا إلـى     كمـا    .تركةينبغي أن يكون مع االحتالل فقط، داعياً إلى االتفاق على القواسم والثوابت المش            

االلتفات إلى القدس والمسجد األقصى الذي يتعرض إلى هجمة شرسـة ومـسعورة مـن قبـل العـدو                   
  .اإلسرائيلي

  15/5/2007القدس الفلسطينية 
  

  الدم الفلسطيني الذي يراق في غزة هو دم فتنة: فلسطينمفتي  .61
أن الجدار العنصري شكل    ،  فة الغربية لشيخ محمد حسين خالل زيارته لمدينة قلقيلية في الض        اأكد  : قلقيلية

وأوضح أن القدس في خطر      .كارثة للشعب الفلسطيني، ويعتبر النكبة الثالثة في تاريخ القضية الفلسطينية         
 ما يحدث من اقتتال داخلي فـي قطـاع           وعلى صعيد  .وتتعرض ألشرس هجمة من الحكومة اإلسرائيلية     

 .ا لدرء األخطار المحدقة بالقدس والمسجد األقـصى       الكل مطالب بالوقوف صفا واحد    ، أكد على أن     غزة
الدم الذي يراق هو دم فتنة، مؤكدا على دور أئمة المساجد في توجيه المجتمـع نحـو القـيم                   أن   أعتبرو

 إلى ظاهرة التساهل فـي التكفيـر        من جهة أخرى،  لفت   كما   .والتوحد ونبذ الخالفات وبث روح التعاون     
  . رافضا أن تتحول التسميات الوطنية إلى مذاهب دينيةوالتخوين، المبنية على الشبهات،

   14/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  في قطاع غزة يشل المسيرة التعليمية لفلسطينياالقتتال ا .62
االقتتال الداخلي حال دون وصول الطلبة الى مدارسهم وعلـق الحيـاة الجامعيـة،               أن   :كتب محمد البابا  

 الـذين ينتظـرون أداء      ، والخوف لدى المواطنين وخاصـة االطفـال مـنهم         وأضفى اجواء من العنف   
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دعا عميد كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر،       من جهته   و .االمتحانات النهائية مطلع االسبوع القادم    
 يعرقـل   ذلكإلى وقف مظاهر الفوضى واالقتتال التي تضر بنضال الشعب وتضحياته الجسام، مؤكداً ان              

  .لتعليمية ويؤثر سلباً على التحصيل الدراسي للطلبةالمسيرة ا
 15/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  االسرائيليةمحكمةالأمام  أبوديس والسواحرة الشرقية ضد جدار العزل لفلسطينييالتماس  .63

 االلتماس المقدم من اهالي ابوديس والسواحره ، امس،ناقشت محكمة العدل االسرائيليه: القدس المحتلة
قية في القدس المحتلة ضد جدار العزل العنصري، والذي سيؤدي الى االستيالء على آالف الدونمات الشر

 من جهته فقد أكدو .ة الغربيةمن اراضي المواطنين ويقطع كل طرق التواصل مع باقي مدن الضف
تي معاليه ، توسيع مستعمر في المنطقةسم مجلس االمن والسالم ان الهدف من وراء بناء الجداراالناطق ب

  .من اجل زيادة عدد سكان اليهود في القدسوذلك ، هماليس حماية المستوطنيين فيوادوميم وكيدار 
  15/5/2007الدستور 

  
  من الفلسطينيين المقيمين في االردناألونروا تقرر زيادة رواتب موظفيها  .64

ونروا أقـرت أمـس     األأن  : عمان مراسلتها من     نادية سعد الدين    عن 15/5/2007 الغد األردنية    نشرت
 ماليـين   4، بكلفة سنوية تقدر بقرابـة       %8و% 5 بنسب تتراوح بين      في االردن،  زيادة رواتب موظفيها  

ستحسم من العالوة المهنية الخاصة     % 8رواتب بنسبة   الوكالة أن زيادات    الوقال مدير اإلعالم في      .دوالر
ي لمستوى أجور ورواتب العاملين ضـمن       مع إضافتها إلى الراتب األساسي، الفتاً إلى أن المجموع الكل         

  .هذه الفئة سيبقى على وضعه الحالي تقريباً
أن لجان العاملين في االنروا، : عن عايدة الطويل مراسلتها من عمان 15/5/2007الدستور وأضافت 

اكدت رفضها الشديد للعالوات الجديدة التي اقرت، ودعت خالل اجتماع تحضيري طارىء، الى اجتماع 
موسع يضم ممثلين عن كافة اللجان لبحث وتدارس االمر بهدف التوصل الى موقف موحد في شامل 

كما تمت الدعوة لعقد اجتماع . مواجهة عدم االنصياع لمطالب العاملين االساسية من جانب االدارة
  . للعاملين مع المفوض العام لالنروا، يوم غد لبحث المشكلة

  
  العمل أو السرقةالفقر يدفع أطفال غزة الى : تحقيق .65

 يجوب عدد متزايد مـن      ، المزدحم  غزة  في قطاع  %60مع تجاوز نسبة البطالة     : نضال المغربي  - غزة
 معظمها بال دخل او     التي يعيش  ،شوارع بحثا عن أجر ضئيل يساعدون به أسرهم       الاالطفال الفلسطينيين   

عمق حالة اليـأس    قد  فلسطينية  تجميد الغرب المساعدات المباشرة للحكومة ال      فضال عن أن     .بدخل بسيط 
 يغامر بالتسلل الى المستوطنات اليهودية التي أزالتهـا          منهم البعض وأكثر من ذلك ف    .االقتصادي في غزة  

وأحيانا تكـون مثـل هـذه        .لسرقة قطع معدنية لكسب مبالغ ضئيلة     ،  2005اسرائيل قبل االنسحاب عام     
ناطق محظورة حددتها اسرئيل على الحـدود       المغامرات خطيرة حين يضل االطفال الطريق ويدخلون م       

قوانين العمل الفلسطينية تحظـر      مع االشارة إلى أن      . مما يعرضهم الطالق النار    ،التي تراقبها بصرامة  
 واألخطـر   . ولكن القانون غائب في قطاع غزة ويجري تجاهل الحظر         ، عاما 15عمل االطفال دون سن     

مؤسـسة   وفي هذا السياق يشير مسؤولو       .طعم أسرته ليفي هذا الموضوع أن البعض قد اضطر للسرقة         
عـدد  ال علمـا أن   ، عاما 18 و 12 صبيا تتراوح اعمارهم بين      14  اآلن ، التي يحتجز فيها   الربيع لالحداث 

 .ن نسبة البطالة المرتفعة في غزة سبب رئيـسي النحـراف االحـداث   ، أ من قبل  الثالثين  تجاوز كان قد 
نذر بالخطر بالنسبة لسكان قطاع     ي ولكنه   ، بالمعايير الغربية  امنخفض ويعتبر عدد الصبية المحتجزين رقما    

 كانت تندر فيه جرائم االحداث رغم ان سن نحو نصف           ،مجتمع اسالمي محافظ  المعروف عنه أنه     ،غزة
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أن يقول االخصائي النفسي في المؤسـسة       من جهته   و . عاما 18 مليونا يقل عن     15سكانه البالغ تعدادهم    
 الفقر والبطالـة أحـد أهـم         موضحا أن  .يمة االكثر حدوثا بسبب الظروف االقتصادية     السرقة هي الجر  

دور المؤسسة عالج االطفال ورعايتهم     ضيف قائال أن    وي .االسباب خلف سوء التصرف في فعل االطفال      
 فـي حـين أن   ،العديد من الذين غادروا المؤسسة لم يعودوا مرة أخـرى  ويشير إلى أن     .وإعادة تأهيلهم 

مع قدوم عطلـة    ،   المسؤولون زيادة سنوية في جرائم االطفال       وفي هذا الصدد يتوقع    . رجع  اآلخر البعض
  .الصيف يتوقع

  14/5/2007رويترز 
  

   في المئة من الفلسطينيين تحت خط الفقر60: تقرير .66
 في دمشق قضايا    67ناقش مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ          :  جابر القرموطي  -القاهرة  

ص اليد العاملة العربية، في مقدمها تقرير عن اآلثار المدمرة لالحتالل اإلسرائيلي علـى األوضـاع                تخ
إلى انخفاض نسبة العاملين مـن      في هذا الصدد    وتشير إحصاءات   . االقتصادية واالجتماعية في فلسطين   

اضـية، فـى     في النصف الثاني من السنة الم      % 12.8 إلى   14الضفة الغربية داخل الخط األخضر، من       
حين لم يستطع أي عامل من قطاع غزة، العمل داخل الخط األخضر أو المستوطنات، بـسبب اإلغـالق                  
التام من جانب سلطات االحتالل للقطاع، علماً أن العدد اإلجمالي للعاملين فـي األراضـي الفلـسطينية،                 

زارة العمل الفلسطينية،   ويعزو مسؤولون فى و   . 2006 ألفاً خالل الربع األخير من العام        718وصل إلى   
قلة عدد العاملين داخل الخط األخضر، إلى الحصار، وبناء الجدار، ولجوء ارباب العمل اإلسرائيليين إلى               
تسليم تصاريح العمل إلى العمال مباشرة، بينما كانت تسلم في السابق من خالل مكاتب العمـل التابعـة                  

،  العمـال   ممارسة سياسة التمييز واالضطهاد بحق     ، تصر سلطات االحتالل على    ذلك كله ورغم   .للوزارة
 رفـضت   ،إضافة إلى ذلـك   . هاونوعدم تسجيل أيام العمل الفعلية، أو األجرة اليومية الحقيقية التى يتقاض          

 .حقوقهم االجتماعية ل هممحاكم العمل اإلسرائيلية البت في الكثير من القضايا العمالية، ما يؤدي إلى فقدان            
بروز سوق سوداء لبيع تصاريح العمل مقابـل مبلـغ          إلى   قد أدى  التشدد االسرائيلي، مع االشارة إلى أن     

أدى الحصار واإلغالق الشامل وتقطيع األوصال       إلى ذلك فقد     . دوالراً للتصريح الواحد   750يعادل نحو   
 ،ع ألف عامل منظم وغير منظم من الضفة الغربية والقطا         143 بين المدن والقرى الفلسطينية، إلى فقدان     

 مليون دوالر يومياً، علـى      3.5يعملون في سوق العمل اإلسرائيلية حقهم في األجر والذي يقدر بحوالى            
رغم أن التشريعات العمالية اإلسرائيلية والتي يعملون وفقها تقر بحق العامل في األجر طالمـا أن عـدم                  

مثلمـا أدت هـذه      .قاهرةوصوله لمكان عمله يعود لعوامل خارجة عن إرادته وفوق طاقته، أو ألسباب             
 مليـون   1.68 ألف عامل في مناطق السلطة حقهم في األجر والذي يقدر بـ             120اإلجراءات إلى فقدان    

خسائر العمال في أجورهم منـذ بدايـة االنتفاضـة          وتجدر االشارة في هذا السياق إلى أن        . دوالر يومياً 
ليوناً أجور العاملين فـي إسـرائيل،        م 840 بليون دوالر منها     2.243 تقدر بـ    ،2001 تموز   31وحتى  

 وتدني األجور إلـى     هاارتفاع معدالت  وعلى صعيد البطالة فقد أدى       . مليون أجور العاملين محلياً    403.2و
بلغت نسبة األسر التي تعيش تحت      فيما  في صفوف العاملين،    % 72إلى  % 20ارتفاع معدالت الفقر، من     

 أي أصبح ما يزيد على مليوني إنسان يعيشون تحـت           ، من مجموع األسر الفلسطينية    %64.9خط الفقر   
وبحـسب   . من األسر تحت خط الفقر     %79.9 وترتفع النسبة أكثر في قطاع غزة حيث يعيش          .خط الفقر 

نتائج المسح ذاته، فإن مخيمات الالجئين أكثر فقراً من التجمعات السكانية في الضفة والقطاع، إذ بلغـت                 
  .%60.7فيها الفقر ، أما المناطق الحضرية فبلغت النسبة %64.3ياف تليها األر، %76.2نسبة فيها ال

  15/5/2007الحياة 
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 العاهل األردني ينبه من خطورة عامل الوقت للتقدم في عملية السالم  .67

أجرى العاهل األردني عبداهللا الثاني ونائب الرئيس األمريكي ديك تشيني :  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
 .ة العقبة األردنية، أمس، تركزت على تطورات األوضاع في منطقة الشرق األوسطمباحثات في مدين

وعلى صعيد التطورات المتصلة بعملية السالم، أكد العاهل األردني على دور الواليات المتحدة في 
مساعدة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في الدفع باتجاه العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إيجاد 

واعتبر أن الفرصة ال تزال سانحة للمضي قدما في عملية السالم وحل . ية نهائية للقضية الفلسطينيةتسو
مشيرا إلى ان . القضية الفلسطينية وإنهاء النزاع العربي اإلسرائيلي استنادا إلى مبادرة السالم العربية
ئج ملموسة على عامل الوقت ليس في صالح احد والى ضرورة وضع إطار زمني محدد لتحقيق نتا

  .أرض الواقع
  15/5/2007عكاظ 

  
 ناصر جودة اعتبر تصريحات بني ارشيد فردية وال تمثل جبهة العمل االسالمي .68

رأى الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة، خالل لقائه االسبوعي :  نيفين عبد الهادي-عمان 
حات امين عام جبهة العمل بممثلي وسائل االعالم امس في دار رئاسة الوزراء، ان بعض تصري

االسالمي زكي بني ارشيد االخيرة حول الحكومة ورئيس الوزراء بعيدة عن الدقة والموضوعية، 
وفي رده على سؤال حول قرار . معتبرها ال تمثل موقف جبهة العمل االسالمي، وبالتالي فهي فردية

كيريوس ثيوفيليوس الثالث اوضح الحكومة االردنية سحب االعتراف من بطريرك الكنيسة االرثوذكسية 
جودة ان القرار جاء بسبب عدم تنفيذ البطريرك لاللتزامات التي تعهد بها امام الحكومة عندما عين قبل 

  .وحول قرار عزل البطريرك قال جودة ان العزل يتم من قبل المجمع المقدس. سنتين
ستتركز على العالقات الثنائية وحول زيارة نائب الرئيس االمريكي شدد جودة الى ان المباحثات 

  .وأوضاع المنطقة وتحريك عملية السالم
وحسم جودة، في رده على سؤال حول طلب مجلس النواب من الحكومة تعيين موعد لالنتخابات النيابية، 

هذا االمر محسوم دستوريا ومعروف اين الصالحيات ولمن، فالعاهل االردني اعلن "هذا االمر بقوله ان 
، واالن نحن مقبلون على االنتخابات البلدية في السابع 2007ابات البلدية والنيابية ستتم في عام ان االنتخ

عشر من حزيران المقبل وحسب الدستور فان الحكومة ستحدد موعد االنتخابات البرلمانية لكن االن نحن 
  ".في المرحلة البلدية

