
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   من الوقائي2 من مقاتليها و5 لمقتل يؤدي كمين للقسام :من الوقائياأل

  أفراده من 9سرائيل وحماس مسؤولية مقتل احمل ي األمن الوطني الفلسطيني
  دومي يدعو حماس الى الخروج من السلطة والعودة الى المقاومةالق

  في حماس مسؤولية مجزرة معبر المنطار" التيار الدموي"فتح تحمل 
   خالل يومين في قطاع غزةقتتالجريح حصيلة اال100كثر من أ و قتيال30ً

  "ال"أولمرت يعلن رغبته في لقاء القادة العرب ويعد بأال يسمعوا منه كلمة 
  مناورات إسرائيل استهدفت مجسمات للقصرين الرئاسيين في دمشق وبيروت

  أخطأت في حق حماسفرنسا : في القاهرةالسفير الفرنسي 

ــادالن ــاس تتب ــتح وحم ف
االتهامات إثر مهاجمة منـزل

  أبو شباك
  

 5ص...

16/5/2007723األربعاء



  

  

 
 

  

            2 ص                                      723:                                 العدد16/5/2007األربعاء : التاريخ

    :السلطة
 5   من الوقائي2 من مقاتليها و5 لمقتل يؤدي كمين للقسام :من الوقائياأل .2
 6  ئطلب من عباس اعالن حالة الطوارعزام األحمد ي .3
 6  القدومي يدعو حماس الى الخروج من السلطة والعودة الى المقاومة .4
 6 ما يجري في قطاع غزة بين فتح وحماس ينذر بنكبة جديدة: سليم الزعنون .5
 7  مبررات سحب الثقة عن الحكومة الحالية أصبحت موجودة: خريشةحسن  .6
 7  إعداد حوار وطني شامل لتعزيز الوحدةاتفاق فتح وحماس على الهدنة والبدء ب: هنية .7
 8  أفراده من 9سرائيل وحماس مسؤولية مقتل احمل ي األمن الوطني الفلسطيني .8
 9  لسطيني بنيران االحتاللمن األمن الوطني الفاستشهاد تسعة : وزارة الصحة .9
 9   غزة ال نستبعد ضلوع اسرائيل في احداث:البرغوثيمصطفى  .10
 9  وقف إطالق النار تنفيذ عتداء على موكب لجنة متابعةتستنكر االرئاسة الوزراء  .11
 9  حماس تنظر بعين القلقو.. مسلحون تابعون ألمن الرئاسة يعبرون معبر رفح .12
 10  مصرية وسعودية لتحكيم صوت العقل والحكمةو  تركيةجهود مشكورة تبذلها اطراف: هنية .13
 11  االقتتالالدويك يناشد الرئاسة والحكومة والفصائل بالتدخل الفوري لوقف  .14
 11  أحداث غزة على علقون عضويتهم في التشريعي احتجاجاًأربعة نواب من فتح ي .15
 11  حكومة الوحدة هي حكومتي فإن ذهبت فإنني سأذهب معها: عباس .16
 11  سيادة القانون وتوحيد السالح الفلسطيني مسؤولية الحكومة: عريقات .17
 12   كتلة التغيير واإلصالح تطالب عباس بإقالة أبو شباك والتعاون مع وزير الداخلية .18
 12  وإلى رفع الحصارعباس يدعو إلى تطبيق الخطة األمريكية  .19
 13  بعرقلة مفاوضات السالم يتهم اسرائيل بو ردينةأ .20
 13  حكومة الوحدة تمثل الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين :جتمع مع سوالنايبو عمرو أ .21
 13  انهاء اضراب المعلمين: وزير االعالم وامين عام اتحاد المعلمين .22
    

    :المقاومة
 14  س مسؤولية مجزرة معبر المنطارفي حما" التيار الدموي"فتح تحمل  .23
 15   المسؤولية"إسرائيل" ن وتحمالمنطارا بمجزرة الم عالقتهان تنفي والقسامحماس .24
 16  خالل يومين في قطاع غزةقتتالجريح حصيلة اال100كثر من أ و قتيال30ً .25
 16  ة لكيان مجهول الهويحماس بدأت سلخ قطاع غزة عن جسم السلطة تمهيداً: فتح .26
 17  حركة فتح بذلت كل ما تستطيع لوقف المسلسل الدموي في القطاع: أبو شمالة .27
 17  ميعأحداث غزة الدامية مسؤولية مشتركة بين الج: حلسأحمد  .28
 18  قيادات أمنية تعرقل تنفيذ خطة الحكومة لضبط الفلتان األمني: أسامة حمدان .29
 18  الداخلية لمعالجة الخالفات"هادئ"حماس تدعو إلى خطاب إعالمي  .30
 19  "ة المنطارجريم"تدين التحرير فصائل منظمة  .31
 19   لعودة إلى وثيقة الوفاق الوطنيلالديمقراطية تدعو فتح وحماس  .32
 19  يجب االلتزام بالنداء الداعي إلى وقف االقتتال الفوري والعودة إلى الحوار: أبو النجا .33
 19  روتيسدوتوقع جرحى في   مستعمرات االحتالل بالصواريخالقسام تقصف .34
 20  لهاميناً عاماً أبو يوسف  تنتخب واصل أالتحرير الفلسطينيةجبهة  .35



  

  

 
 

  

            3 ص                                      723:                                 العدد16/5/2007األربعاء : التاريخ

 20  في لبنان تدعو لوضع حد للفلتان األمني داخل المخيماتالجهاد حركة  .36
    

    :ائيليالكيان االسر
 20  "ال"أولمرت يعلن رغبته في لقاء القادة العرب ويعد بأال يسمعوا منه كلمة  .37
 21  المبادرة كموسيقى لم نسمعها من قبل: بيريز .38
 21  اسرائيل تتابع التطورات في غزة ولن تتدخل: بيرتس .39
 22  اسرائيل ستمنح قواتها البرية األولوية في موازنة الدفاع بدالً من سالح الطيران .40
 22  مناورات إسرائيل استهدفت مجسمات للقصرين الرئاسيين في دمشق وبيروت .41
 23  لب أولمرت بالتحقيق مع مراقب الدولةالنائب العام اإلسرائيلي يرفض ط .42
 23  لم ينفي وجود تنصت على مكالمات النواب العربمزوز  .43
 23 اعضاء كنيست عرب يدينون الهجمة االستيطانية الشرسة على الخليل .44
 24  ل قاتل سائق األجرة المقدسي إلى الفحص النفسيمحكمة تل أبيب تقرر إرسا .45
 24   لحقيبة الخارجية"اشتراكي"اسرائيل تشعر بالصدمة من ترشيح  .46
 24  في غزة وارتباطهم بالجهاد العالميآل دغمش قلق اسرائيلي من تعاظم نفوذ  .47
 25  اسرائيل طورت مصال مضادا للجمرة الخبيثة تحسبا لهجوم عراقي .48
    

    :األرض، الشعب
 25  الفلسطينيون أحيوا ذكرى النكبة بالمسيرات والمهرجانات .49
 25  حق العودة ضرورة فلسطينية وعربية ودولية: مؤسسة شاهد الحقوقية .50
 26   العام يفتي بعدم جواز الهجرة من أرض فلسطين الفلسطينيالمفتي .51
 26  والعودة شرط للمصالحة... فشل األسرلة: 48ا لفلسطينيي الـيفح وثيقة .52
 27  ن الفلسطينيين جنوبي لبنان في مخيم عين الحلوة لالجئيإصابة عنصر من جند الشام .53
 27  قاضي قضاة فلسطين يحذر من محاولة اقتحام حاخامات يهود للمسجد األقصى .54
 27  محاولة اغتيال فاشلة للشيخ محمود الهباش في غزة .55
 27  أشهر4 آخرين خالل 500نياً وجرح  فلسطي56االحتالل قتل : تقرير .56
 27   دونما من اراضي قرية العيسوية في القدس40االحتالل يستولي على  .57
 28  طائرات إسرائيلية تقصف برشاشات ثقيلة منازل مدنية فلسطينية شرق غزة .58
 28 دية غزة يستأنفون عملهم بعـد االتفاق على تعليق إضرابهمموظفو بل .59
   

   :اقتصاد
 28   الفلسطينيالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص يعلن اطالق حملة لحماية االقتصاد .60
   

   : األردن
 28   ت اإلسرائيلية تتناقض مع السالماإلجراءا: يحذر من ضربة اليرانالعاهل األردني  .61
 29    وال تنازل عن حق العودةحزب العمل االسالمي يدعو الى حوار مسؤول  .62
 30  احتجاجا على نفاذ قانونها" التنمية السياسية"األحزاب االردنية ترفض الحوار مع  .63
 30  الحكومة تحاول تحجيمنا في الشارع: بني إرشيدزكي  .64



  

  

 
 

  

            4 ص                                      723:                                 العدد16/5/2007األربعاء : التاريخ

 30      احتجاجا على زيارة أولمرت الى البترا النقابات المهنية تنفذ اعتصاما .65
 31  نقيب الصحفيين يدين حادث اعتداء على الزميل الجوهري في بيروت .66
 31  الصراع مع الصهيونية لن تنهيه االتفاقات: حزب الوحدة .67
   

   :لبنان
 31  ال بديل عن انتخاب الرئيس اتصاالت مكثفة مع صفير و: برينبيه  .68
 32  ان الفلسطينية في لبن في المخيمات"خاليا"مخاوف دولية من تحريك  .69
 32   محادثات مع صفير والحريري لدى اللبنانيين فرصة لتقرير مستقبلهم  بعدولش .70
 32  مشروع قرار المحكمة هذا األسبوع  : كي مونبان  .71
   

   :عربي، إسالمي
 33  دعم المجاهدين في فلسطين بكل الطرقمحمد صبيح يناشد العرب بضرورة  .72
 33  القمة التشاورية الخليجية تدعو القادة الفلسطينيين لمحاسبة متسببي الفوضى .73
 33  دعوة الى رفض اي مبادرة تمس الحقوق الفلسطينية: اتحاد المهندسين العرب .74
 34     وزراء العدل العرب يبحثون آليات مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين .75
 34  مطالبة عربية بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى األراضي الفلسطينية  .76
   

   :دولي
 34   التدهور األمنياالتحاد االوروبي يحذر الزعماء الفلسطينيين من عواقب .77
 34  أخطأت في حق حماسفرنسا : في القاهرةالسفير الفرنسي  .78
 35  القنصلية البريطانية في القدس قلقة من نبأ ذبح رجل فلسطيني في تل أبيب .79
 35   قد تدعو اسرائيل لبحث االنضماممنظمة التعاون االقتصادي والتنمية .80
 35   تقرير سري للصليب األحمر يتهم إسرائيل بخرق القانون الدولي .81
 35 محاضرون وطلبة في جامعة هارفارد يشنون حملة ضد الطالب الجنرال حالوتس .82
   

    :تقارير
  36    ماليين5عدد الفلسطينيين في الشتات : دائرة اإلحصاء الفلسطينية .83
    

    :حوارات ومقاالت
 41  أمن األردن ووحدته الوطنية خط أحمر: خالد مشعل .84
 45  محسن صالح.د... مسار التسوية التائه .85
 49 منير شفيق... أولمرت يعزز تهويد القدس .86
    

  50  :كاريكاتير
***  

  
  
  



  

  

 
 

  

            5 ص                                      723:                                 العدد16/5/2007األربعاء : التاريخ

  فتح وحماس تتبادالن االتهامات إثر مهاجمة منزل أبو شباك .1
حركة فتح أن مسلحين مـن حمـاس        من  أعلن مسؤولون فلسطينيون     16/5/2007بي بي سي    نشرت  

 علـى   6لداخلي في غزة، رشيد أبو شباك، صبيحة يوم األربعاء وقتلوا           هاجموا منزل مدير جهاز األمن ا     
وأضاف المسؤولون أن المسلحين أطلقوا قذائف الهاون على منزل أبو شباك قبل            . األقل من أفراد حرسه   

 . أن يقتحموا المبنى ويفجروا بعض القنابل من الداخل
وأفادت األنباء أن أبو شباك نفسه      . هجوم من مسلحي حماس تورطوا في هذا ال       200وأشاروا إلى أن نحو     

وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل أثناء وقوع الهجوم، ولكن كان أكثر من عـشرة أشـخاص يقومـون                   
ووقع الهجوم بعد أن كانت قد سقطت قذائف هاون بالقرب من مكتب الرئيس عباس دون               . بحراسة المبنى 

 . قع تابع لحماس في مقر وزارة الداخلية في غزةكما ألقيت قنابل على مو. أن توقع أي إصابات
 عبد الحكيم عوض، الناطق باسم فـتح         أن غزة من   16/5/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وذكرت  

 من مرافقي أبو    6 -4، أعدمت بدم بارد ما بين       "القوة التنفيذية "و" القسام"في غزة، أعلن اليوم، أن قوات       
علـى  " التنفيذيـة "و" القسام"ي، إلى أنه بعد اتفاق الليلة، أقدمت عناصر         وأشار، في تصريح صحغ    .شباك

حصار منزل سمير المشهراوي القيادي في فتح حيث استمر الحصار أربعة سـاعات، أطلقـوا خاللـه                 
، بعـد انـسحابهم مـن منـزل         "التنفيذية"و" القسام"وأفاد عوض، بأن     .القذائف والرصاص على المنزل   

جميع عناصر وقيادات   : "وقال .نزل أبو شباك، واعدموا عدداً من مرافيقيه بدم بارد        المشهراوي اقتحموا م  
بحـق األمـن    " القـسام "فبعد المجزرة، التي ارتكبتها عناصر التنفيذية و      . حماس متورطون، فيما يحدث   

ماذا يريد أولئك لـشعبنا، هـل       "وتساءل   ".الوطني، اليوم يرتكبون جريمة أخرى بحق مرافقي أبو شباك        
ريدون إغراقه في بحر من الدم، أم يريدون تدمير كل شيء، إنهم قتلة ومجـرمين ويخـضعون إلدارة                  ي