  15/5/2007الدستور 
 

  لعربية فرصة تاريخية لتحقيق السالم الشاملمبادرة السالم ا: الخطيبعبد االله  .69
شارك وزير الخارجية عبداالله الخطيب في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بتفعيل : بروكسل

 بدعوة ، اليوم،مبادرة السالم العربية مع مجلس وزراء خارجية االتحاد األوروبي الذي عقد في بروكسل
وركزت اللجنة في  .الذي يأتي ضمن نشاطات اللجنة لتفعيل المبادرهمن الرئاسة األلمانية لالتحاد و

مباحثاتها مع وزراء خارجية االتحاد االوروبي على أهمية تفعيل مبادرة السالم العربية التي تهدف الى 
تحقيق سالم بين الفلسطينيين وإسرائيل مبني على أساس الدولتين والى التوصل الى السالم الشامل 

أكد الخطيب خالل االجتماع على موقف االردن بأن مبادرة السالم العربية توفر فرصة و .بالمنطقه
تاريخية لتحقيق السالم الشامل بين إسرائيل وجميع الدول العربية وتوفر ضمانات أمنية لجميع دول 
ليه المنطقة بما فيها إسرائيل على أساس إزالة االحتالل لألراضي العربية المحتلة وإيجاد حل متفق ع

وأكد  .لمسألة الالجئين وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة بما يؤدي الى إنهاء النزاع
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ضرورة استغالل الزخم الدولي الحالي للدفع باتجاه تحقيق السالم في الشرق األوسط من أجل دعم مبادرة 
إسرائيل الى التجاوب مع الموقف العربي داعيا  .السالم العربية لتحقيق االمن واالستقرار لشعوب المنطقة

الموحد لتحقيق السالم والى بذل جهد فعلي وسريع الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية على 
أن القضية ، وبين الخطيب .أساس وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل الى الحل الدائم والشامل

ا فلن تشهد المنطقة سالما واستقرارا دائمين، الفلسطينية جوهر الصراع في المنطقة ومن دون حله
ودعا الخطيب المجلس  .وستتراجع قدرتها على التعامل مع األزمات والتحديات اإلقليمية األخرى

 إلى إظهار مزيد من الدعم ، في اجتماعه الشهر الماضي،االوروبي الذي رحب بمبادرة السالم العربية
لجانب اإلسرائيلي بضرورة اعتمادها إلحالل السالم العادل لها وللجهود التي تبذل من اجل إقناع ا

وطالب إسرائيل بالتوقف عن جميع اإلجراءات غير اإلنسانية وغير القانونية ضد  .والشامل بالمنطقه
الشعب الفلسطيني ووقف جميع النشاطات االستيطانية والتي تهدف الى فرض األمر الواقع على األرض 

مشيرا الى أن استمرار المخططات واألعمال  .لى مفاوضات الوضع النهائيوالذي يفرض حكما مسبقا ع
داعيا في هذا السياق المجتمع الدولي الى ممارسة ، االستيطانية يشكل حكما مسبقا على نتائج المفاوضات

تأثيره لوقف االعمال االستيطانية بما في ذلك ما تم اإلعالن عنه مؤخرا إلقامة مشاريع استيطانية ضخمة 
 .بالضفة الغربية المحتله

 14/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  "المركز االسالمي"الحركة اإلسالمية تطعن في عدم إجراء انتخابات جديدة لهيئة  .70
 عزمها التقدم بطعن لدى القضاء في قرار عدم ، امس،أعلنت الحركة االسالمية: ماجد توبة -عمان 

وحذرت قيادات في . ئة إدارية جديدة لجمعية المركز االسالمية الخيريةاجراء انتخابات جديدة النتخاب هي
الحركة من ان استمرار وضع الحكومة يدها على الجمعية التي كانت الحكومة أحالت قبل نحو عشرة 

وذكر  .اشهر ملف تحقيق بتجاوزات مالية وإدارية مفترضة فيها للنائب العام، سيضر بها ويدمرها
ابق لإلخوان المسلمين، رئيس لجنة المتابعة المنتخبة من الهيئة العامة للجمعية عبد المراقب العام الس

من وزير " تنتظر ردا رسميا" في مقر االخوان ان اللجنة ، امس،المجيد الذنيبات في مؤتمر صحافي
لهيئة  عضوا من الهيئة العامة للجمعية، تطالب بعقد اجتماع ل93التنمية االجتماعية، على مذكرة قدمها 
واوضح ان رد الوزير يجب حسب القانون ان يصدر خالل  .العامة النتخاب هيئة إدارية جديدة

اسبوعين، بحيث يمكن ألعضاء الهيئة العامة حينها، وفي حال رفض انتخاب هيئة جديدة التقدم لمحكمة 
  .العدل العليا بطعن في قرار الوزير

عندما وضعت " تسييس عمل الجمعية" الحكومة بـ،مس ا،واتهمت لجنة المتابعة، في مؤتمرها الصحافي
استمرار وضع الحكومة ليدها على الجمعية من "وقال اسحق الفرحان، ردا على سؤال ان . يدها عليها

خالل الهيئة المؤقتة يدفعنا للقلق على مصير الجمعية، وخدماتها آلالف األسر الفقيرة واأليتام والطالب 
ية ستكون معرضة لعزوف من قبل المتبرعين والمحسنين من الداخل الجمع"وأوضح ان  ".والمرضى

  .والخارج، اذا لم تُعد األمور الى نصابها الصحيح
التحقيق في التجاوزات المفترضة امام المدعي العام، الذي كانت الحركة " استمرار"وفرق الذنيبات بين 

قانوني للجمعية وبقائها تحت سيطرة استمرار الوضع ال"االسالمية قد رحبت به منذ بدئه، وبين رفض 
حرصت على التعاون التام مع كل "واشار الى ان الجمعية ومن خالل لجنة المتابعة  ".الحكومة حتى اآلن

المعنيين للقيام بالتحقيق الالزم الذي قام به ديوان المحاسبة ووزارة التنمية االجتماعية، إيماناً منا بسالمة 
عية ما يشير إلى شبهة فساد مالي أو إداري كما صرح مراراً رئيس الهيئة موقفنا، ولم يسجل على الجم

  ".بسام العموش. اإلدارية المؤقتة السابق د
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ورأى الذنيبات ان اقالة ). قبل نحو اسبوعين(وعبر الذنيبات عن المفاجأة بإقالة الحكومة للعموش 
اد، وأن المخالفات التي أظهرها جاءت في أعقاب تصريحات له تنفي عن الجمعية تهمة الفس"العموش 

  ".التحقيق خالل عدة شهور مخالفات عادية تحدث في أي مؤسسة
ليست ضد انتساب أي مواطن للهيئة العامة، اذا كان "من جهته، شدد النائب الهنيدي على ان الجمعية 

  ". عنها بكل قوةاذا كان الهدف سياسي او تخريبي للجمعية فسندافع"وقال ". الدافع التطوع للعمل الخيري
   15/5/2007الغد األردنية 

  
  اليوم ضد زيارة أولمرت النقابات األردنية تعتصم .71

 نقابة مهنية أردنية، أمس، إلى تنفيذ اعتصام جماهيري حاشد، اليوم، أمام المقر العام لها 14دعت : عمان
مشاركة في مؤتمر احتجاجا على زيارة متوقعة لرئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت إلى األردن لل

احتجاجا على زيارة القاتل “للحائزين جائزة نوبل يفتتح، اليوم، في منطقة البتراء، وذلك تحت شعار 
  .”أولمرت للبتراء

  15/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  حق العودة ال يسقط بالتقادم ": اللجنة العليا للدفاع عن الالجئين الفلسطينيين" .72
لدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وفي الذكرى التاسعة والخمسين اكدت اللجنة العليا ل: عمان

للنكبة، على التمسك بحق شعبنا المقدس بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى الديار التي شردوا منها قسرا 
، وخاصة تلك التي تنتقص من حق العودة والذي 194م، ورفض أية تفسيرات أخرى للقرار 1948عام 

وقالت اللجنة في بيان لها إن حق الالجئين في . 1948 مرة منذ عام 133مم المتحدة أكثر من أكدته األ
العودة إلى ديارهم، حق غير قابل للتصرف، وال يسقط بالتقادم، كما أنه يجسد التطبيق الفعلي لحق 

  .الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
عدو الصهيوني ويروج لها بديال عن حق العودة ولفتت اللجنة الى أن التعويضات التي يتحدث عنها ال

أي أنه ) وفق تقديرات تحددها لجنة ما أو الصندوق الدولي(عبارة عن ثمن أراضي الالجئين وممتلكاتهم 
سيفرض على الالجئين بيع أراضيهم، أو التنازل عنها، وهو ما يرفضه الالجئون رفضاً قطعياً، كما 

 .يرفضون المساومة عليه
  15/5/2007 الدستور 

  
   من األردن وإسرائيل وفلسطين تجتمع في العقبة لتفعيل المبادرة العربيةشخصية200  .73

يلتقي نشطاء سالم أردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون غدا في العقبة، بدعوة من  : خليل الشوبكي-عمان 
المجالي، لبحث رئيس وزراء األردن األسبق رئيس وفد المفاوضات األردنية اإلسرائيلية عبد السالم 

 ويتجاوز عدد المشاركين، في .السبل الكفيلة بتنشيط وتسويق المبادرة العربية في المجتمع اإلسرائيلي
 . شخصية200اجتماع الغد، الذي يستمر يومين، 

ويسعى منظمو اللقاء إلى إصدار إعالن مشترك ينص على دعم مبادرة السالم العربية، واالتفاق على 
ولم تخف المصادر . قوى السالم تسهم في دعم عملية التسوية والترويج للمبادرةآلية عمل مشتركة ل

بالمبادرة العربية، " نشطاء السالم اإلسرائيليين"وجود صعوبات تواجه الوفدين األردني والفلسطيني إلقناع 
ظر أن يتم مشيرة إلى أنه في حال تمكنهما من إقناع اإلسرائيليين بوجهة النظر العربية، فإنه من المنت

 .االحتفاء بهذا اإلعالن
  15/5/2007الوطن السعودية 
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 اإلعالن في األردن عن تأسيس شركة حكومية في قطاع الطاقة النووية .74
قال وزير أردني، إن مجلس الوزراء في بالده، قرر إنشاء شركة حكومية ستعنى باستكشاف  :عّمان

وم، وتحديد احتياطياتها، ووضع الخطط واستخالص المعادن الثقيلة مثل اليورانيوم والزركوني
وأوضح خالد طوقان، وزير التربية والتعليم العالي في تصريحات للصحفيين، أمس،  .االستراتيجية لها

أن الشركة ستملكها بالكامل الحكومة األردنية، استنادا إلى قانون الطاقة النووية الذي أقره البرلمان 
  . أخيرا

تيجية التي قام عليها المشروع النووي األردني تنبع من ندرة المصادر وشدد طوقان، على أن االسترا
األمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الفاتورة "التقليدية للطاقة في األردن واالرتفاع المستمر ألسعار النفط 

 وأكد طوقان وجود كميات تجارية كبيرة من ".النفطية إلى حدود تشكل عبئا كبيرا على اقتصادنا الوطني
التنقيب عن المواد والعناصر النووية في البيئة األردنية اثبت وجود كميات "خام اليورانيوم، وقال إن 

تنسجم مع السياسة "وحول استراتيجية بالده النووية، أوضح أنها ". كبيرة يمكن استخدامها بصورة تجارية
، "لقة باألجندة الوطنية لتوليد الطاقةالدولية في االستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومع السياسات المتع

جميع النشاطات األردنية في هذا المجال تجري بالتنسيق الكامل مع وكالة الطاقة "مدلال على ذلك بالقول 
  ".الذرية

  14/5/2007قدس برس 
  

  حل مجلس النواب اللبناني وإعالن حال طوارئ:الخطة السرية للحود .75
حسب معلومـات   : بيروت وسام ابو حرفوش     عن مراسلها من   نقال 15/5/2007ي الكويتية   أ الر اوردت

الـذي  وهذا القرار   لحود،  للرئيس اللبناني اميل     خطة سرية    فيه عن ، اعلن   "الديار"نشرتها امس صحيفة    
انه االقل ضرراً سيتمثل باعتبار الحكومة غير موجودة بعدما فقدت شرعيتها الميثاقية وخالفـت              عنه  قال  

مجلس النيابي مستعمالً حقه بالقسم والمحافظة على الدستور الن المجلس النيـابي            سيعلن حل ال  والدستور  
كما سيدعو الى انتخابات نيابية مبكرة ثـم يعلـن          . لم يجتمع في دورته العادية في مارس وابريل ومايو        

 قراره في النقطة الثالثة ان البالد امانة بيد الجيش وانه في ظل عدم وجود حكومة وفي ظل حل مجلـس                   
مـن   .النواب سيجري اعالن حال الطوارئ واستالم الجيش المسؤولية، حتى الوصول الى حل وفـاقي             

، وجـدد   "خطة لحـود الـسرية    "سمير جعجع   " القوات اللبنانية "ناحيته، انتقد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب       
حتـى  "ء واليته    موعد انتها  2007 نوفمبر   23سيغادر القصر الجمهوري الى منزله في       "التأكيد ان لحود    

  ."وإن لم نتوصل الى اجراء انتخابات رئاسية ألن المجلس النيابي هو المولج بهذا الشأن
إذا ألّف لحود حكومة ثانية أو سلّم الـسلطة الـى           " عن جعجع قوله   15/5/2007األخبار اللبنانية    ونقلت

 تماماً عدم صـالحية الـرئيس       لكون األخير قانونياً ودستورياً ونظامياً ويعي     "الجيش فلن يتجاوب الجيش     
وبالتـالي  كـامال   لنفترض أن لحود قام بهذه الخطوة فسنعتبر ذلك انقالبـاً           : وقال. "لحود في هذا السياق   

  .سنتعامل معه على هذه األساس، وال يتصور أحد أننا سنبكي على األطالل
  

  السنيورة يطلب وضع المحكمة الدولية حيز التنفيذ وفق قرار ملزم  .76
 الحكومة فؤاد السنيورة في رسالة بعث بها الى االمين العام لالمم المتحدة بان كي مـون ان                  طلب رئيس 

ان اسـتمرار  تـأخير إنـشاء        "واضاف  . "طلبنا وضع المحكمة حيز التنفيذ    "يعرض على مجلس االمن     
 واألمـن   المحكمة سوف يؤثر سلباً على استقرار لبنان، وتحقيق العدالة، وصدقية األمم المتحدة، والسالم            

، رسالة السنيورة اعلن عنها مساء امس بعد اجتماع وزاري عقد فـي الـسرايا برئاسـته                ."في المنطقة 
وعلمت السفير ان السنيورة ابلغ المجتمعين في بداية الجلسة انه ال يحق لنا قانونيا كحكومـة لبنانيـة ان                   