وحث عوض، أبناء فتح على حماية أنفسهم، ألنهم يواجهون قتلة مجـرمين ال ينتمـون لقـيم                  ".أجنبية؟
فذون إنقالباً  هؤالء أطلقوا رصاصة الرحمة على اتفاق مكة والوحدة الوطنية، وين         : "وقال ".ومبادئ شعبنا 

  ".على المشروع الوطني، والوحدة الوطنية، وأن وسائل إنقالبهم هي القتل
 أكد القيادي في فتح سمير المشهراوي، استعداده لدفع :غزةمن  16/5/2007فراس برس وأوردت 

الثمن من أجل أن يكون دمي آخر قطرة دم فلسطينية تسال على طريق نجاح االتفاق بين حركتي فتح 
علمت " المشهراوي، ورداً على الهجوم الذي شنته كتائب القسام والقوة التنفيذية على منزله، قال وحماس

كل من حولي أن يستقبل الموت بكل رجولة وشجاعة، ونحن وجميع شباب فتح في المنطقة مستعدون 
الخجل وأوضح المشهراوي أن كل فلسطيني يشعر ب ."لمجابهة المجزرة التي تخطط لها حماس في منزلي

لما يحدث على الساحة الفلسطينية جراء المشاهد المرعبة الناجمة عن المجازر التي ترتكب بحق 
واهم من يظن أنه سيحتل غزة بالقوة والعربدة وببلطجة ميليشياته "مناضلي الشعب الفلسطيني، قائالً 

 ذاته عن مخاوفه من وعبر عن أمله في نجاح االتفاق بين فتح وحماس، لكنه أعرب في الوقت ."المسلحة
قيام جهات موتورة وأشخاص وصفهم بالمعتوهين بإجهاض االتفاق الذي تم برعاية الوفد األمني 

 . ودعا المشهراوي أبناء فتح إلى العمل على إنجاح اتفاق التهدئة .المصري
 رفضت حماس االتهام :عال محمود، غزةنقالً عن مراسلتها في  16/5/2007وكالة سما جاء في و
إن حراس ابو شباك بدأوا باطالق " وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة لقناة الجزيرة ،لموجه لهاا

 مضيفاً أن الخروقات تبدأ من قبل االجهزة ،"النار واستفزاز عناصر حماس المتواجدين في المكان
   .االمنية

 
   من الوقائي2 من مقاتليها و5 لمقتل يؤدي كمين للقسام :من الوقائياأل .2

أن خمسة أفراد مسلحين من حركة حماس قتلوا " قال بيان رسمي صادر عن جهاز األمن الوقائي : غزة
باإلضافة إلى سائق جيب لألمن الوقائي وضابط آخر اثر تعرض السيارة التي نقلتهم إلى تل الهوا وبعد 
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 واستنكر الجهاز ".اعتقال الخمسة لكمين نصبه عناصر كتائب القسام مما أدى إلى مقتل ركاب السيارة
هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها عناصر القسام بحق مسلحين تابعين لهم تم اعتقالهم من قبل الجهاز :"

محمال المسؤولية الكاملة لكتائب القسام بالقيام بهذه المجزرة والتي " باإلضافة إلى عنصرين من الجهاز
  ".ليومين الماضيينتأتي ضمن مسلسل المجازر التي ارتكبوها على مدار ا

  16/5/2007دنيا الوطن 
  

  ئطلب من عباس اعالن حالة الطوارعزام األحمد ي .3
 ئ من الرئيس عباس يوم االربعاء إعالن حالـة الطـوار          ، طلب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني     :رام اهللا 

ـ   .بسبب القتال في غزة وهي خطوة تمكن عباس من الحكم من خالل إصدار مراسيم رئاسية               زام وقال ع
االحمد للصحفيين بعد أن التقى عباس مع كبار مسؤولي فتح ان الرئيس قد يعلن حالـة الطـواريء وان                   

 إن الوزراء الذين اجتمعوا مع الرئيس يوم االربعـاء          األحمدوقال   .االوضاع في حاجة الى هذه الخطوة     
  .نة التخاذ قرارات هامة للتعامل مع االزمة الراهئطلبوا منه إعالن حالة الطوار

  16/5/2007رويترز 
  

  القدومي يدعو حماس الى الخروج من السلطة والعودة الى المقاومة .4
 محمالً قادة ، دعا فاروق القدومي حركة حماس الى مغادرة السلطة والعودة الى المقاومة:بيت لحم

س ان ندعو قيادة حما: "وقال في بيان .الحركة مسؤولية مقتل خمسة من حراسات االمن الوطني في غزة
 ألن وجودها فيها اتخذ حجة باستمرار الحصار على ،تنظر فورا بالخروج من السلطة والعودة للمقاومة

نحذرهم من عواقب "وأضاف  ".الشعب الفلسطيني وزاد فرص االنقسامات والتشتت في الساحة الفلسطينية
خدم اال اهداف العدو  والتي ال ت،هذه االعمال االجرامية التي تزرع بذور الفتنة والحرب األهلية

 وتشغل الثورة الفلسطينية بعيدا عن استمرار ،االسرائيلي وتمكنه من االستمرار باحتالل ارضنا الطيبة
 والذي تعهدوا فيه العمل ،وطالب القدومي قادة حماس الذين شاركوا في اتفاق مكة ".مقاومتها الباسلة

ن يتخذوا اجراءات حازمة لوضع حد ألعمال هذه لوقف االقتتال الداخلي وعلى رأسهم االخ خالد مشعل ا
 .الفتنة الضالة

  16/5/2007وكالة معا 
  

 ما يجري في قطاع غزة بين فتح وحماس ينذر بنكبة جديدة: سليم الزعنون .5
 قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن ما يجري في غزة، من اقتتال داخلي :عمان

ودعا الزعنون،  .ا استمرت األوضاع على ماهي عليه اآلن من فوضى وفلتانإنما ينذر بنكبة جديدة، إذ
" وتساءل  ".المسؤولين والقادة الميدانيين إلى مراجعة النفس والتفكير ملياً في ما يجري"في بيان له اليوم 

هل من أجل هذا حملنا السالح ودربنا أبنائنا؟، وكيف سينظر العالم لقضيتنا وأبناؤنا يتحاربون 
يتصارعون؟، وكيف نطالب العالم بدعم قضيتنا ومساعدتنا على تحقيق أهدافنا الوطنية ونحن نتربص و

ببعضنا البعض؟، وكيف سنساعد شعبنا إلخراجه من محنته الكبرى إثر الحصار االقتصادي الظالم الذي 
لجميع من المفترض أن تتضاعف جهود ا" وأضاف  .يتعرض له والذي جعل أبناءه على حافة الموت؟

إلنهاء االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والتفرغ لبنائها، ال هدمها قبل أن 
، داعياً جميع "تقوم، في الوقت الذي تقرر فيه إسرائيل بناء عشرين ألف وحدة سكنية في أبو ديس

 .الفة التي تدمر العملية السلميةالمؤسسات والبرلمانات الدولية للتصدي لالعتداء الجديد، وهذه المخ
، "أن القاتل والمقتول في النار"تنبهوا يا من تحملون السالح في وجه إخوة السالح، وتذكروا " وأضاف

وكفاكم تجاوزاً لتعاليم ديننا وقيمنا وأخالقنا، وتوقفوا قبل فوات اآلوان، وقبل أن تسجل أعمالكم في 
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 الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، ونداءات الشهيد أحمد صفحات التاريخ األسود، وتذكروا منجزات
وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا َأي "ياسين، وكونوا خير خلف لخير سلف، لكي ال تنطبق عليكم اآلية الكريمة، 

وننقَِلبنقَلٍَب يم." 
  16/5/2007وكالة سما 

  
 ت موجودةمبررات سحب الثقة عن الحكومة الحالية أصبح: خريشةحسن  .6

، أن "ألمد" أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، في تصريحات صحفية :القاهرة
سيتم ": وقال .المجلس سيعقد اليوم اجتماعاً طارئاً، لمناقشة ما يجري من أحداث مؤسفة في قطاع غزة

 في الوقت ذاته إلى أنه إذا خالل االجتماع، استجواب كافة النواب، حول ما يحدث في القطاع، مشيراً
طالبت األغلبية في التشريعي، بعقد جلسة طارئة لسحب الثقة عن الحكومة الحالية، سيتم انعقاد هذه 

وأضاف، أن التشريعي، ليس لديه جيش، أو قوى، لمحاربة الفلتان األمني في  .الجلسة لسحب الثقة
ار، وهم الرئيس عباس، ورئيس الوزراء الشارع الفلسطيني، ولكنه يستطيع أن يضغط على صنع القر

لتشريعي يملك أيضاً اوأضاف أن  .هنية، داعياً إياهم بالعمل على وقف هذا االقتتال ، وإما ترك مناصبهم
إدانة ما يجري، إلى جانب محاسبة الحكومة، التي وعدت في برنامجها، بمحاربة الفلتان، وكسر الحصار 

دة، لم تنفذ ما جاء في برنامجه السياسي، مضيفاً، أن مبررات وأكد على أن حكومة الوح .االقتصادي
لتشريعي، اوحول تعليق عدد من النواب عن فتح، عضويتهم في . سحب الثقة عنها ، أصبح واقعاً

احتجاجاً على األوضاع المأساوية في غزة، أكد خريشة على أنه ال يوجد أي سبب رئيسي أو دستوري ، 
ليق العضوية، هو شكل من أشكال االحتجاج، وإلسماع الصوت الى واعتبر أن تع .لهذه الخطوة

من يريد أن يحتج، فعليه أن يقدم استقالته، موضحاً أن االستقالة هي صرخة يمكن  ":ولين، وقالؤالمس
 .التجاوب معها

  16/5/2007فراس برس 
  

  دةاتفاق فتح وحماس على الهدنة والبدء بإعداد حوار وطني شامل لتعزيز الوح: هنية .7
أعلن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، في ساعة       : وكاالتنقالً عن ال   16/5/2007األيام الفلسطينية   نشرت  

متأخرة من مساء أمس، عن اتفاق حركتي حماس وفتح برعاية مصرية على وقف إطالق النار بدءاً من                 
ل في مؤتمر صـحافي     وقا .منتصف الليلة مع البدء باإلعداد لحوار وطني شامل لتعزيز الوحدة الداخلية          

تم االتفاق على أن يدخل وقـف إطـالق         "عقب اجتماع مع الفصائل بحضور الوفد األمني المصري إنه          
النار حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة، وإخالء جميع المسلحين من الـشوارع وإطـالق سـراح جميـع                   

تي ستتولى تنفيذ االتفـاق  غرفة العمليات المشتركة ال: "وأضاف ".المخطوفين ووقف الحمالت التحريضية   
وأكد أن غرفة العمليات ستتابع ميدانياً تنفيذ هذا         .ستعمل على تفقد الحواجز المقامة في الشوارع وإزالتها       

االتفاق لوقف االنتهاكات فضالً عن أنه تم االتفاق على رفع الغطاء عن جميع من يخرق االتفاق وتقديمه                 
بعـد  : "حدوث انتهاكات والعودة إلى لجنة تنفيذ االتفاق، قـائالً        ودعا هنية إلى ضبط النفس عند        .للعدالة

التهدئة سيبدأ اإلعداد لحوار وطني شامل لتجسيد الوحدة الوطنية، وتعزيز الشراكة السياسية، ووضع حل              
متابعة تنفيذ االتفاق ستكون من خالل لجنة مكونة من ممثلـين عـن             : "وأضاف ".جذري للمشكلة األمنية  

  ".ومة والوفد األمني المصري والفصائل إضافة لممثلين عن حركتي حماس وفتحالرئاسة والحك
 الجبهتـان   -اتفقت ثالثة فـصائل     : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     15/5/2007 48عربوأضاف موقع   

 مع إسماعيل هنية على أن تجري لقاءات منفصلة مع ممثلين عن            -الشعبية والديمقراطية الجهاد اإلسالمي   
  . والوفد األمني المصري في محاولة لوقف االقتتال في غزةفتح وحماس
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اعتـداءات  " المشاركة في اجتماع عقدته الفصائل مع هنية، بسبب ما قالت عنه              فتح رفض ممثلو حركة  و
  . ومحاصرة منزل الناطق باسم فتح، ماهر مقداد"حماس

اء برهان حماد، رئيس الوفـد   اللو إلى أنغزة من 16/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية  وأشارت  
األمني المصري، أكد أن االتفاق بين فتح وحماس كان مميزاً حيث شـاركت بـه مؤسـستي الرئاسـة                   

 .وأعرب برهان، عن تفاؤله بهذا االتفـاق       .والحكومة، وكافة ممثلي القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية      
  .مستهدفة، ويجب حمايتها بالتوحدوناشد الجميع السمو فوق جراحهم، ألن القضية الفلسطينية 

  
  أفراده من 9سرائيل وحماس مسؤولية مقتل احمل ي األمن الوطني الفلسطيني .8

توفيق أبو خوصة الناطق باسم قيـادة قـوات األمـن     أن غزة من 16/5/2007 الحياة الجديـدة    نشرت
بـو خوصـة فـي      وقال أ  .حمل حماس وقوات االحتالل المسؤولية الكاملة عن مجزرة المنطار         الوطني

إن ميلشيات حركة حماس المسلحة حاصرت بعدد كبير من المسلحين موقع الكتيبة             ":تصريحات صحفية 
الرابعة لقوات األمن الوطني في معبر المنطار شرق مدينة غزة، وأطلقت باتجاهـه عـشرات القـذائف                 

الكتيبـة الرابعـة    إنه في ذات الوقت الذي تعرض فيه موقـع          "وأضاف أبو خوصة     ".والعبوات المتفجرة 
لقذائف وعبوات حماس ورصاص مسلحيها، تعرض إلطالق نار كثيـف مـن قبـل قـوات االحـتالل                  