 نشرح الواقع ونطلب اقرارهـا      نطلب من مجلس االمن اقرار المحكمة تحت الفصل السابع، بل يمكننا ان           
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وعلى هذا االساس جاء نـص      . ومجلس االمن هو الذي يقرر تحت أي فصل يفترض ان تكون المحكمة           
  .الرسالة

  15/5/2007السفير 
  

 ألف ينضمون لحملة نصرة األقصى 57: لبنان .77
ويـل  كشف منسق حملة المليون لنصرة األقصى في الدول العربية عـالء الط           : أيمن المصري  -بيروت  

التـي اختتمـت    " كرامتنا.. أقصانا" ألف لبناني وقعوا على عريضة       57عن أن   " نت.إسالم أون الين  "لـ
ومن أبرز الموقعين على العريضة رئيس الحكومـة اللبنانيـة فـؤاد الـسنيورة، ومفتـي       . أمس األحد

هذا العمل مشكور   ": الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وقال السنيورة بعد التوقيع مع عدد من وزرائه            
ومقدس باألساليب المعتمدة اآلن، فنحن نعتمد نفس األساليب الحضارية التي يعتمدها اآلخرون، وما ضاع              

تؤكد تصميم العالم اإلسالمي والعربي أمام العالم       "واعتبر الشيخ قباني أن هذه الحملة       . "بحق وراءه مطال  
كما وقع على العريضة ممثل حركة المقاومـة   ".لينعلى تحرير بيت المقدس من أيدي اإلسرائيليين المحت

في لبنان أسامة حمدان خالل مهرجان أقامته هيئة نصرة األقـصى فـي الجماعـة               ) حماس(اإلسالمية  
 .اإلسالمية في منطقة إقليم الخروب

 14/5/2007إسالم اون الين 
  

 الم بشكل جديالمنطقة ستواجه مخاطر فعلية إذا لم يتم السعي إلنعاش الس: سعود الفيصل .78
اختتمت، مساء أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل المحادثات  : واس– فكرية أحمد -بروكسل 

العربية األوروبية حول تفعيل مبادرة السالم العربية وفق توصيات القمة العربية التي عقدت في الرياض 
مير سعود الفيصل بشرح أبعاد  وقام وفد تفعيل الجامعة العربية الذي رأسه وزير الخارجية األ.مؤخرا

 وطالب خالل اجتماع مشترك مع وزراء خارجية دول االتحاد .التحرك العربي للطرف األوروبي
 بدعم أوروبي إلنعاش عملية السالم والمساعدة على تجاوز المأزق الحالي الذي يواجه 27األوروبي الـ

 وأوضح الفيصل خالل مؤتمر .لسطينيالمنطقة في عدد من الملفات الحيوية وفي مقدمتها الملف الف
صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتانماير الرئيس الدوري للمجلس 
األوروبي واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن المنطقة ستواجه مخاطر فعلية وخطيرة 

 وأشار إلى أن الجانبين .د وبشكل جدي وطارئإذا لم يتم السعي إلنعاش عملية السالم على محمل الج
 وأضاف أن المناقشات تركزت على .العربي واألوروبي متفقان على ضرورة العمل للتوصل إلى تسوية

 وأكد أن الجانب العربي يصر على بذل كل ما .سبل إنشاء آلية لمتابعة عملية السالم في الشرق األوسط
ألوضاع الراهنة في فلسطين أعرب األمير سعود الفيصل عن  وحول ا.في وسعه من أجل عملية السالم

 .ثقته بأن الحكومة الفلسطينية سوف تطوق الوضع وتخضع المسؤولين عن االضطرابات للمساءلة
ومن جهته طالب عمرو موسى بوضع جدول زمني لعملية السالم في الشرق األوسط وقال إنه ال يمكن 

 وأكد موسى على األهمية البالغة لالجتماع العربي األوروبي .ايةللطرف العربي االستمرار إلى ما ال نه
في بروكسل الذي أتاح طرح اقتراحات محددة ومناقشة عدة بنود تتعلق بكيفية تحقيق السالم في الشرق 

وتحدث موسى عن استعداد الطرف العربي لبناء سالم عادل، داعيا اللجنة الرباعية الدولية إلى . األوسط
 وأوضح أن الدول العربية تنتظر .اتها ومساعدة الدول العربية للتوصل إلى السالم المنشودتحمل مسؤولي

". ال يمكن أن نستمر في تقديم الحلول بدون مقابل"رد فعل اللجنة الرباعية عقب اجتماعها القادم فقال 
 .ا العربودعا موسى إسرائيل إلى اتخاذ خطوات إيجابية من جانبها في مقابل الخطوات التي قدمه

  15/5/2007الوطن السعودية 
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 القاهرة تستنكر اعتزام إسرائيل نقل مكاتب حكومية للقدس .79
أعرب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن استنكاره لما يتردد عن عزم :  د ب أ-القاهرة 

دينة القدس في الحكومة اإلسرائيلية وضع خطة لنقل معظم المكاتب والدوائر الحكومية اإلسرائيلية إلى م
وأشار أبو الغيط، في بيان صحفي، . إطار استعداد تل أبيب لالحتفال بذكرى احتالل المدينة الشريفة

صدر امس، بمناسبة قرب حلول الذكرى األربعين الحتالل القدس، إلى أن هذه األنباء والتي تتزامن مع 
قدس الشرقية إنما تتناقض مع اللقاء اإلعالن عن خطط لبناء آالف الوحدات السكنية اإلسرائيلية في ال

األخير الذي جمعه مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني لشرح مبادرة السالم العربية ودفع 
الجهود الرامية الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية لتحقيق السالم الشامل والتوصل إلى تسويات 

 الغيط الموقف المصري والعربي الثابت فيما يتعلق بالقدس الشرقية وأكد أبو. نهائية على كافة المسارات
 ويجب االنسحاب منها 1967باعتبارها جزءا ال يتجزأ من األراضى الفلسطينية التي تم احتاللها عام 

وفقا لقرارات مجلس األمن وتمشيا مع مبدأ عدم جواز االستيالء على األرض بالقوة، مشيرا في هذا 
ن كافة اإلجراءات اإلسرائيلية التي تم ويتم اتخاذها في القدس بهدف تهويدها وفرض أمر الصدد إلى بطال
وأشار أبو الغيط في هذا الخصوص إلى أن مؤتمر منظمة المؤتمر اإلسالمى، الذي . واقع جائز عليها

من مدينة سيبدأ أعماله، اليوم الثالثاء، في إسالم أباد، يمثل فرصة لتأكيد الموقف اإلسالمي والعربي 
القدس والدعوة للحفاظ على الطابع العربي واإلسالمي للمدينة الشريفة، وبما يحافظ على حقوق الشعب 
الفلسطيني فيها، مشددا على أهمية ما نصت عليه اتفاقيات جنيف بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية 

ألمر الذي ينطبق بكل تأكيد على والحضارية والمعالم الدينية ألي مدينة تخضع لالحتالل األجنبى، وهو ا
من ناحية أخرى قرر وزير الخارجية المصري أن يبعث برسائل لألمين العام . مدينة القدس الشريف

لألمم المتحدة بان كي مون واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئاسة منظمة المؤتمر 
ة تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي خالل الفترة اإلسالمى ورئاسة حركة عدم االنحياز، تركز على أهمي

المقبلة من أجل تأمين الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الطابعين اإلسالمي والمسيحي لمدينة القدس وبما 
يؤدي إلى عدم المساس بطابع المدينة التاريخي ويتصدى لمحاوالت طمس معالمها الدينية واألثرية بما 

 . معاهدات الدولية في هذا الشأنيتنافى مع المواثيق وال
  15/5/2007الرأي األردنية 

  
  الجامعة العربية تؤكد على عروبة واسالمية القدس .80

أكد اليوم، قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية على عروبة مدينة : القاهرة
ة في المدينة المقدسة من عزل المواطنين القدس الشريف، وأدان كافة اإلجراءات اإلسرائيلية غير الشرعي

وشدد القطاع، في بيان صحفي، أن ما يجري بالقدس يعتبر تطهيرا عرقيا . وطردهم وتهجيرهم
للمسيحيين والمسلمين الفلسطينيين واالستيالء على أراضيهم لحساب بناء المستوطنات وتوسيعها وزيادة 

دس العربية بما يتناقض كليا مع قرارات الشرعية عدد المستوطنين فيها وذلك بهدف تغيير هوية الق
إن إصرار إسرائيل على االستمرار في اغتصاب األراضي وإقامة : وقال البيان. الدولية والقانون الدولي

المستوطنات ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ما هو إال ضربة قاسمة لعملية 
ى أفاق مجهولة وعلى إسرائيل أن تتحمل عواقبها وكذلك على المجتمع الدولي السالم قد تدفع بالمنطقة إل

. الذي يصمت على هذا العدوان المستمر أن يتحمل مسؤوليته في ضرورة وقف هذه الجريمة الجديدة
وأوضح ان اسرائيل ال تزال مستمرة في سياستها العدوانية على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه 

 ألف وحدة سكنية في 20، وقد جاء إعالنها مؤخراً عن خطتها االستيطانية الجديدة لبناء الوطنية الثابتة
مدينة القدس المحتلة وإصرارها على عدم وجود خط أخضر في القدس يمثل تماديا في سياستها 
االستيطانية ومحاولتها قلب كل الحقائق على األرض وفرض أمر واقع من طرف واحد وذلك الستباق 
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وأكد البيان على انه ما كان إلسرائيل أن تستمر في انتهاك القانون . مفاوضات الوضع النهائينتائج 
الدولي والقرارات ذات الصلة لوال الصمت الدولي حيال الحرب اإلسرائيلية المفتوحة ضد الشعب 
 الفلسطيني وأرضه وبشكل خاص مدينة القدس قد أعطى الضوء األخضر إلسرائيل لممارسة سياساتها

وطالب المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية . العنصرية وانتهاكاتها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني
الدولية مطالب بالنهوض بمسئولياته والعمل الفوري على وقف االعتداءات اإلسرائيلية بحق الشعب 

 أساس الشرعية الفلسطيني وأرضه والضغط الستئناف التفاوض على المسار الفلسطيني اإلسرائيلي على
  .الدولية والمبادرة العربية للسالم واالتفاقات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين

        14/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  تكثيف االستيطان بالقدس يجهض تحرك العرب للسالم: جاسم الصقر .81
 الف وحدة سكنية 200ائيل عن بناء ادان رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر اعالن اسر: القاهرة

واوضح الصقر في بيان له انه . في القدس، بما يتنافى مع اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي االنساني
في الوقت الذي طرحت فيه القمة العربية مبادرة السالم، يأتي االعالن االسرائيلي إلجهاض التحركات 

الدعم والتأييد الدولي للمبادرة بما يحقق السالم واالمن واالستقرار العربية الجادة التي تهدف الى توفير 
وأهاب رئيس البرلمان العربي االنتقالي باالمين العام لالمم المتحدة ومجلس االمن والمجلس  .بالمنطقة

الدولي لحقوق االنسان والبرلمانات الدولية واالقليمية والوطنية التصدي بجدية وحزم لالجراءات 
يلية التي تزيد الموقف تعقيدا وتدخل عملية السالم في نفق مظلم، وستدفع بالمنطقة الى المزيد من االسرائ

  .العنف والتوتر
  15/5/2007القبس الكويتية 

  
 على االتحاد االوروبي أن يترجم ترحيبه بالمبادرة العربية: محمد صبيح .82

الوروبي الى اتخاذ خطوات عملية لدعم دعت االمانة العامة لجامعة الدول العربية االتحاد ا: القاهرة
مبادرة السالم العربية من خالل العمل على فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وعودة القوات 
االسرائيلية لحدود الثامن والعشرين من ايلول عام الفين والبدء في مفاوضات بين الفلسطينيين 

  .واالسرائيليين
ؤون فلسطين واالراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صبيح، وقال االمين العام المساعد لش

في تصريحات اليوم، ان على االتحاد االوروبي ان يترجم ترحيبه بالمبادرة العربية الى اجراءات عملية 
تتمثل بالعمل على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل على رفع الحواجز واطالق سراح 

وشدد صبيح على اهمية . ى والعودة باالمور الى ما قبل الثامن والعشرين من ايلول عام الفيناالسر
استمرار التحركات العربية الرامية لتفعيل المبادرة، وقال ان هناك وفودا عربية ستزور الصين ودول 

اسة االسرائيلية من جانب اخر دان السفير محمد صبيح السي. الرباعية الدولية ومنظمة المؤتمر االسالمي
االستيطانية، وقال ان اسرائيل وجهت ضربة لجهود تفعيل السالم بإعالنها عن انشاء عشرين الف وحدة 

وقال ان ذلك يشير الى ان الحكومة االسرائيلية ال تريد السالم وان حديثها عن . استيطانية في القدس
  .المبادرة والسالم مجرد تالعب بااللفاظ

  14/5/2007دنية بترا وكالة األنباء األر
  

   مصطفى بكري يتهم وزارة التعليم العالي بفتح الباب أمام إسرائيل للتجسس على مصر  .83
 21بسبب اإلعالن الذى نشرته وزارة التعليم العالي باللغة اإلنجليزية في جريدة األهرام بتاريخ : القاهرة

ث العلمي المصرية والعالمية للمشاركة شباط الماضي، والذى دعا فيه معهد تحديث الصناعة ومعاهد البح
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في عدد من المشروعات البحثية الممولة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى حدوث 
أزمة أثناء مناقشة البيان العاجل الذى تقدم به مصطفى بكري النائب المستقل حول هذه القضية، والذي 

في اجتماعها، أمس، برئاسة النائب الدكتور شريف عمر رئيس ناقشته لجنة التعليم والبحث العلمي 
وسأل بكري وزير التعليم العالي هل يعنى االعالن الذى نشرت وزارته أن المجال بات مفتوحا . اللجنة

لكافة مراكز األبحاث العالمية بما فيها اإلسرائيلية واألمريكية للمشاركة في مجال البحث العلمى في 
 مليون جنيه وهو ما 100إلى أن وزير التعليم قرر أن يخصص لهذه األبحاث مصر؟ وأشار بكري 

اعتبره بكري إهدارا للمال العام، وتوظيفا لصالح المراكز التى وصفها بكري بأنها ستكون معنية 
  .بالتجسس على مصر

  15/5/2007الدستور 
  

  السعودية تجدد تأييدها لحكومة الوحدة الفلسطينية .84
لوزراء السعودي وقوف المملكة وتأييدها ودعمها الكامل لحكومة الوحدة أكد مجلس ا: الرياض

الفلسطينية، وحثها المجتمع الدولي على إنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والتعامل 
كما أكد المجلس خالل الجلسة االسبوعية التي  .المباشر مع الحكومة الفلسطينية بدون قيود أو شروط

لرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز أن الوصول إلى سالم عقدت، أمس، با
في المنطقة يتطلب التزام إسرائيل بالشرعية الدولية، وبما جاء في خطة السالم العربية حول الدولة 

 .الفلسطينية وحقوق الالجئين
  15/5/2007الشرق االوسط 

  
     ان الالجئين في رفح  مليون دوالر تبرع سعودي إلعادة إسك39 .85

" أونروا"قدم الصندوق السعودي للتنمية تبرعا إضافيا لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : غزة
 وحدة سكنية 752 الجئ فلسطيني في رفح من خالل بناء 3,500 مليون دوالر إلعادة إسكان 39بقيمة 

كما سيمول هذا التبرع أيضا بناء منشآت . نيةلالجئين والذين دمرت بيوتهم خالل فترة االنتفاضة الثا
وقال مدير عمليات الوكالة في غزة جون جينج، خالل قيامه بمنح . عامة بضمنها مدارس وعيادة طبية

عقود العمل لخمس شركات بناء محلية، إن هذا التبرع السخي من صندوق التنمية السعودي له أهمية 
  .مل على مدار األشهر الثمانية المقبلةكبيرة لرفح حيث أنه سيوفر االف فرص الع

  15/5/2007الدستور 
  

  مدير مكتب الرئيس السوري األسبق يكشف مكان دفن كوهين .86
كشف منذر موصللي مدير مكتب الرئيس السوري األسبق أمين الحافظ، أن قبر الجاسوس اإلسرائيلي 

 منطقة المزة في العاصمة إيلي كوهين الذي أعدمته السلطات في ستينات القرن الماضي، موجود في
دمشق، ولكن يصعب تحديد مكانه بعد إقامة مبان وشوارع، نافياً في الوقت ذاته أن تكون المخابرات 

  .المصرية لعبت دوراً في كشف هويته لسوريا
   15/5/2007البيان اإلماراتية 

  
 محاكمة مصري بتهمة التخابر لحساب الموساد .87

ن الدولة العليا طوارئ، اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة ثالثة متهمين تبدأ محكمة ام:  علي حسن-القاهرة 
بالتخابر لحساب إسرائيل عبر اختراق أنظمة الحاسب اآللي لهيئة الطاقة النووية التابعة لوزارة الكهرباء 
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 عامل مصري مهندس بهيئة الطاقة الذرية 35والمتهمون هم محمد سيد صابر علي . والطاقة المصرية
  ).هاربان(وبرايم بيتر ايرلندي هارب و شيرو ايزرو ياباني ) ة السلطات المصريةفي قبض(

  15/5/2007عكاظ 
  

  حزب تونسي يناشد وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار .88
ناشد حزب الوحدة الشعبية التونسي مختلف األطراف الفلسطينية وضع المصلحة العليا للشعب : تونس

وأعرب الحزب الذي يعد ثاني حزب معارض على الساحة السياسية في .  كل اعتبارالفلسطيني فوق
. تونس في بياٍن، وّزعه الليلة، عن انزعاجه من استمرار ترّدي األوضاع داخل المناطق الفلسطينية

" فتح"وحذّر من مخاطر عودة االقتتال الفلسطيني الفلسطيني على خلفية التوتر الجديد بين حركتي 
  .الذي يهّدد بإنهاء الهدنة بين الحركتين والتخلّي عن اتفاق مكّة وحل حكومة الوحدة الوطنية" حماس"و

      15/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  محنة الالجئين الفلسطينيين بالعراق تزداد سوءا: االمم المتحدة .89
 في العراق بالمفوضـية العليـا       قالت ميشيل ألفارو مسؤولة ملف الحماية     :  خالد يعقوب عويس   -دمشق  

لشؤون الالجئين التابعة لالمم المتحدة، يوم االثنين، إن الحرارة الشديدة ونقص المياه والرعايـة الطبيـة                
انها . لنحو ألف فلسطيني تقطعت بهم السبل في مخيم قرب حدود العراق مع سوريا            " جحيما"تجعل الحياة   

ء الناس بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بعد فـرارهم مـن     لمأساة أن يبدأ الموت في حصد أرواح هؤال       
ال يوجد أي شيء    . االوضاع خطيرة بشكل خاص بالنسبة لالطفال     "وتابعت تقول   ." بغداد للنجاة بأرواحهم  

وقالـت ألفـارو ان المفوضـية       ." الحياة جحيم بسبب الحرارة والغبار    . أخضر يمكن رؤيته في أي مكان     
ويوجد بالمخيم طبيـب    . ها حثت سوريا على تسهيل االنتقال الى مخيم الوليد        تدرك أبعاد المشكلة غير أن    

 لتر مـن    1.5ويحصل كل الجيء على     . واحد هو الجيء فلسطيني أيضا وال توجد امدادات مياه منتظمة         
نأمل أن نتمكن من نقل الحاالت الطبية الـى         "وتابعت تقول   . مياه الشرب المعبأة في زجاجات كل يومين      

يبعد أقرب مستشفى في العـراق مـسافة        . لكننا بحاجة الى السماح بالعبور المنتظم من سوريا       .. الخارج
وأضافت أن عدد الالجئين بمخيم الوليد ارتفـع الـى          ." خمس ساعات لكن من الصعب الذهاب الى هناك       

دف سبعة أمثاله منذ يناير كانون الثاني كما أنه ال توجد أي مؤشرات على توقف الهجمات التـي تـسته                  
  .الفلسطينيين ببغداد

 14/5/2007رويترز 
  

  لمحادثات مع الحكومة الفلسطينية  األوروبي يدعوالبرلمان .90
رحب اعضاء في البرلمان االوروبي بزيارة وزير الخارجية الفلـسطيني          :  عبد اهللا مصطفى   -بروكسل  

م دعوا في الوقت نفسه     زياد ابو عمر الى بروكسل، معتبرين انها تشكل خطوة مهمة وايجابية للغاية، لكنه            
الى ضرورة ان يشمل الحوار مع الجانب الفلسطيني االعضاء اآلخرين في حكومـة الـسلطة الوطنيـة                 

وقال بيان صادر عن مقر البرلمان االوروبي ببروكسل عن مجموعة االحزاب اليـسارية إن               .الفلسطينية
اصرا على عدد محـدود مـن اعـضاء         انعقاد اللقاءات بين االوروبيين والفلسطينيين يجب ان ال يكون ق         

واشار البيـان   . الحكومة، بل يجب ان يشمل البقية وعلى رأسهم اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني            
في الختام الى ان وزير الخارجية الفلسطيني سيكون ضيفا على اجتماع مشترك في البرلمان االوروبـي                

  .مع الجانب الفلسطينيللجنة الشؤون الخارجية ولجنة االتصال والعالقات 
 15/5/2007الشرق االوسط 
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  مفوضة اوروبية تأمل في قرار بخصوص استئناف المساعدات للفلسطينيين .91
دعت بينيتا فيريرو فالدنر مفوضة العالقات الخارجية باالتحاد االوروبـي،          :  ديفيد برانستروم  -بروكسل  

 الفلسطينية وأعربت عن أملها فـي صـدور         يوم االثنين، الى مراجعة مبكرة لتعليق المساعدات للحكومة       
وقالت فيريرو فالدنر، عقب محادثات اجرتها مع وزير الخارجية الفلسطيني زياد ابو            . قرار الشهر المقبل  

وتابعت تقول نأمل أن يتمكن االجتماع القـادم        .  من الفلسطينيين " مشجعة"عمرو، انها الحظت عالمات     
 المفوضة االوروبية الى أن االتحاد يواصـل اليـة كبـرى            واشارت". من اتخاذ قرارات بخصوص ذلك    

وقالت فيريرو فالدنر خـالل     . للمساعدات لتوصيل االموال الى المحتاجين من الفلسطينيين تتجاوز حماس        
الزالت بحاجة الى حل من أجل السماح باستخدام حساب لمنظمة التحرير           " أمورا فنية "مؤتمر صحفي ان    

غير أنها أعربت عن أملها في أن تتمكن على االقل من اثارة هذه القضية خالل               الفلسطينية لنقل االموال    
وجددت فيريرو فالدنر الدعوة الى اسرائيل لالفراج عن عوائد الـضرائب           . اجتماع مقبل لوزراء االتحاد   

  .الفلسطينية التي تحتجزها والى الدول العربية لتوفير االموال التي وعدت بتقديمها
 14/5/2007رويترز 

  
  أمريكا تقدم تأكيدات بشأن تحويل أموال الى الفلسطينيين .92

قال مسؤول امريكي رفيع، يوم االثنين، ان الواليات المتحدة قدمت تأكيدات جديدة تفيـد بـأن                : واشنطن
وقـال المـسؤول ان     . تقديم أموال الى منظمة التحرير الفلسطينية لن ينتهك العقوبات المالية االمريكيـة           

 في تبادل للرسائل بين واشنطن واالتحاد االوروبي وانها تهدف الـى تهدئـة مخـاوف                التأكيدات وردت 
مسؤولي البنوك وتيسير تدفق االموال الى حساب لمنظمة التحرير الفلسطينية يسيطر عليه وزير الماليـة               

توصلنا "وقال مسؤول في حكومة بوش الذي طلب أال ينشر اسمه لرويترز            . الموالي للغرب سالم فياض   
". لى اتفاق، وسوف يكون هذا منفعة كبيرة لفياض الذي يدير ذلك الحساب المنفصل لمنظمـة التحريـر                ا

واستدرك بقوله ان العقوبات المالية االمريكية على       ". الرسائل تشكل التأكيدات التي طلبوها    "واضاف قوله   
  . الحكومة الفلسطينية التي تضم حركة المقاومة االسالمية حماس ستبقى

 15/5/2007 رويترز
  

 متفائلون بمستقبل السالم في المنطقة: منسق السياسة الخارجية االوروبية .93
أكد خافيير سوالنا المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمنية األوروبية أن لقـاء            :  عهود مكرم  -برلين  

 الجهـود   وزراء خارجية االتحاد األوروبي مع لجنة المتابعة للمبادرة العربية، أمس، جـاء فـي اطـار               
األوروبية الرامية لبدء مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واألسرائيليين وقال ردا على سـؤال، لعكـاظ،               
حول ما اذا كان االتحاد سيعجل ببدء هذه المفاوضات ال سيما وأن سـفراء االتحـاد رفـضوا الـدعوة                    

ود كبيرة كما أن المملكة العربية      ان الرئاسة األلمانية قامت بجه    : االسرائيلية لحضور احتفاالت القدس قال    
السعودية التي ترأس دورة الجامعة العربية تقوم بجهود كبيرة مشيرا الى اللجان العربية التـي تطـرح                 
المبادرة العربية وتناقشها مع المهتمين بأمور السالم في الشرق األوسط واعرب عن تفاؤله بان مـشوار                

روبي يتعامل مع القرارات الشرعية ومبدأ األرض مقابل السالم         السالم سيأخذ مجراه وقال إن االتحاد األو      
 . وهو موقف تؤيده الرئاسة األلمانية لألتحاد األوروبي

  15/5/2007عكاظ 
  

     فرنسا تدعو اسرائيل لتجنب أي خطوة احادية بشأن القدس .94
 احادية الجانب   دعت فرنسا مجددا اسرائيل، امس، الى االمتناع عن القيام باي خطوة          :  ا ف ب   -باريس  

وقال المتحدث  . بشأن القدس، اثر تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء ايهود اولمرت، االحد، حول المدينة            
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يجب بحثها في اطـار مفاوضـات حـول         "باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ان مسألة القدس          
واضـاف  . ثابت حول هذا الموضـوع    ، مذكرا بموقف فرنسا ال    "الوضع النهائي للدولة الفلسطينية المقبلة    

ندعو اسرائيل بهذا الصدد الى االمتناع عن القيام باي تحرك احادي يمكن ان يؤثر مسبقا على الوضـع                  "
وادلى ماتيي بهذه التصريحات ردا على اسئلة حول تـصريحات صـدرت عـن              ". النهائي لمدينة القدس  

ان "وختم المتحـدث قـائال      . الشرقية وضمها اولمرت بمناسبة حفل في الذكرى االربعين الحتالل القدس         
فرنسا واالتحاد االوروبي يدينان اي تطور في نشاطات االستيطان في القدس واالراضي الفلسطينية التي              

". تخالف القانون الدولي وتهدد بتفريغ معنى الحل القائم على دولتين تعيشان جنبا الى جنب بسالم وامـن                
اننا قلقون جدا لتصاعد التوتر والمواجهات      "سم الخارجية الفرنسية    وحول موضوع آخر، قال المتحدث با     

بين الفلسطينيين في قطاع غزة وندعو جميع االطراف الى احترام الهدنة من اجل التوصل الـى تـسوية                  
  ". سلمية لخالفاتهم

  15/5/2007الدستور 
  

  يليينالتماثل مع الفلسطينيين ضعف التماثل مع اإلسرائ: منظمة يهودية أمريكية .95
، )فرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا    (بين استطالع للرأي، أجري في خمس دول مركزية في أوروبا           

حجم التماثل مع الفلسطينيين هو ضعف التماثل مع اإلسرائيليين، كما بين أن التحفظـات مـن سياسـة                  
وقامـت المنظمـة مـؤخراً      . دإسرائيل في الرأي العام العالمي تؤثر بشكل سلبي على العالقة مع اليهو           

وقد تم الكشف عن نتائج االسـتطالع، اليـوم         . بفحص العالقة بين االنتقادات التي توجه لسياسة إسرائيل       
كما بين االستطالع أن الرأي العام في إسبانيا يحتل المكان األول           . اإلثنين، في مؤتمر صحفي في القدس     

وبـين  . ليا وفرنسا في المكان األول من جهـة التأييـد         من جهة انتقادات تجاه إسرائيل، في حين أن إيطا        
ورغم التحفظـات مـن   . االستطالع أيضاً أن التماثل مع الفلسطينيين يبلغ ضعف التماثل مع اإلسرائيليين     

حماس وحزب اهللا، إال أن الغالبية تعتقد أنه لم يكن إلسرائيل الحق في الرد بعملية عسكرية علـى أسـر                    
  .إثنين من جنودها

 14/5/2007 48عرب
 

 ليبيا تنفي شائعات فلسطينية عن إصابة القذافي بجلطة دماغية خطيرة .96
 حول تدهور صحة معمر ، األنباء التي تناقلتها وسيلة إعالم فلسطينية نفت ليبيا رسميا: طرابلس الغرب

صباح  في سياق خبر بثته وكالة األنباء الليبية، حول اتصال أجراه رومانو برودي ذلكوجاء  .القذافي
 بحرم ئهكما بث خبرا عن اتصال بين القذافي، والرئيس التونسي، وخبرا آخر عن لقا .االثنين مع القذافي