وأكد الناطق، أن اسـتهداف      ". المتمركزة على الشريط الحدودي صوب أفراد األمن الوطني        "اإلسرائيلي"
األمني ومجمـع أبـو     ميلشيات حماس لم يطل فقط موقع الكتيبة الرابعة بل جرى استهداف موقع السرايا              

  .خضرة الحكومي وسط مدينة غزة، عدا عن عشرات االعتداءات ضد عناصر األمن الوطني
 إن كتائب القسام،  لها،قالت قيادة األمن الوطني في بيان: غزةمن  16/5/2007الشرق االوسط وذكرت 

 )كارني(عبر المنطار الجناح العسكري لحركة حماس، قصفت موقع الكتيبة الرابعة التابعة للجهاز قرب م
األمر الذي اضطر عناصره لالنسحاب باتجاه الشرق، حيث قامت القوات اإلسرائيلية المتمركزة هناك 

 .بإطالق قذيفة ادت الى مقتل ثمانية على الفور
العقيد  إلى أن  عبدالرازق ابو جزر،غزةنقالً عن مراسلها في  16/5/2007القبس الكويتية وأشارت 

سبعة من افراد االمن الوطني استشهدوا اثر هجوم "عد قائد قوات امن الرئاسة قال ان علي القيسي مسا
) كارني(بالقذائف والنيران نفذه افراد كتائب القسام والقوة التنفيذية الذين حاصروا منطقة معبر المنطار 

ول الى سيارات االسعاف من الوص" لعدة ساعات"وذكر القيسي ان مسلحي حماس منعوا ". منذ الفجر
  .المكان لنقل الجرحى

مجموعة من القسام "وقال احد الناجين من افراد االمن الوطني في مقابلة بثها التلفزيون الفلسطيني ان 
وباطالق النار، وبعد ان انقلبت السيارة واصيب كل من كان فيها " ار بي جي"هاجمت سيارتنا بقذائف ال 

وا يطلقون النار على المصابين ونجوت الني تظاهرت اقترب عناصر القسام والقوة التنفيذية واخذ
 ".بالموت

مصادر إسرائيلية أكـدت أن جـيش        أن   ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     15/5/2007 48عربوأفاد موقع   
االحتالل أطلق النار على موقع ألجهزة األمن الوطني، إال أنها ادعت أن عناصر من حماس أطلقوا النار                 

  .المذكورأيضاً باتجاه الموقع 
 هآرتس فإن قوات االحتالل أكدت أنها أطلقت النار، وادعت أنها أصابت إثنين فقط مـن          صحيفة وبحسب

وبحسب التقارير اإلسـرائيلية فـإن    .عناصر األمن الوطني، بذريعة أنهما حاوال اجتياز السياج الحدودي       
  .ن بنيران عناصر حماسإثنين فقط من الشهداء سقطا بنيران قوات االحتالل، في حين سقط الباقو
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  لسطيني بنيران االحتاللمن األمن الوطني الفاستشهاد تسعة : وزارة الصحة .9
تسعة شهداء سـقطوا بنيـران      ،  )15/5(الثالثاء   انه وصلها ظهر     ،أكدت وزارة الصحة الفلسطينية   : غزة

معاويـة  .قـال د  و . جميعهم من عناصر األمن الفلسطيني     ، شرق مدينة غزة    اإلسرائيلي، قوات االحتالل 
 أن الشهداء سقطوا على دفعتين حيث استشهد أوال         ، مدير اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة      ،حسنين

 بعد إطالق النار عليه مـن  ،شرق غزة، "دوار ملكة"من الرئاسة أسامة المدهون، في منطقة      أالضابط في   
الحتالل عـدة قـذائف باتجـاه       بعد ذلك أطلقت قوات ا    : "قبل الجيش اإلسرائيلي، وأضاف في تصريح له      

وصوب المواطنين مما أصابت إحدى القذائف جيب من األمن الوطني، وأدى ذلك إلى انقـالب الجيـب                 
ـ أن جيش االحتالل أطلق النار واعترف       : "وتابع ." من األمن الوطني   8واستشهاد   إطالق النـار علـى     ب

  ."بين فتح وحماسالمواطنين الفلسطينيين في المنطقة دون تميز بين عسكري ومدني 
  15/5/2007 قدس برس

  
   غزة ال نستبعد ضلوع اسرائيل في احداث:البرغوثيمصطفى  .10

البرغوثي ان الحكومة مصرة    .وزير اإلعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية د       اكد  : رام اهللا 
وقـال   .على تحقيق كل ما تم اعالنه امس األول بخصوص وقف االحداث المؤسفة فـي قطـاع غـزة                 

البرغوثي اننا ال نستبعد ضلوع اسرائيل في احداث األمس من اجل اذكاء نار االقتتال بعد العثور علـى                  
واضاف البرغوثي ان مـا      .بقايا قذائف اسرائيلية في المنطقة التي استشهد فيها رجال االمن في المنطار           
  .طنيةيجري من قتل ودمار يمكن ان ينهي مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الو

       16/5/2007الحياة الجديدة 
  

  وقف إطالق النار تنفيذ عتداء على موكب لجنة متابعةتستنكر االرئاسة الوزراء  .11
استنكرت رئاسة الوزراء حادث إطالق النار الذي تعرض له موكب لجنة متابعة تنفيذ االتفاق الذي تـم                 

وطالبت  .لوطني في منطقة الجوازات   التوصل اليه بين حركتي فتح وحماس من قبل عناصر من األمن ا           
خصوصا وأن الحادث وقع فـي      . رئاسة الوزراء قيادة األمن الوطني بمحاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة        

الدقائق األولى لتنفيذ اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه بين الفصائل برعاية رئيس الـوزراء                 
اجرى هنية اتصاال هاتفيا لمتابعة حادث إطالق النـار الـذي           و .وممثل الرئيس والوفد األمني المصري    

غـازي حمـد ممثـل      .تعرض له الموكب الذى كان يضم اللواء عبد الرزاق المجايدة ممثل الرئيس، ود            
كما اتصل هنية بـالللواء برهـان        .الحكومة، ممثالً عن الوفد األمني المصري، وعدداً من قادة الفصائل         

لمصري المقيم في غزة لالطمئنان على الوفد الذي كان يرافق لجنـة متابعـة              حماد رئيس الوفد األمني ا    
  .تنفيذ االتفاق

من جهته نفى اللواء حماد االنباء التي تحدثت عن اصابة نائبه بجراح في يده جراء حادث اطالق النار،                  
  .مؤكدا ان نائبه لم يصب بأذى

  16/5/2007 48عرب
  

  حماس تنظر بعين القلقو.. عبر رفحمسلحون تابعون ألمن الرئاسة يعبرون م .12
 تابعة للـرئيس    أمنيةالمئات من عناصر    يوم الثالثاء،    اجتاز   :غزةمن   15/5/2007 قدس برس نشرت  