غير أن شهود عيان، أبلغوا، عن وجود مظاهر عسكرية مكثفة في  .يرئيس السودانالكبير مساعدي 
  .  القتالية الخاصةمئات الوحداتلر منذ الصباح الباكر ا على غير العادة، وانتشالليبيةالعاصمة 

  14/5/2007 قدس برس
  

 النكبة المركبة  .97
  عريب الرنتاوي  

جارية تتجسد " مركبة"تدخل النكبة الفلسطينية الكبرى عامها الستين اليوم ، وسط أجواء تنذر بنكبة 
نقول جارية، ألن الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت نير استعمار ... فصولها البشعة على األرض

ي عنصري بغيض منذ ستة عقود، استعمار احتاللي يقضم األرض ويبتلع الحقوق ويجعل حياة استيطان
ونقول مركب ألن جزءا رئيسا مما يعانيه الفلسطينيون اليوم، تتحمل وزره ... الفلسطينيين مستحيلة
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عليهما، فصائل الحركة الوطنية واإلسالمية الفلسطينية ذاتها، ففوضى األمن وفلتان السياسة وما يترتب 
 .هو الحصاد المر لصراع الضواري على سلطة هشة واقتتال األخوة األعداء

النكبة مستمرة، وهي مرشحة لالستمرار ردحا من الوقت، بعد أن غابت أجندة الحرية واالستقالل عن 
اآلخر "بل مع " العدو الصهيوني"ال مع " وجودي"أمراء الحرب والفصائل المنهمكين في صراع 

السرطان االستيطاني "أو " جدار الفصل العنصري"، فمن من هؤالء يتحدث هذه األيام عن "الفلسطيني
، من من هؤالء يتحرك جديا لرفع الحصار الجائر المضروب حول الشعب الفلسطيني، فاإلخوة "الزاحف

ة والمخجلة األعداء منصرفون إلى االغتياالت واالختطافات المتبادلة وإلى حروب الشوارع واألزقة العبثي
 .لهم وللقضية التي يمثلون والشعب الذي أنجبهم

نكبة الشعب الفلسطيني في رموزه وقياداته وفصائله، وطنية كانت أم إسالمية، أشد وطأة على النفس 
والضمير، على الحاضر والمستقبل، من نكبته المتحققة على أيدي أعدائه التاريخيين، فألول مرة منذ 

ينية المعاصرة، تتحّول فيها فصائل النضال الفلسطيني من ذخر للشعب إلى عبء انطالق الثورة الفلسط
عليه، ومن أداة رافعة للكفاح الفلسطيني إلى سبب النفضاض الرأي العام الدولي والعربي والفلسطيني 
عن القضية الفلسطينية، ومن ضمانة للمستقبل، إلى كابوس للحاضر وقيد على الحلم الذي سكن المخيلة 

 .لضمير الفلسطينيين لنصف قرن من الزمان أو يزيدوا
النكبة تطل برأسها البشع، مكملة عامها التاسع والخمسين، فيما حكومة الوحدة الوطنية التي لم تكمل بعد 
يومها التاسع والخمسين، تلفظ أنفاسها األخيرة، وتصطدم بجدار الصراع الفصائلي المسدود، مخلًفة أهل 

عة من القلق على مستقبلهم ومصائر وطنهم وأجيالهم القادمة، تاركة كل األبواب فلسطين في حالة مرّو
مفتوحة لكل أشكال التدخل في الشؤون الفلسطينية، ومبقية الفرص أمام مختلف الخيارات باستثناء الخيار 

 .الفلسطيني
ل المجرم، والمجتمع االحتال: ال أحد بريء من المسؤولية عن المصائر الصعبة التي آل إليها الفلسطينيون

الدولي المحكوم بمعاييره المزدوجة وموقفه المتفرج، والدول العربية العاجزة والصامتة والمتواطئة 
، المنظمة والسلطة "خيار السالم االستراتيجي األوحد"والمجردة من مختلف الخيارات والبدائل باستثناء 

ة صالحيتها، وحماس حكومة وحركة برموزها بفسادها وعجزها وبرنامجها المأزوم وقياداتها المنتهي
 .وقيادتها وبرنامجها المأزوم، وبقية الفصائل الفلسطينية التي أخفقت أيما إخفاق في شق طريق مغاير

 الجديدة، فخريطة المواقف والمواقع الفلسطينية -ال أحد بريء من دم الفلسطينيين ونكبتهم القديمة 
، مع تبدالت طفيفة ال 1948يوم على الشاكلة التي كانت عليها قبل أيار والعربية والدولية يعاد إنتاجها ال

تحدث فرقا، من االنقسامات الداخلية إلى التواطؤ الدولي مرورا بالعجز العربي، لكن المأساة هذه المرة 
 ".القطاع المحرر"تتداخل مع المهزلة التي تتجلى فصولها في 

  15/5/2007الدستور 
  

   وأولوية توفير البنية لمشروع العودة48 فلسطين نحو تحالف العودة في .98
  أمير مخول

تدخل نكبتنا نحن الشعب الفلسطيني عامها الستين، والحديث عن ستة عقود من النكبة المتواصلة وليس 
وإن لم تكن النكبة هي بداية المشروع الصهيوني االستعماري العنصري في . عن تاريخ وذكرى

  .وهي التعبير الجوهري األدق للمشروع الصهيوني. لمؤسس لما تالهافلسطين، إال أنها هي الحدث ا
والمحطة السنوية التي نبلغها مع انتصاف شهر ايار من كل عام هي للتنبيه والتذكير والتمعن بأن ما 

فإسرائيل هي إسرائيل وليدة الجريمة الكبرى . يجري في كل عام هو استمرار لذات النكبة ووجه اخر لها
  .صهيوني ومواصلة لهللمشروع ال
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وفي المقابل فإن إبقاء النكبة على جدول أعمالنا وأعمال المجتمع الدولي هي نقيض للمشروع الصهيوني 
فالقوة ال تقاس بآلة الحرب والهيمنة وحدها، بل . ولكل من ينظر الى التاريخ من باب توازن قوى مرحلي
قه وفي حالتنا ال يسلّم بأحقيته في وطنه وبيته، أو إنه يكفي أحيانا أن المقموع والضحية ال يسلّم بسلب ح

أن يورث الالجئ صورة بيته ودفئه الى أوالده وبناته واألجيال التي تالمس بيتها العائلي وبيتنا الجماعي 
  .اللذين قامت اسرائيل على أنقاضهما بعد أن هدمتهما وسيطرت على المكان

تي يجب أن تشغلنا ألن فيها فرصة هامة جدا في تصور وهذا يفسر واقعا من التناقضات الفلسطينية ال
والتناقض الصارخ على السطح في هذه الحالة، هو أنه كلما تعثر المشروع الوطني الفلسطيني . مستقبلي

وتعمقت أزمة القيادة المفقودة وفقدت السيادة واالنهيار شبه التام لحركة التحرر الوطني الفلسطيني 
 الفلسطينية م ت ف، فإن حق العودة لالجئين يصبح اكثر محورية عاما بعد المتمثلة بمنظمة التحرير

وغياب إحالل الشرعية الدولية والقانون الدولي يعيد حق العودة الى مركز العمل الفلسطيني، . عام
وتزداد سياسة تجزيء الشعب الفلسطيني حدة ومقابلها تتعاظم المطالب وتظهر االرادة بوحدة القضية 

ة، ومع انهيار أسس حل الدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل في الضفة والقطاع يعود الى الفلسطيني
. جدول االعمال مشروع حل الدولة الواحدة ليتعامل مع الغبن التاريخي وكل مركبات القضية الفلسطينية

  .الفلسطينية" الليالي"كل هذا يحدث في أحلك 
فقط في طبيعة الصراع وتوازن القوى ومركبات القضية وفي هذا مؤشرات إلى أن المسألة ال تنحصر 

 أي مركبات الغبن التاريخي الذي يدفع الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ثمن –الفلسطينية 
فقد اثبتت مراحل المد النضالي الفلسطيني او العربي ان توازن القوى . اسقاطاته منذ عقود طويلة

 بل ردعها وخلق وضع ال تستطيع ان تحقق إسرائيل أهدافها من خالل المطلوب هو ليس المساواة بالقوة
  .قوة آلتها العدوانية

واالشارة هنا الى ان مسؤولية المشروع الوطني التحرري الفلسطيني تقع اوال وقبل كل شيء على 
ولذلك فالشعب الفلسطيني كله مستهدف ضمن مخطط واحد، هو المخطط . الشعب الفلسطيني كله

 االسرائيلي االستعماري العنصري المدعوم بشكل مطلق من االدارة االمريكية والذي يتمتع الصهيوني
وليس خفيا ان اسرائيل سعت وتسعى منذ العام . بتواطؤ أوروبي رسمي وحتى من أنظمة عربية معينة

ء  ولغاية اليوم الى القضاء على بنية الشعب الفلسطيني كشعب من خالل تشتيته وتجزيئه وتجزي1948
  .اجزائه من أجل القضاء على مقومات مشروعه التحرري

، الشتات والمناطق المحتلة 48 فلسطينيو ال–وان كان الحديث مرة عن ثالثة اجزاء للشعب الفلسطيني 
، فاليوم وعلى أرض الواقع الضفة الغربية معزولة تماما عن قطاع غزة المحاصر، وكالهما )1967عام 

ميدانيا فإن شمال الضفة معزول عن جنوبها وتقطيع أوصالها بالحواجز معزول عن القدس المحتلة، و
وجدار الفصل العنصري الصهيوني كلها تستهدف المشروع الفلسطيني الوطني التحرري، وأن تضع 

في هذه الخانة، بينما تطلق إسرائيل لذاتها العنان ان تبتز فلسطينيا وعربيا " يلهو"الشعب الفلسطيني 
وفي السياق ذاته تبتز أخالقيا صفة الضحية التي .  بها كدولة يهودية وليس فقط كدولةوعاليما اعترافا

تعاني من السلوك الفلسطيني وما تسميه العنف الفلسطيني أو اإلرهاب الفلسطيني وبأنها دولة مسالمة، 
 وليس الى دولة فلسطين!! لتطلق وزيرة خارجيتها التصريحات انها تؤيد عودة الجئين فلسطينيين لكن

الى إسرائيل، أي لتلك الدويلة مقطعة االوصال على بعض أجزاء الضفة والقطاع وخارج القدس، عديمة 
  .السيادة والتي تشكل حماية امن اسرائيل هاجسها ووظيفتها االساسية

وان كانت بنية الشعب الفلسطيني للنضال التحرري هي المستهدفة وهي التي ضعفت في أعقاب مشروع 
زيئي والذي أسقط اسرائيليا كونه باالمكان وفق المعادلة االسرائيلية األمريكية اختزال المزيد أوسلو التج

من حقوق الشعب الفلسطيني وتوفير ضمانات اثبت واكثر جوهرية لمشروع إلسرائيل، فان الهدف ونحن 
ه أن يدافع عن  يجدر ان يكون توفير البنية الضرورية للشعب الفلسطيني كل60ندخل مع النكبة العام ال
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حقوقه، وأن ينطلق من جديد إلحقاقها الممكن فقط بالنضال التحرري المتواصل ضمن مشروع قائم على 
والقصد بالشعب الفلسطيني كله هو ان قضية الالجئين والمهجرين هي قضيتنا . تصحيح الغبن التاريخي

  . جميعا كلها قضيتنا الواحدة48جميعا كما ان الضفة والقطاع والقدس وفلسطين
ومثل هذا المشروع ال تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية حمله، فهي محددة بسقف أوسلو وعديمة 
السيادة، بل إنه بحاجة إلى منظمة التحرير الفلسطينية كحاملة المشروع التحرري وكقيادة لكل الشعب 

. فلسطيني ونتاج نضالهالفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهي أداة ذات سيادة منبثقة من الشعب ال
والشرط االهم هنا هو تحرير منظمة التحرير من أسر السلطة الفلسطينية، والمعادلة ينبغي أن تخضع 

بل ان حركة . لكن مثل هذا األمر لن يحدث من تلقاء نفسه. فعليا السلطة الى المنظمة وليس العكس
م هذا المشروع، وتقاسم الهم الفلسطيني الناس، والتحركات القاعدية المجتمعية الفلسطينية هي في صمي

وإزالة الحدود القسرية بين المجموعات الفلسطينية وحدود عملها ووعي التجزيء هي أيضا في صميم 
  .هذا المشروع

العام الستون من النكبة هو مناسبة إلعطاء زخم فلسطيني ودولي لجوهر القضية الفلسطينية، وفي مقدمة 
واذ اثبتت السنوات العشر االخيرة انه . عودة لالجئين بمن فيها المهجرينذلك الغبن التاريخي وحق ال

ورغم ازمة القيادة الفلسطينية وازمة حركة التحرر الوطني العميقة جدا، إال أن المبادرات الشعبية 
المتعلقة بالنضال من اجل حق العودة والتي انطلقت في الوطن والشتات وتتسع دائرتها وفعل تأثيرها 

 هي مؤشر للطاقات الهائلة ضمن الشعب الفلسطيني والتي ال – فلسطينيا ودوليا -ع واستمرار بتسار
تنضب بتمسكه بثوابته وصيانة حقوقه وتحقيق أهداف مشروعه التحرري القائم على الحق االنساني الذي 

  .تملكه الناس وال تتنازل عنه
بادراته ومؤسساته، أن نعمل من أجل تثبيت في العام الستين للنكبة نحن مطالبون كشعب بكل انشطته وم

حق العودة في ذهن الرأي العام العالمي، وهو تحد كبير لكن إضافة إلى طاقاتنا يوجد لنا حلفاء في كل 
  .والفعل الفلسطيني هو المحرك األساس ألي تحرك دولي شعبي أم رسمي. بقاع العالم

جوهري في عملها، وان تنتظم ضمن تحالف المطلوب أيضا من حركة العودة الفلسطينية أن تجد ال
فلسطيني واحد منّسق ومتناغم يستقطب كل ذوي الشأن من مؤسسات وافراد المعنيين باالسهام في حمل 

  .مشروع العودة وهم الغالبية الساحقة ضمن شعبنا
 واذ تجري االستعدادات لمؤتمر العودة الثالث والذي سيعقد في مدينة عكا أواخر 48وفي فلسطين

حزيران، فان الهدف منه هذا العام هو بناء تحالف العودة في الداخل والذي سيشكل فضاء تتفاعل فيه كل 
  .المؤسسات السياسية واالهلية والمجتمعية واألوساط واألفراد المعنية باإلسهام في مشروع العودة

م كل مناصري قضية ومثل هذا االئتالف سيكون جزء من االئتالف الفلسطيني الواسع لحق العودة وبدع
  وهو اإلطار الذي يتوخى منه إطالق الحمالت من أجل حق العودة لتكون األكثر تجذيرا للحق . شعبنا

  
وهي أيضا أساس لتشكيل حركة شعبية واسعة ومنظمة تسهم . فلسطينيا واألكثر فاعلية فلسطينيا ودوليا

  . يصبح واقعابشكل جوهري في حمل مشروع العودة، وتساند الحلم الفلسطيني كي
  15/5/2007 48عرب

 
  لجنة تحضيرية بمرجعية المنظمة .99

  مهند عبد الحميد
استئناف إراقة الدماء الفلسطينية، والخطف المتبادل، وإعادة تقديم خطاب حربي اتهامي، أعاد كابوس             ... 