 عنصرا مـن عناصـر   500 أن   ،وأكدت مصادر فلسطينية   . مصر  معبر رفح قادمين من    ،محمود عباس 
بعات  وهم يستلقون عدة حافالت يتبعها أر      ، اجتازوا معبر رفح   ، التابعة للرئيس عباس   ،البحرية الفلسطينية 
 قبل  ، قد غادرت غزة   ،وكانت هذه العناصر   . بيضاء اللون تابعه لحرس الرئاسة     "جيب"سيارات من نوع    

  .في دورة عسكرية، شهرين متوجهة إلى مصر
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 وان يفتح المعبر لهم خصيصا في    ،ونددت حركة حماس في بيان لها بدخول هذه العناصر إلى قطاع غزة           
محذرة في الوقت ذاته من أنها ستقطع اليد التـي          ولتحقيق في األمر،     با عباس، مطالبة الرئيس    ا الوقت هذ

  .ستمتد على أفرادها
عـودة هـذه    "كد للحياة ان     أ مصدر مصري رفيع المستوى    أن   القاهرةمن   16/5/2007الحياة  وذكرت  
مصر ال تنحـاز ألي     "واكد أن   ". كندريةمرتبطة بانتهاء دورتها التدريبية في اإلس     ] أمن الرئاسة [ القوات  

إن البعض فسر خطأ عـودة هـذه        "، وقال   "في سعيها لحل الخالفات بينهما    ) فتح وحماس (من الحركتين   
  ".القوات في هذا التوقيت واعتبر األمر دعما مصريا لفتح

خوصـة  قال توفيق ابو  : اشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في    16/5/2007القدس العربي   وأضافت  
المتحدث باسم فتح ان القوة ارسلت للتدريب في دورة إلعادة التاهيل ال عالقة لها باي نية لقتال حمـاس                   

  .او غيرها
حركة حماس قالت في بيان لها        إلى أن   ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   15/5/2007 48عربولفت موقع   

 وأكدها مسؤولون في معبر رفح حول دخـول         انها تتابع بدقة األنباء التي تتوارد و بثتها وكاالت األنباء         
 عنصر مما يسمى تنفيذية فتح إلى غزة بعد أن تلقوا تدريبات عسكرية في مصر بهدف خوض                 450نحو  

ـ                 .مواجهة مع حماس    ىوتساءلت حماس في بيانها كيف تم فتح معبر رفح الذي لم يفـتح سـابقا للمرض
واكـدت   !!.على من وقعوا اتفاق المعبر وخفاياه؟     ، األمر الذي يضع عالمات استفهام كبيرة        ...والجرحى

حماس على أن موافقة حكومة االحتالل الصهيوني على دخول عناصر مسلحة من فـتح بهـذا الـشكل                  
واضاف البيـان    .والتوقيت بالذات، يشير بوضوح إلى الجهة التي تتلقى الدعم من العدو ضد أبناء شعبه             

وقع مع رئيس الوزراء و وفد فتح، لكنها في الوقت نفسه لـن             ان حماس رغم الجراح ملتزمة باالتفاق الم      
وطالبت حمـاس    .تسمح ألحد بإثارة الفتنة والصراع، وستقطع كل يد تمتد على أبنائها ورموزها وقادتها            

الرئيس عباس بصفته أيضا الرجل األول في فتح إلى متابعة األمر بقوة وحزم حتى ال يقع ما ال تحمـد                    
كيفية مرور هؤالء إلى غزة رغم أن معبر رفح مغلق، ووقف مثيري الفـتن عنـد                عقباه، والتحقيق في    

  .حدهم
  

  مصرية وسعودية لتحكيم صوت العقل والحكمةو  تركيةجهود مشكورة تبذلها اطراف: هنية .13
 اتصل وزير الخارجية التركي عبد اهللا غول بعد ظهر امس الثالثاء مع رئـيس               : عماد االفرنجي  -غزة  

 هنية لالطمئنان على حقيقة األوضاع التي تجري على الـساحة الفلـسطينية، معبـراً               الوزراء إسماعيل 
باهتمام بالغ عن قلق الحكومة التركية والشعب التركي من اقتتال اإلخوة الفلسطينيين مما يهدد اسـتمرار                

ليمية لرفع  حكومة الوحدة، ويضعف من مصداقية الجهود التي تبذلها تركيا والعديد من القوى الدولية واإلق             
وناشد غول هنية التحرك الـسريع لتطويـق هـذه           .الحصار عن هذه الحكومة وإنهاء عزلتها السياسية      

  .األحداث ووقف تداعياتها التي لن تخدم الشعب الفلسطيني وستتسبب في وقوع ضرر فادح بقضيته
تماعـات علـى    ومن جهته شكر هنية وزير الخارجية التركي على اتصاله واهتمامـه، وأبلغـه أن االج              

وإن هنـاك   .. المستويين السياسي واألمني لم تتوقف، وإن كل الجهود تبذل اآلن لمحاصرة بؤر التـوتر             
جهوداً مشكورة تبذلها أطرافاً عربية مصرية وسعودية مع قيادة فتح وحمـاس لتحكـيم صـوت العقـل                  

 لغول أن   هنيةاوضح  و .والحكمة وضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه في مكة من تشكيل حكومة الوحدة            
الحكومة والرئاسة والمستويات السياسية المختلفة في البالد تتحرك جميعها لوضع حٍد لحالـة االقتتـال،               
والعمل على رص الصف الفلسطيني وتفويت الفرصة على االحتالل الذي ال تغيب مؤامرته عما يجـري     

وحالة الحصار تلقيان بظاللهمـا الـسلبية       وأشار هنية الى أن استمرار االحتالل        .على الساحة الفلسطينية  
   .على الشارع الفلسطيني
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 بالجهود التي تبذلها تركيا مع كافة األطراف من أجل اإلسراع في التحـرك لـوأد الفتنـة                  هنيةورحب  
  .واستعادة قوة الدفع التي تجسدت بعد توقيع اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

  16/5/2007القدس الفلسطينية 
  

  االقتتالالدويك يناشد الرئاسة والحكومة والفصائل بالتدخل الفوري لوقف  .14
رئيس عباس، ورئيس الوزراء    العزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي،      .ناشد د : أسامة العيسة  -القدس  

 واإلسالمية بالتدخل الفوري والسريع إلنهاء حالة الفلتـان األمنـي           ةهنيه وكافة الفصائل والقوى الوطني    
واعرب في بيان وزعته الدائرة اإلعالمية لنواب قائمـة التغييـر            .قتتال الذي يدور في شوارع غزه     واال

واإلصالح، في محافظة الخليل، عن اسفه الشديد لما يحصل بين األشقاء، وما يتركه نم اثر مؤلم في قلب                  
ل منـذ زمـن     واكد على ضرورة ضبط النفس وتفويت الفرصة التي ينتظرها االحتال          .كل فلسطيني حر  

صفا واحدا أمام عدونا الرئيـسي اال       "طويل، وطالب الدويك الشعب الفلسطيني وكافة قواه الحية بالوقوف          
 ".وهو االحتالل الغاشم على أرضنا والذي يدير هذه الفتنة بأياديه الخبيثة الداخلية