  .الرعب لكل مواطن ومواطنة في يقظتهم ونومهم
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وكأنه ال يكفي مـا     .  من حيث يدرون أو ال يدرون، ال فرق        لقد استأنف المتقاتلون تدمير الحلم الفلسطيني     
فكما هو معلوم تجري محاولة تصفية قـضيتنا الوطنيـة          . نتعرض له من عمليات تدمير منهجية خارجية      

العنصري على يـد دولـة االحـتالل        " البندوستونات"على قدم وساق، وندفع دفعاً نحو فصول مشروع         
  .ا وبفوضانا نُيسر عليهم المهمةوبرعاية إدارة بوش، ونحن باقتتالن

أعمال القتل والدمار والخطف الداخلي والفوضى، يرى فيها اآلخرون إفالساً للحركة السياسية الفلسطينية             
اآلن تبـرهن   . بمختلف اتجاهاتها، يتبدى بصورة عجز حقيقي في تحمل المسؤولية إزاء شعب منكـوب            

وبفعل ذلك فهم يرون ان الـشعب غيـر   . دولة وال سلطةالحركة السياسية لهم ولشعبها أنها غير جديرة ب     
وفي هذا المجال هل يمكن تفسير غياب الشريك الفلـسطيني          . جدير بتقرير مصيره دون تدخل أو وصاية      

  عن اجتماع وزراء خارجية مصر واألردن وإسرائيل لبحث خطة السالم العربية أول الغيث؟
ر السلطة الوشيك الذي سيسدل الستارة عن قضية التمثيل         لقد تحدثت مصادر إعالمية إسرائيلية عن انهيا      

الفلسطيني من وجهه نظرهم، وستعود القضية الفلسطينية أدراجها إلى ما قبل انطالقة الثـورة، لتوضـع                
على هامش أجندة النظام العربي، بوجود فارق نوعي في طبيعة هذا النظام الذي ما عاد يملك مـشروعاً                  

  .تحررياً وحداثياً
اآلن تناقضاً ال مناص من حله، الشق األول للتناقض هو دخـول المؤسـسة الرسـمية والنخـب                  نعيش  

المسيطرة عليها مرحلة الشيخوخة، والعجز عن مواكبة التحوالت داخل المجتمع الفلسطيني في الـوطن              
وقد تراكمت عناصر األزمة في غياب أي شكل مـن أشـكال            . وفي إطار التجمعات الالجئة في الخارج     

وهنا تبدو المؤسسة الرسمية وكأنها استنفدت طاقتها على المبـادرة          . صالح والتجديد على مدى عقود    اإل
  .واالستجابة التي تحظى بقبول أكثرية الشعب، كأنها انفصلت عن الشعب واحتياجاته وثقته

لنهوض الشق اآلخر للتناقض، هو سلوك االتجاه اإلسالمي الغريب الذي استنجد به الشعب لحل األزمة وا              
مجدداً، وبسرعة قياسية تبين أنه ال يملك مشروعاً وال قدرة وال حكمة لتعبئة الفراغ وقيادة المركب إلـى                  
بر األمان، ظل هذا االتجاه بعد صعوده يتعامل مع دوره باعتباره ممثالً لجزء من الشعب وليس للـشعب                  

دها النقاذ الشعب والتخفيف من     كله، ويتعامل كفصيل يرغب في وراثة الوضع، ال كقيادة تسعى بكل جه           
  أزماته، وإال لماذا جاء صعوده مأزوماً خالفاً لمواصفات أي قوة صاعدة؟

كمـسوغ وحيـد    " فـتح "بمأزق القيادة التاريخية    " حماس"تفاقمت األزمة أكثر بعد أن اكتفى الصاعدون        
عدين مبـرراً وحيـداً     وبالمثل تعقدت األزمة بعد أن وجدت القيادة التاريخية في عجز الـصا           . لصعودهم

هذه الحبكة اللعينة هي التي تستنزف اآلن الجميع شعباً وحركة سياسية،           . لبقائها ومزاولة دورها التقليدي   
بمعزل عـن مخـارج     " حماس"ال تكفي لصعود    " فتح"أزمة  . هي المسؤولة عن المعاناة والتردي والتفكك     

في موقـع الـسلطة ال      " حماس"وعجز وعزلة   . نوحلول سياسية واقتصادية وأمنية وتأمين النظام والقانو      
  .بمعزل عن إصالح وتجديد في بنيتها وفي بنية المؤسسة الرسمية وأجهزتها" فتح"يكفي لبقاء 

وعجزهما ال يكفي لتبرير بقاء المعارضة اليسارية على قيد الحياة وفي وضـعية             " فتح"و" حماس"وأزمة  
  .فة القيادةإعفاء الذات عن دور مستقل ومؤثر وصاعد نحو د

إذا دققنا في عناصر األزمة سنجد تلك الحبكة قابعة في ثناياها، مثالً كيف يرى كـل طـرف االقتتـال                    
باالستناد للكم الكبير مـن االنتهاكـات الـسابقة والفـساد،           " فتح"تحمل المسؤولية لـ    " حماس. "الدموي

والنتيجـة أن   . الـسابقة " فـتح "أخطاء  انتهاكاتها الراهنة ب  " حماس"وتبرر  . وباالستناد ألخطاء راهنة أقل   
ال تتوقف عند أخطائها مهما فدحت وتحاول إنكارها ونفيها وتبريرها وتكتفي فقط برؤية أخطاء              " حماس"
وال تبدي أي تضامن جدي مع المنكوبين باالزمة االقتصادية بـل تتجاهـل وجـود               . واستعراضها" فتح"

ترى في تفويـضها    " حماس"من ذلك أن    . خم واألخطر أزمة، وتبدو وكأنها تنتقم من جيش الموظفين الض       
الشعبي عبر صناديق االقتراع تفويضاً لها في ممارسة ما يحلو لها، وهي غيـر مـستعدة لمحاسـبة أو                   
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مساءلة أي مسؤول أو عنصر في صفوفها، فهذه األفعال تأتي رداً على أفعال سابقة والحقة وال داعـي                  
  .للتوقف عندها من وجهة نظرها

بصفتها مسؤولةعن األزمة الراهنة، فهي التي تسببت في الحـصار والعزلـة            " حماس"لـ  " فتح"وتنظر  
 الـف   160ونظام العقوبات المفروض على الشعب والسلطة، بل انها تهدد لقمة الخبز ووسـائل حيـاة                

مسؤوليتها ودورها في الوصول لهذه النتيجة أيضا، وهـي ال تعتـرف            " فتح"موظف وعائالتهم، وتسقط    
  .نتهاكاتها أيضا وال تحاسب وال تساءل كادرها وعناصرهابا

في مواقعهما وقيام االطراف األخرى بدور الوساطة التوفيقية يبقي األزمة على           " فتح"و" حماس"إن تخندق   
  هل يمكن الخروج من هذه الدوامة؟: السؤال األصعب. حالها قابلة لالشتعال كل لحظة وألي سبب

تسوية الخلل المركزي المتمثل في غياب قيادة واحـدة واسـتراتيجية واحـدة             المخرج الحقيقي يكمن في     
ومرجعية واحدة في إطار تعددي ديمقراطي حقيقي، تعيد لملمة الشعب الفلسطيني           ) أهداف وطنية واحدة  (

وتوحيده في الداخل والخارج، وتضع القضية الفلسطينية على األجندة الدولية باالستناد للشرعية والقانون             
منظمة التحرير بوضعيتها الراهنة غير قادرة، وهذا ال ينتقص من شرعيتها، الـشرعية شـيء               . دوليينال

" حمـاس "المخـرج ال يكـون بتمثيـل        . وحركة حماس عاجزة تماماً عن فعل ذلك      . والقدرة شيء آخر  
ج المخـر . وفصائل أخرى فقط، فقد يقود هذا إلى الدخول المشترك في أزمة ال مخرج منهـا              " الجهاد"و

يكون بإشراك كل القوى والعناصر الحية في الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده إضافة لجميـع                
التنظيمات، وبإبداء القيادة التاريخية استعداداً ملموساً للتجديد والتغيير نحو األحسن عبر فتح األبواب أمام              

. االشتراطات لدخول المنظمـة   عن شجرة   " حماس"ونزول  . أجيال جديدة منفتحة على العصر ومتطلباته     
هل يبدأ ذلك بتشكيل لجنة تحضيرية تضم عقول وخبرات وكفاءات لوضع استراتيجية جديـدة للنـضال                
الفلسطيني يتم استفتاء الشعب عليها العتمادها، وإلعادة بناء هيئات ومؤسسات منظمة التحرير، وتدشين             

مكن حل المـشكالت الفرعيـة ومنهـا دور         بدون حل هذا اإلشكال ال ي     . عهد جديد من النضال الوطني    
إذا لم نتعامل مع الشعب الفلسطيني كميزان قوى واحد له هـدف            . السلطة والفوضى والحصار واالقتتال   

 المطلوب إذا دخول جميع الفـصائل للمنظمـة       . مركزي وأهداف خاصة بكل موقع ستظل األزمة تطحننا       
 المنظمة لوضع استراتيجية سياسـية ودسـتور        بدون أي قيد أو شرط، تشكيل لجنة تحضيرية مرجعيتها        

  .والبداية تكون بوقف االقتتال وتحريمه إلى غير رجعة. مؤقت أو نظام أساسي
 15/5/2007األيام الفلسطينية 

 
  قسم مكة لن يشفع لهم ..أجراس .100

  أنور صالح الخطيب 
 مجددا بحثا عن مكاسب  تفجير األوضاعى تلجأ فئة من المأزومين في الساحة الفلسطينية إلىمرة أخر.. 

 . حساب قضيته النبيلةى حساب دم الشعب الفلسطيني وعلىذاتية ومجد شخصي ولو عل
ما يجري في غزة بتحمل مسؤوليته الجميع في السلطة والحكومة وفي المعارضة وفي المقاومة أيضا ألن 

األراضي الفلسطينية قبل الجميع رضي أن يغلق ملف االقتتال الداخلي أو الفضيحة المدوية التي عاشتها 
شهور عدة من توقيع اتفاق مكة دون محاسبة من سفك الدم الفلسطيني حيث أمن الوالغون بهذا الدم من 

 .المحاسبة والمحاكمة فاستمرأوا استمرار القتل وهو ما حدث فعال
 نسمع عن  القضاء ولمىالجميع تواطأ في إخفاء معالم الجرائم التي حصلت فلم نسمع عن إحالة احد إل

 تبادلها من طرفي الصراع ى وظلت االتهامات التي جر- إن جرت بالفعل -نتائج التحقيقات التي جرت 
 . األعداء-اتهامات قائمة بال دليل وذهب الدم الفلسطيني الذي سال هباء منثورا يشكو للخالق ظلم اإلخوة 

بما ال يحمل الشك أن الفئة المأزومة قد أما استقالة وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي فهي تؤكد 
وضعت العصي في دواليب الرجل ومنعته من العمل وتطبيق خطته األمنية فلم يجد أمامه سوي االستقالة 
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 ال يتورط في دم أي فلسطيني وهو مطالب بكشف لماذا استقال ومن هو الذي فجر األوضاع ىحال حت
 .مجددا

الفتنة لتطل برأسها وعاد الدم الفلسطيني يراق بأيدي فلسطينية فإن اآلن وقد عاد االقتتال مجددا وعادت 
قسم مكة وعمرة مكة لن تشفع للذين وجدوا أن القتل هو اقصر الطرق لتحقيق أهدافهم التي هي بالحقيقية 

 القضية الفلسطينية التي يعتقدون أنهم بطريقتهم ىأهداف االحتالل اإلسرائيلي غلفت بنوايا الحرص عل
 .افظون عليها وهي طريقة ال يمكن وصفها إال بأنها غبية وقصيرة النظرهذه يح

فصائل المقاومة الفلسطينية التي لم تتلوث بأحداث الفتنة مطالبة اآلن بأخذ دورها في إيقاف هذه الفضيحة 
ي التي ال تليق بالشعب الفلسطيني وال بقضيته العادلة ومطالبة أن تكشف للرأي العام الفلسطيني والعرب

وباألسماء هوية سفكة الدم الفلسطيني من بني جلدة الشعب الفلسطيني من يقف وراءهم ومن يحركهم وما 
هي غاياتهم ويجب الحرص علي تحويل المتورطين مهما كانت هويتهم ووظائفهم ومواقعهم التنظيمية 

 تظهر الحقيقية فال إلي القضاء وأن عجز القضاء فليجر كشفهم والتشهير بهم أمام الشعب الفلسطيني حتي
 استهداف الدم الفلسطيني واغتيال سمعة الشعب الفلسطيني صاحب أكبر قضية ى علىيجرؤون مرة أخر

 .عادلة
 15/5/2007الراية القطرية  

  
  تمزق تماماً "المحبة للسالم"قناع اسرائيل  .101

   أسعد عبد الرحمن. د
فهذه أول مرة تحظى فيها مبادرة السالم       . جددةلقد اصبح باالمكان قراءة مالمح مبادرة السالم العربية الم        

فاسرائيل تتحدث عنها، وكذلك الواليات المتحدة، بمـا        .  بهذا االهتمام  2002التي أقرت في بيروت العام      
والفلسطينيون الذين كانوا يتخوفون من تعديل بالمبـادرة        . يوحي باستعداد كل منهما للتعاطي ايجابياً معها      

طب حق العودة، سيتمسكون بتأكيد وزير الخارجية الـسعودي األميـر سـعود             العربية، وخاصة تجاه ش   
للمـرة  : "حين قـال بحـزم    ) الذي يمثل البلد الذي ولدت فيه فكرة المبادرة، ومضيف آخر قمة          (الفيصل  

كذلك، تجدر االشارة إلى ما قاله أمين عام الجامعة العربية عمرو موسـى،             "! العشرين ال تعديل للمبادرة   
لمبادرة لم تحظ باالهتمام والتسويق المطلوبين، في اشارة إلى ضرورة عرضها علـى مجلـس               وهو أن ا  

األمن الدولي، خاصة وأن المشكلة الكبرى بالنسبة السرائيل، ومن ورائها الواليات المتحدة، هي مـسألة               
 بعـرض   إذن، وبعد أن انفضت القمة ثمة توجـه       . 194حق العودة، الذي يؤكده قرار األمم المتحدة رقم         

المبادرة على مجلس األمن بهدف اصدار قرار أو بيان، يستند على المبادرة، ويدعو الطرفين الفلسطيني               
واالسرائيلي للتفاوض على اساسها، خاصة بعد تصريحات اسرائيلية واضحة بهذا المعنى جـاءت علـي          

يهود اولمرت، مفادها أن    لسان وزيرة الخارجية األميركية كونداليزا رايس ورئيس الوزراء االسرائيلي ا         
الالجئـين والحـدود والقـدس      "المبادرة تصلح قاعدة لمسيرة تفاوض تركز على قضايا الحل النهـائي            

بحيث تبدأ المساومة االسرائيلية المعهودة من أجل اسقاط اي بند مـن قـضايا المرحلـة                " والمستوطنات
  .النهائية

، ما زالت المبادرة العربيـة مرفوضـة        "لتعامل معها المرونة االسرائيلية في ا   "لكن، رغم ما يسمى اآلن      
، وهـذا   1967اسرائيلياً، ألنها تتحدث بصراحة عن انسحاب اسرائيل الى خطوط الرابع من حزيـران              

يهوديـة فـي    " مستوطنة" /يعني االنسحاب حتى منتصف بحيرة طبرية، وعدم االبقاء على أي مستعمرة          
ليـست  " المـشكلة "اذن، اسرائيلياً،   . ة تحت السيادة الفلسطينية   الضفة والجوالن، وبأن تعود القدس الشرقي     

الـذي  ") لماذا ال توافق اسرائيل في الواقع على هذه المبـادرة؟     ("فبخصوص سؤال   . مشكلة الالجئين فقط  
: يجيـب كـسبيت بـالقول     ) 2007 آذار   26(طرحه بن كسبيت الكاتب الرئيسي في صحيفة معـاريف          

ة اولمرت ال يسمح له في هذه المرحلة بأن يتخذ قـراراً بهـذا الحجـم                الضعف السياسي البارز لحكوم   "
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كالهما مطوقان بسلـسلة    . ومن جهة أخرى يوجد ابو مازن، الذي هو اآلخر ضعيف جداً سياسياً           . الكبير
وعنـدما يكـون    : من االضطرارات، والقرارات والتصريحات االشكالية، وكذا بخصوم سياسيين عنيدين        

ومع أن رايـس    ". ا القدر، يصبح من الصعب مطالبتهما باتخاذ قرارات دراماتيكية        الطرفان ضعيفين بهذ  
تحركت لدفع عملية السالم الى األمام، والعرب جهدوا في قمة الرياض لتقديم ضمانات السرائيل تجـاه                
التطبيع معها، يبقى ثمة غياب ألي مبادرة اسرائيلية في المقابل، فضالً عن حالة العجـز التـي تعيـشها                  

ومع أن كثيرين   . الحكومة الصهيونية لدرجة أن اولمرت لم يرد على مبادرة القادة العرب بصورة ايجابية            
يرون في مبادرة السالم العربية اساساً مقبوالً لحل الصراع العربـي االسـرائيلي وخـصوصاً الـشق                 

.  العربية واسـرائيل   الفلسطيني منه، فإن األهم في نظرهم هو خلق قاعدة جيدة للسالم الشامل بين الدول             
فحتى قضية الالجئين ال يجب أن تكون سبباً لرفض اسرائيل للمبادرة، خاصـة وان األخيـرة، تعطـي                  

  !!اسرائيل حق الفيتو تجاه القضية وتشترط موافقتها على أي حل
وفي سياق متمم، فإن من أكثر ما يتخوف منه الشعب الفلسطيني حقيقة أن تكون النتيجة بعيدة عن تحقيق                  

فـوزيرة  . بعض أحالمه، وأن تكون هذه التحركات مجرد مساع لتحقيق انجاز للرئيس األميركي المأزوم            
خارجيته تسعى منذ أكثر من شهرين للتوصل الى خطة أميركية يوافق عليها محور االعتـدال العربـي                 

عـن مـؤتمر    ويجري الحديث، بحسب العديد من المصادر العربية والغربية،         . لتحريك المسيرة السياسية  
سالم كبير يعلن عنه قريباً يضم اللجنتين الرباعيتين، الدولية والعربية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس              
وأولمرت، ويكون على جدول أعماله استئناف المفاوضات السياسية على أساس المبادرة العربيـة، مـع               

، هـل تثبـت     "المـؤتمر " وفي ذلك    .اسقاط حق العودة بطريقة أو بأخرى     : االلتفاف على أحد أهم البنود    
اسرائيل انها يمكن ان تلجأ للسالم الحقيقي أم انها دولة تريد سالماً على مقاسها اشبه بهدنة لضمان أمنها                  

 1967في وقت ترفض فيه اعادة الحقوق المشروعة ألهلها ومنها االنسحاب مـن األراضـي المحتلـة                 
ان : " حـين يقـول  2007 نيسان 10في في هآرتس سؤال يجيب عنه جدعون لي    "!! المستوطنات"وتفكيك  

فلقد انتهت ترسانة الذرائع ومخزن الرفض بات فارغاً، واذا كان ممكنـاً حتـى              . اسرائيل ال تريد السالم   
، فان الـصورة    )لم يحن الوقت  (و) ال شريك (وقت أخير القبول بالكاد بجملة حجج وشروط اسرائيل مثل          

  ..رائيل المحبة للسالم تمزق تماماًاآلن ال تدع مجاالً للشك، فقناع اس
  15/5/2007المستقبل 

 
 رفض إسرائيلي لحق العودة ..في ذكرى النكبة .102

 عدنان أبو عامر 
 للنكبة، ويحيي اإلسرائيليون ذكرى 59في الوقت الذي يحيي الفلسطينيون فيه هذه األيام الذكرى الـ

تي الحديث حتميا إللقاء الضوء على استقالل دولتهم على أنقاض نكبة أصحاب األرض األصليين، يأ
طبيعة الموقف اإلسرائيلي من حق العودة، وإمكانية تغيره، وفقا للتطورات السياسية التي حفلت بها 

 ..المنطقة مؤخرا
 : الموقف من القرارات الدولية* 

في ردها على الجريمة التاريخية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، من خالل طردهم من أراضيهم 
تشريدهم في مخيمات اللجوء، صدرت العديد من القرارات الدولية المطالبة بعودة الالجئين ألراضيهم، و

لالجئين بالعودة إلى " الحق" ال يعطي 194لكن العديد من الساسة اإلسرائيليين زعموا أن القرار األممي 
 أن القرار واضح ال لبس ديارهم، وجادل آخرون بأن القرار يفرض حالً معيناً معهوداً لالجئين، رغم

 قرار صادر عن 110 قرار صادر عن مجلس األمن، وأكثر من 52فيه، حيث عارضت أكثر من 
 الخاص بالالجئين على مساحة واسعة من الرفض 194الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث حاز القرار 

 . اإلسرائيلي
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 : ويمكن حصر القواسم المشتركة بين تلك اآلراء وغيرها بـ
 الرفض المطلق لتبعات اقتالع الفلسطينيين من أراضيهم وتشريدهم سواء بشكل قانوني أو سياسي، -1

وبدالً من ذلك إلقاء اللوم على البالد العربية التي لم تقم بتذويب وجود الالجئين واستيعابهم فيها، مما 
 في مجتمعاتها تسليما بما حدث، يعني أن ما كان مطلوباً منها مباركة االحتالل، والقيام بدمج الالجئين 

 رفض االعتراف بحق العودة لجميع الالجئين، وما قيل عن إمكانية إعادة عشرات اآلالف، كان من -2
قبيل التكتيك التفاوضي، فهي تتحفظ على أعداد الالجئين المتوقع دخولهم أراضي السلطة الفلسطينية، 

لى دخول عشرات اآلالف إلى أراضي فلسطين وتريد اإلشراف على عملية إدخالهم، فكيف توافق ع
 المحتلة؟ 

، ال يتناول الالجئين الفلسطينيين فقط، بل 242 التلميح بأن موضوع الالجئين، الذي تحدث عنه قرار -3
يشمل اليهود الذين غادروا البلدان العربية، في رغبة منها إلجراء مقايضة في موضوع التعويض، بحيث 

 .سطينيين وممتلكات اليهود المهاجرين إليهاتساوى بين ممتلكات الفل
 السعي لتفكيك المخيمات وإلغاء المكانة القانونية والسياسية والمعنوية لالجئ، والسعي إلنهاء عمل -4

ألنها الشاهد على المسؤولية الدولية تجاه الالجئين، والعمل على توطينهم في البالد التي " األونروا"منظمة 
 . ركة في تأهيلهم سواء بالخبرة أو المشاركة الماديةيقيمون فيها، والمشا

 : مشاريع إسرائيلية من حق العودة* 
منذ نشوء قضية الالجئين، اجتهد الفكر الصهيوني في ابتكار المشاريع واألفكار الهادفة إلى حل قضية 

ريع تصورا الالجئين دون التنازل عن الثوابت المتمثلة برفض الوجود الفلسطيني، وتقدم هذه المشا
واضحا عن المفهوم اإلسرائيلي لهذه القضية، وبالتالي كيفية حلها، على امتداد الفترة الزمنية الواقعة بين 

 . م، وصوال إلى مفاوضات التسوية1948بداية ظهور هذه القضية، بشكلها الصارخ سنة 
ود الماضية في إجماع  مرة خالل العق110ورغم أن األمم المتحدة أكدت حق العودة لالجئين أكثر من 

غير مسبوق، إال أن جميع القيادات السياسية واألمنية اإلسرائيلية، وجميع األطياف السياسية فيها تبنت 
م وإلى اآلن سياسة رافضة لعودة الالجئين، معتبرة إياها خطراً على 1948بشكل شبه كامل منذ عام 

وقف الرسمي اإلسرائيلي من عودة الالجئين مستقبل الدولة اإلسرائيلية، وشكل هذا الرفض قاعدة الم
 . لديارهم

 : ويمكن استعراض الموقف اإلسرائيلي من حق العودة عبر المشاريع الرسمية والبحثية، وهي
 :  مشاريع عقب قيام الدولة-1

حيث بني الموقف اإلسرائيلي على أساس رفض عودة الالجئين، بحجة عدم تهديد الصبغة اليهودية، 
انطالقاً من مبادئ أيديولوجية مصبوغة بصبغة دينية، وقد " نقائها العرقي"محافظة على ورغبتها بال

كرست جميع الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة هذا الموقف في سياساتها المتبعة تجاه الالجئين، أكثر من 
صل إلى تسوية ذلك، فقد تجاوزته إلى اشتراط تخلي الفلسطينيين عن حقهم في العودة إذا ما أرادوا التو

، 1958-1953، العملية الليبية 1950سياسية معها، ومن أبرز المشاريع في تلك المرحلة خطة يوحنان 
، 1965، مشروع أشكول 1964، خطة شارون 1957-1956، لجنة دانين 1956عملية حفرفيرت 

 . 1955برنامج شاريت 
 : م1967 مشاريع بعد العام -2

 على الموقف من الالجئين؛ بعد أن ضمت األراضي التي استولت عليها حيث أحدثت نتائج الحرب تغييراً
عددا كبيرا منهم، وبالتالي وجدت نفسها في مواجهة مشكلة الالجئين مباشرة، ولم يعد الهدف من طرح 

، خاصة أن مخيمات الالجئين "ضمان أمن إسرائيل"الحلول لقضيتهم الوصول إلى سالم، بل ظهر مفهوم 
اع تحولت إلى حاضنة للمقاومة الشعبية ضد االحتالل، ومن أهم المشاريع التي تداولتها في الضفة والقط

، 1968، مشروع أبا إيبان 1968، مشروع ألون 1969مشروع فايتس : الدوائر السياسية عقب الحرب
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، مشروع مردخاي بن 1973، مشروع غاليلي 1971، مشروع شارون 1973مشروع موشيه ديان 
وع أبراهام تامير، مشروع رحوبوت، مشروع دوف زاكين، مشروع بيغن، مشروع ، مشر1982بورات 

 . لجنة برونو
 :  مشروعات بعد انطالق عملية التسوية-3

، عامل ضغط نفسي ومادي وعملي على الوجود اإلسرائيلي 1987حيث شكلت انتفاضة الحجارة عام 
من المخيمات، ألنها بؤر المجتمع الشبابي، في المناطق المحتلة، وقدرت إسرائيل أن معظم أعمالها تأتي 

وبالتالي فإنها لن تنتهي إال بتخفيف التوتر في المخيمات، مما دفع بالمسئولين اإلسرائيليين لتقديم 
المشروعات التصفوية لعلها تقدم حالً لمأزقهم الذي تمثل في االنتفاضة، ومن أهمها مشروع إسحق 

 .شامير رئيس الوزراء
ق أوسلو، التي نظرت إسرائيل إليه باعتباره مخرجا تاريخيا مبدئيا لها، ألقت عن نفسها وفي أعقاب اتفا

عبء تحمل قضية الالجئين من الناحيتين التاريخية والسياسية، بعد أن تم ترحيل البحث في موضوعهم 
من موضوع إسرائيلي فلسطيني بحت، إلى مرحلة التفاوض متعددة األطراف، بحيث تتحمل جميع 

راف، وليس إسرائيل فقط، مسئولية إيجاد حل عملي ومقبول على جميع األطراف، ولذلك تفتقت األط
مشروع دونا آرزت، : القريحة اإلسرائيلية عن عدد من المشاريع أعقبت توقيع اتفاق أوسلو، أبرزها

 . مشروع شلومو غازيت، مشروع شماي كهانا، وثيقة بيلين إيتان، مشروع شمعون بيرس
 : تاريخية وسياسة على المشاريعمالحظات * 

 ـ استندت إلى أبحاث بتكليف من الحكومات، ولم تأت عرضاً أو نتيجة اجتهادات فردية، 
 ـ أرادت وضع حل لقضية الالجئين ضمن المنظور األمني، وليس الحل السياسي، 

نقل داخل ، بل شملت القيام بإجراءات ت1967ـ لم تتضمن عودة الالجئين إلى حدود إسرائيل قبل 
 الضفة والقطاع، وتفريغ سكان المخيمات وتوزيعهم على قرى ومدن بحيث يذوبون فيها، 

 . ـ اعتمدت معظمها على تنمية اجتماعية واقتصادية، ولم تتطرق للجوهر السياسي لقضية الالجئين
  14/5/2007مجلة العصر 

 
   حافة االنهيار ىحكومة هنية عل .103

 القدس العربي
د هاني القواسمي وزير الداخلية الفلسطيني حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية علي وضعت استقالة السي

حافة االنهيار، ان لم تكن قد انهارت فعالً، بعد اقل من شهرين علي تشكيلها، كثمرة التفاق المصالحة في 
 .مكة المكرمة بين الفصيلين الرئيسيين فتح وحركة المقاومة االسالمية حماس

ي ادرك بعد قبوله بالتعيين في هذا المنصب ان مهمته شبه مستحيلة، ولكنه اراد ان يقطع السيد القواسم
الشك باليقين، وحاول ان يضع خطة محكمة النهاء الفلتان االمني، ومكافحة الجريمة المتصاعدة بشكل 