  15/5/2007موقع ايالف 
  

  أحداث غزة على جاًأربعة نواب من فتح يعلقون عضويتهم في التشريعي احتجا .15
أشرف جمعه وأحمد أبو هولي وعبد الحميد       : أعلن أربعة نواب من حركة فتح وهم      :  سمير حمتو  -غزة  

العيلة ونعيمه الشيخ علي تعليق عضويتهم في المجلس مهددين باالستقالة احتجاجاً على مـا يـدور مـن                
ة في بيان من تداعيات ما يحدث في        وحذر النواب األربع  . أحداث دامية تقشعر لها األبدان في قطاع غزة       

غزة من قتل وتدمير وترهيب، موضحين أن ما يحدث نكبة جديدة متمثلة بنكبة الذات الفلسطينية وهـي                 
لمصلحة من يراق الدم الفلسطيني البريء؟، ولماذا في هذا التوقيـت بالـذات؟،             : أشد وأخطر، متسائلين  

 ."مجهول؟وهل حكم على قطاع غزة بالذهاب إلى الهاوية وال
  16/5/2007الدستور 

  
  حكومة الوحدة هي حكومتي فإن ذهبت فإنني سأذهب معها: عباس .16

مصطفي البرغوثي، عن ان الرئيس الفلسطيني قـال خـالل          .كشف وزير االعالم د   :  رائد الفي  -غزة  
بت ان حكومة الوحدة الوطنية هي حكومتي فإن ذه       "اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين        

رغم استقالة وزير الداخلية من منصبه إال أن تولي رئيس الوزراء مهـام             "وأضاف   ."فإنني سأذهب معها  
وأشار إلى ان الرئيس عبـاس اتخـذ         ."وزير الداخلية يؤكد حرص الحكومة على االستمرار في مهامها        

ع ونشر قـوات    مجموعة من القرارات الداعمة لقرارات الحكومة بشأن سحب كافة المسلحين من الشوار           
  .مشتركة بلباس عسكري موحد تتولى ضبط الوضع األمني وانهاء المظاهر المسلحة غير القانونية

  16/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  سيادة القانون وتوحيد السالح الفلسطيني مسؤولية الحكومة: عريقات .17
كـريس سـيادة القـانون    أكد صائب عريقات أن حل األزمة األمنية في غزة لن يكون بـدون ت             : رام اهللا 

وكشف في تـصريحات     .والسالح الواحد واألمن الواحد، واعتبر ذلك مسؤولية حكومية بالدرجة األولى         
خاصة لقدس برس النقاب عن جهود وصفها بالجبارة يقوم بها وسطاء مصريون وأعضاء لجنة المتابعـة        

الذي يجري عندنا في الذكرى     " إن   وقال. الوطنية واإلسالمية بين فتح وحماس في محاولة لتطويق األزمة        
 للنكبة هو كارثة، فنحن نعيش فصول نكبة جديدة ننسجها بأيدينا هذه المرة لألسف الشديد لندمر بهـا                  59

 تحميل مسؤولية العودة إلى االقتتال مجددا إلى طرف سياسي بعينه،           عريقاتورفض   ".القضية الفلسطينية 
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أشار إلى أن الحد من ظاهرة الفلتـان األمنـي هـي مـسؤولة              ، لكنه   "المسؤولية تقع على الجميع   "وقال  
ال شك أن المقاومة حق مشروع، ولكن أي مقاومة في ظل هذا الفلتان             "الحكومة بالدرجة األولى، وقال إنه    

  ".األمني، ال بد للحكومة أن تمارس سيادتها حتى يصار إلى تطويق هذه النكبة الجديدة
  15/5/2007 قدس برس

  
  واإلصالح تطالب عباس بإقالة أبو شباك والتعاون مع وزير الداخلية كتلة التغيير  .18

 الرئيس عباس أن يمنح وزير الداخليـة المؤقـت، وهـو            البرلمانية ناشدت كتلة التغيير واإلصالح      :غزة
رئيس الوزراء هنية، كل المساعدة لتنفيذ الخطة األمنية المتفق عليها وتطويق ظاهرة الفلتان األمني فـي                

كتلة في بيان لها تعقيبا على استقالة القواسمي، جهـات أمنيـة متنفـذة              الواتهمت   . الفلسطينية األراضي
إن تفشي حالة الفلتان من قتل وسرقة ومخدرات هو         "بالضلوع في إشاعة حالة الفلتان األمني، وقال البيان         

القة مباشرة فـي    أمر مقصود ومبرمج ولم يأتي بالمصادفة ذلك أن بعض عناصر األجهزة األمنية لها ع             
وأعربت الكتلة عن تقديرها لوزير الداخلية، وطالبت عباس بالتأمـل فـي مطالبـه جيـدا،                 ".هذا الفلتان 

مدير األمن الـداخلي    " على ضرورة إقالة     ت الكتلة شددولمعالجتها في مرحلة تولي هنية للداخلية مؤقتا،        
زير الداخلية وضباط وعناصر األجهزة     الذي يعيق عمل وزير الداخلية ويعطل حفظ األمن ويحّول دون و          

  .اك، في إشارة إلى رشيد أبو شب"األمنية
  15/5/2007 قدس برس

  
  وإلى رفع الحصارعباس يدعو إلى تطبيق الخطة األمريكية  .19

 إلى تطبيق الخطـة األمنيـة       الفلسطينيدعا الرئيس   : من رام اهللا   16/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
ما زلنا متمسكين بالخطة األمنية     "للنكبة  " 59"ي خطاب متلفز لمناسبة الذكرى ال     وقال عباس ف  . األمريكية

". ألنها أساس لمطالبنـا   . ونصر على تطبيقها  " اإلسرائيلي"األمريكية التي طرحت علينا ورفضها الطرف       
دمة وذكر أنه في مق    .وطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، من أجل إنهاء الحصار           

القضايا المطروحة إنهاء الفلتان األمني والفوضى وذلك من خالل تطبيق الخطة األمنية والحفـاظ علـى                
شعبنا وقيادته لن يساوموا على حقوقهم التي كفلتها له الشرعية الدولية بإنهاء االحتالل             "وقال إن    .التهدئة

  . ومتفق عليه لقضية الالجئينوإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل
 حـذر   :ردينـة فـارس   و عبد القادر فارس     ،غزةنقالً عن مراسليها في      16/5/2007عكاظ  وأضافت  

المجتمع  "الرئيس عباس من مخاطر توسيع االستيطان وبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية، وقال              
 عنوان كل حل عادل وتخليصها من اسر        فالقدس ستبقى . الدولي مطالب بالتدخل فورا اليقاف هذه الخطة      

 ".االحتالل هو هدف اسمى من كل االهداف
 طالـب   :وكـاالت  وال  يوسف الشايب  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      16/5/2007الغد األردنية   وأوردت  