 . االرض شيء آخر مختلف تماماًى الورق شيء وتطبيقها عمليا علىمرعب، فوجد ان وضع الخطط عل
فقد اكتشف السيد القواسمي ان صالحياته محدودة تماماً، وان منصبه فخري، او شرفي في افضل 

فالسلطة اصال عبارة عن . االحوال، وهذا ال يعني ان الوزراء اآلخرين يتمتعون بصالحيات تنفيذية كاملة
 .مجلس بلدي مكبر، ولكن بدون اي دور اداري حقيقي

 في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس بعد قبول السيد اسماعيل وعبر عن خيبة امله هذه بكل وضوح
هنية استقالته، عندما قال قلت للجميع انه يجب ان تكون كل الصالحيات في يدي انا ال اقبل ان اكون 

 .وزيراً شكالً ال مضموناٌ
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نية تحت الصالحيات الكاملة التي يريدها السيد القواسمي تتلخص في وضع جميع اجهزة االمن الفلسطي
تصرفه، وعدم اقدام اي مسؤول آخر علي اتخاذ قرار بنشرها من وراء ظهره، وتعاون الفصيلين 

 .الكبيرين وقيادتهما السياسية مع مخططاته لحفظ االمن وتقديم كل الدعم المالي واللوجستي لتطبيقها
مي، وكل فلسطيني يعرف المطالبة بهذه الصالحيات امر منطقي ال غبار عليه نظرياً، ولكن السيد القواس

انه يطلب المستحيل، فلم يسبق ان حصل اي وزير داخلية فلسطيني عليها، بمن في ذلك اعضاء في 
 .اللجنة المركزية لحركة فتح مثل اللواء نصر يوسف، والسيدين هاني الحسن وحكم بلعاوي

ات نفسه، وتخضع  الرئيس الفلسطيني ياسر عرفى علىفاالجهزة االمنية الفلسطينية ظلت عصية حت
 . االوامر منهم فقطى ميليشيات تابعة لهم، وتتلقىلمجموعة من االمراء الذين استقلوا بها ذاتيا وحولوها ال

 وزارة الداخلية في اواخر ايام الرئيس الراحل عرفات، ىعندما تولىاللواء نصر يوسف شعر بصدمة كبر
تعمل في خدمة بعض الجهات الخارجية ملمحا وقال ان معظم هذه االجهزة فاسدة وقياداتها مخترقة، و

 . امريكا واسرائيلىال
فقد خلقت هذه االستقالة فراغاً . الخطورة ال تكمن في استقالة السيد القواسمي وانما فيما سيحدث بعدها

فقد استغرقت المشاورات بينهما لالتفاق .  ازمة بين الفصيلين الكبيرينىسياسياً كبيراً، ربما يتطور ال
اسم وزير الداخلية اكثر من ثالثة اسابيع، حيث رفض الرئيس عباس أكثر من خمسة اسماء  ىعل

 .طرحتها حركة حماس لتولي هذا المنصب
السؤال المطروح االن هو حول كيفية اختيار وزير داخلية جديد، وما اذا كان سيطالب بالمطالب نفسها 

 راً بالشكل ال بالمضمون؟التي طالب بها السيد القواسمي، ام يقبل بان يكون وزي
ولعل السؤال االكثر منطقية هو عما اذا كانت حكومة الوحدة الوطنية ستتجاوز هذه االزمة وتستمر في 
البقاء في ظل الصدامات الدموية التي يشهدها قطاع غزة حاليا بين شريكي العملية السياسية ورأسي 

 .السلطة الفلسطينية
  15/5/2007القدس العربي 

  
 ألمنية األمريكيةالخطة ا .104

  منير شفيق
 ولها االستراتيجية   2001منذ ان تسلمت ادارة الرئيس االمريكي جورة دبليو بوش مهامها في بداية عام              

نفسها بالنسبة الى العالقة بالسياسات االسرائيلية ازاء فلسطين والفلسطينيين خصوصاً، ونحـو العـرب              
السياستين واالستراتيجيتين االمريكيـة واالسـرائيلية،      وقد اشتهر وصف العالقة بين      . والمسلمين عموماً 

  .طوال الست سنوات الماضية، بالتماهي، او التطابق
البعض اعتبر ان االدارة االمريكية اصبحت تابعة لحكومة شارون، ومن بعده حكومة اولمرت، والبعض              

ل حرب يوليو لتدل على     وقد جاءت بعض االستشارات خال    . اآلخر عاد ليؤكد تبعية الحكومة االسرائيلية     
  .ان قراري الحرب واستمرارها كانا امريكيين

ولكن التدقيق اكثر في طبيعة هذه العالقة واسباب ذلك التماهي والتطابق بـين الحكـومتين االمريكيـة                 
، او ما فوق    "اسرائيلية"واالسرائيلية خالل الست سنوات الماضية يوصل الى تفسير آخر وهو وجود قيادة             

  .، في البيت االبيض نفسه وفي أروقة مراكز القرار االمريكي ذاتها"ةاسرائيلي"
فالمحافظون الجدد او الذين سموا بالعصابة التي تحكمت في القرار االمريكي، تبنوا استراتيجية اسرائيلية              
للمنطقة راحت تفرض نفسها، من موقعها االمريكي، على القرار داخل الكيان الصهيوني نفسه، تمامـاً،               

  . األقوى داخل الحكومة والكينيست اإلسرائيليين"االسرائيلي" لو كانت الطرف كما
م فـي اثنـاء     1997-1996ظهرت هذه السمة منذ التقرير الذي أصدره قادة المحافظين الجدد في العام             

تولي بيل كلينتون اإلدارة األمريكية، ونتانياهو للحكومة تماماً سياسات اتفاق أوسـلو ويعـود الحـتالل                
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، األمـر   "مصر وسوريا والسعودية في حينه    " وينهج سياسة أشد حزماً مع الفلسطينيين والعرب         "أ"اطق  من
  .الذي يدل على وجود قيادة اسرائيلية نحو أمريكا تنافس قيادة الدول العبرية

هم هذا التقرير يبين ان المحافظين الجدد الذين أصبحوا المؤثر األول في القرار األمريكي من خالل عالقت               
 ليسوا قادة امـريكيين يتعـاطفون ويـدعمون         " رامسفيلد - تشيني   -بوش  "بالرئيس ونائبه ووزير دفاعه     

الحكومة االسرائيلية أو المشروع االسرائيلي للمنطقة كما كان الحال في الـسابق وانمـا هـم أصـحاب                  
يلية من حيث التطرف     للمنطقة يتجاوز حتى القيادات الصهيونية األوروبية أو االسرائ        "إسرائيلي"مشروع  

 منطقة  "زوراً"وكيفية إدارة الصراع وكيفية تحويل الدولة العبرية الى الدولة المهيمنة في المنطقة المسماة              
الشرق األوسط، طبعاً يلقى استعداداً لدى القيادات الصهيونية فوق أرض فلسطين، واذا حدث تنـاقض أو                

صاحب النفوذ األقوى في االطار الصهيوني العـام أي         اذا طرح السؤال من يقود اآلخر، فالجواب يكون ل        
الطرف الذي يسيطر على القرار األمريكي بالضرورة بسبب قوة أمريكا نفسها ودورها في دعم الكيـان                

  .الصهيوني وحمايته
من هنا فإن السمة الجديدة هي أن قيادتين للمشروع اإلسرائيلي قامتا لتتنافسا، إحداهما مقرها الحكومة في                

وكانـت الغلبـة،    . ولة العبرية وجيشها والثانية في البيت األبيض والبنتاجون ومجلس األمن القـومي           الد
 "إسـرائيل "أي أن إسرائيل األمريكية هي التي قادت        . بالضرورة، للقيادة في الواليات المتحدة األمريكية     

  .اإلسرائيلية في فلسطين
بها إدارة الرئيس بوش في فلسطين ولبنان والعراق        أما ما يجري اآلن وبعد سلسلة اإلخفاقات التي منيت          

وفي أفغانستان وعلى نطاق داخلي أمريكي وعالمي عموما، أخذ نفوذ المحافظين           ) خصوصا في العراق  (
وهـو مـا   . الجدد يضعف، وإن بقي نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني القوي النصير األول لذلك النفوذ     

ران قوية داخل مراكز القرار األمريكي ويجعل القرار اإلسرائيلي         على إي ) العدوان(يجعل صورة الحرب    
ولهذا تسربت أخبار تتحدث عن تناقض بـين ديـك          . حول هذا الموضوع قويا داخل تلك المراكز كذلك       

تشيني وكونداليزا رايس في السياسة المتعلقة بفلسطين والعراق وسوريا، وإن لم يمتد إلـى الموضـوع                
  .اإليراني بعد كما يبدو

من هنا تفهم الخطة األمنية األمريكية في الموضوع الفلسطيني التي تستهدف إنقاذ أولمرت من الـسقوط                
ولكنها على المستوى الفلسطيني كارثية     . كما تستهدف تهدئة األوضاع خدمة للتحضير للحرب ضد إيران        

ـ         . وما ينبغي التجاوب معها    ي ظـروف تـدهور     ألنها تحرم الشعب الفلسطيني من مقاومته وممانعتـه ف
أي إمكان فرض تراجع جديد إذا ما تصلب الموقـف الفلـسطيني والعربـي              . حكومتي أولمرت وبوش  

  .وتصاعدت المقاومة والممانعة
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  فواز العجمي
 الفلـسطيني،   -يني  في ذكرى النكبة يتعرض الفلسطينيون اليوم لنكبة جديدة خطيرة وهي االقتتال الفلسط           

 ألن هـدف العـدو      1948وهذه النكبة لو حدثت واتسعت ال قدر اهللا ستكون أخطر وأفدح مـن نكبـة                
الصهيوني القضاء على هذا الشعب باشعال حرب أهلية ال تبقي وال تذر وبهذا يتحقق حلم هـذا العـدو                   

  .بحرق الشعب الفلسطيني ويبقى هذا العدو جاثما على األرض
 فلسطيني في قطاع غزة ينذر بشرر وخطر على الشعب الفلـسطيني            - اقتتال فلسطيني    إن ما يحدث من   

بأسره ويهدد وحدة هذا الشعب وهذه الوحدة هي التي كانت صمام األمان لكفاح وجهـاد هـذا الـشعب                   
  .وبدونها سيفقد هذا الشعب أقوى سالح يحارب ويقاتل به العدو الصهيوني
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مكرمة بين اإلخوة الفلسطينيين وسعدنا جميعا بإقامة حكومة وحدة وطنية          لقد استبشرنا خيرا باتفاق مكة ال     
فلسطينية، وتوقعنا أن يرص الشعب الفلسطيني صفوفه ويوحد كلمته ويوجه سالحه إلى صدر االحـتالل               
الصهيوني لكن ما حدث ويحدث في غزة اآلن من اقتتال بين اإلخوة الفلسطينيين جعلنـا نـشعر بـالقلق                   

 ندعو اهللا عز وجل أن يدفع عن إخوتنا هناك شبح هذه الحرب األهلية المـدمرة التـي                  والخوف وجعلنا 
  .تغذيها إلى جانب العدو الصهيوني أطراف تريد تدمير فلسطين أرضا وشعبا

إن استقالة وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمة تحمل في طياتها عدم اتفاق اإلخوة الفلسطينيين علـى          
 التي يجب أن يأخذ ويعمل بها أبناء الشعب الفلسطيني ولعل أبـرز هـذه القواسـم إن                  القواسم المشتركة 

جميعهم مستهدفون من العدو الصيهوني وأن األرض ال يمكن أن تعود إال بالمقاومة والمقاومة ال يمكـن                 
لقـضية  أن تحقق أهدافها إال بالوحدة الوطنية والوحدة الوطنية ال تتحقق إال بالشعور بالمـسؤولية بـأن ا                

الفلسطينية هي مسؤولية الجميع وعلى الجميع أن يتكاتفوا ويتـضامنوا ويتحـدوا ألن األرض والـشعب                
  .يرزح تحت نير وظلم وإرهاب العدو

إن الفصائل الفلسطينية مطالبة اآلن باالتفاق حول هذه القواسم وأن تأخذ بحكمة القنافذ عندما حل فـصل                 
لتحام مع بعضها البعض لكن وخز ابرها ادماها وأتعبها فتفرقت مـن        الشتاء فدفعها البرد والصقيع إلى اال     

جديد لكنها شعرت بالبرد القارس والتحمت مرة أخرى لكنها تفرقت لشدة ألم وخز ابرها وهكذا تقـارب                 
وابتعاد حتى جاء قنفذ، فأشار على بقية القنافذ بالبحث عن منطقة وسطى بحيث ال تتألم من وخز االبـر                   

هذه الحكمة نحن أحـوج     ..  ال تشعر بالبرد وهكذا ثم وعاشت هذه القنافذ سعيدة بعد ذلك           وفي نفس الوقت  
ما نكون لألخذ بها خاصة بين األشقاء الفلسطينيين فنعرف القواسم المشتركة ونتفق عليها ونعرف أيـضا                

ركة كيف نقترب من بعض بحيث نحافظ على وحدتنا الوطنية دون دماء ودون فراق وهذه المنطقة المشت               
هي مفتاح النجاح ألي عمل وطني مخلص وشريف والعدو الصهيوني ال يريد لنا أن نرى هذه المنطقـة                  
ويحاول من خالل أعماله وعدوانه اإلرهابي دائما تشويه رؤيتنا والتشويش على مواقع العمل الفلـسطيني     

األهلية وهذا يتطلب   المشترك بل انه يزرع العمالء والخونة في صفوف فصائل المقاومة إلشعال الحرب             
من كل الفصائل أن تفتش عن هؤالء العمالء وتلفظهم من صفوفها، ألن هؤالء الخونة هم أخطر من هذا                  
العدو ألنهم مدسوسون ومزروعون في صفوفنا ليحققوا للعدو أهدافه اإلجرامية بإشعال االقتتال الفلسطيني             

  . الفلسطيني-
آلن ما سمعناه من وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي         ولعل من بشائر الخير وأنا أكتب المقال ا       

أن جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت أن تشكل غرفة عمليات مشتركة للقضاء على الفتنة وإيقاف نزيـف                
الدم الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء واالتفاق أيضا على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة               

يبقى في غزة سالح إال سالح الحكومة والسلطة ومحاسبة مثيري الفتنة وهذه األخبار             وزارة الداخلية وأال    
تؤكد وعي األشقاء وحرصهم على وحدتهم الوطنية وإدراكهم بمدى خطورة الوضع فهل هـذه الغرفـة                
المشتركة ستكون عمال بحكمة القنافذ نرجو من اهللا أن يوفقهم ويجمع شملهم ويوحد صفوفهم ألن الخطر                

  . وفادحجسيم
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