والتعامـل مـع الحكومـة      " كوسيط نزيه في الصراع   "الرئيس عباس اإلدارة األميركية بممارسة دورها       
وجدد عباس تمسكه بمبادرة السالم      .المفروض على الشعب الفلسطيني   " الظالم"ة وإنهاء الحصار    الفلسطيني
آن األوان للتخلص من أوهام الحصول على السالم مع استمرار االحتالل، أو أن القـوة               : وقال.. العربية

  .ستجبر الفلسطينيين على الركوع واالستسالم
وأد الفتنة  " الرئيس الفلسطيني شدد على ضرورة       إلى أن  غزةمن   16/5/2007الشرق االوسط   وأشارت  

واستبعاد شبح االقتتال الداخلي والحفاظ على التهدئة واستئناف مسيرة اإلصـالح والتنميـة االقتـصادية               
وأوضح أنه يسعى إلى ترتيب وتحصين الوضع الداخلي الذي يشمل الحوار القـائم بـشأن      ". واالجتماعية

  . ساتها وضمان مشاركة وطنية شاملة في أطرهاتفعيل منظمة التحرير ومؤس
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عن فتح عبـد    النائب  قال  :  علي صوافطة  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      15/5/2007رويترز  وجاء في   
نقف مشدوهين  " اهللا عبد اهللا في كلمة نيابة عن الرئيس الفلسطيني في المهرجان الذي اقيم وسط رام اهللا                 

  ." صفا واحدا لنمنع نكبة اخرىلنقف... امام بوادر حرب اهلية
  

  بعرقلة مفاوضات السالم يتهم اسرائيل بو ردينةأ .20
وقال ابو ردينة   . اتهم نبيل ابو ردينة المستشار االعالمي للرئيس عباس اسرائيل بعرقلة مفاوضات السالم           

يحدث نأمل ان   .. عملية السالم مجمدة  "ان  " 3بترا  "لوكالة فرانس برس على هامش مشاركته في مؤتمر         
  ".نحن مستعدون للمفاوضات ولكن االسرائيليين ليسوا كذلك"واضاف ". شيئ قريبا

  15/5/2007 48عرب
  

  حكومة الوحدة تمثل الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين :جتمع مع سوالنايبو عمرو أ .21
مـع   ه أكد وزير الخارجية الفلسطيني زياد ابو عمرو في نهاية اجتماع          : نورالدين الفريضي  - بروكسيل

حكومة الوحدة الوطنية تمثل الخيار الوحيد أمـام        "منسق السياسة الخارجية لالتحاد االوروبي سوالنا ان        
بتضافر عناصر االنفالت األمنـي     "وفسر في لقاء خاص مع الحياة تدهور األوضاع األمنية          " الفلسطينيين

على تسريح المعونات الماليـة   ان االتحاد االوروبي يعمل     أبو عمرو وذكر  ". واالحتالل والحصار الدولي  
وسيكون الحساب تحت إشراف وزير المال سـالم        . التابع لمنظمة التحرير  " حساب الخزانة الموحد  "الى  

تتمثل اآلن في   "وقال ان المشكلة    . فياض ويمكن تجاوز القيود التي تضعها االدارة األميركية على البنوك         
ماع المشترك بين وزراء خارجية البلدان العربية الثمـاني         توفير المعونات الكافية وقد طالبنا خالل االجت      

 بالضغط الحقيقي علـى     27األعضاء في لجنة المتابعة، مع وزراء خارجية بلدان االتحاد األوروبي الـ            
وقال ان الجانب الفلـسطيني اقتـرح علـى االتحـاد           ". اسرائيل من أجل االفراج عن العوائد الفلسطينية      

ئد المحتجزة لدى اسرائيل بمثابة ائتمانات مصرفية للحـصول علـى قـروض             األوروبي استخدام العوا  
قد يؤسس لحـوارات    " العربي أول من أمس      -ورأى ابوعمرو ان االجتماع األوروبي       .اوروبية ميسرة 

   .أخرى حول مختلف قضايا المنطقة وقد وضع القضية الفلسطينية في أولوية االهتمامات األوروبية
حظي بدعم الوفد العربي وقد الحظنا ان كـل بلـدان   "طينية ليلى شهيد ان أبو عمرو    ونقلت السفيرة الفلس  

خطـاب وزيـر    "وقالت شهيد للحياة إن     ". االتحاد لم تعترض على التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية        
ا ثاء كان قويا ومباشرا ومؤثرا وقد أقام الـدليل عنـدم          الخارجية السعودي رئيس الوفد العربي ظهر الثال      

 رأس نـووي أم المجموعـات       200سأل األوروبيين أيهما يهدد أمن المنطقة هل هو البلد الذي يمتلـك             
وجود السعودية ضمن وفد البلدان العربية أقنـع األوروبيـين بـصدقية            "وأضافت شهيد أن    ". المسلحة؟

اسـي ال يمكـن     االستراتيجية العربية وبانعدام جدوى الحصار على الحكومة الفلسطينية وبأن أي أفق سي           
  ".تأمينه في ظل محاصرة حكومة الوحدة الوطنية

  16/5/2007الحياة 
  

  انهاء اضراب المعلمين: وزير االعالم وامين عام اتحاد المعلمين .22
اعلن مصطفى البرغوثي عن التوصل الى اتفاق مع االتحاد العام للمعلمين بانهـاء اضـراب المعلمـين                 

وقال البرغوثي خـالل مـؤتمر    . كالمعتاد بدءا من يوم السبت القادموعودة العملية التعليمية الى طبيعتها
نزف بشرى الى ابناء شعبنا بهذا االنجاز       "صحفي مشترك مع االمين العام التحاد المعلمين جميل شحاده          

واشار البرغوثي الى انه تـم   ".الهام الذي يصون العملية التعليمية ويحفظ مستقبل ابنائنا وبناتنا من الطلبة
التفاق على مجموعة من المبادئ ابرزها صرف راتب كامل للمعلمين الشهر الجاري واعتبار ما تلقـوه                ا

من جانب آخر، نقلت وكالة وفا عـن شـحادة قولـه ان     .هذا الشهر جزءا من المستحقات المتأخرة لهم
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قاقاتهم االتفاق ينص على اعتبار نصف الراتب الذي تسلمه المعلمون في شهر نيسان جزءاً مـن اسـتح                
السابقة وان تدفع الحكومة راتب شهر كامل فوراً اضافة الى دفع رواتب كاملة للمعلمين خـالل العطلـة                  

وبدوره قال البرغوثي ان اللجنة الوزارية ابلغت االتحـاد العـام للمعلمـين     .الصيفية في مطلع كل شهر
وناشـد   .واتـب المعلمـين   بموافقة قطر على تقديم مساعدة عاجلة لدعم التعليم بحيث تخصص لـدفع ر            

البرغوثي جميع النقابات االخرى بوقف االضراب خاصة نقابة المهن الصحية حفاظا على حيـاة ابنـاء                
ودعا البرغوثي الى تنظيم فعاليات مشتركة ضد الحصار وسياسة الخنـق           . شعبنا وتقديم العالج للمرضى   

من جانبه اكد شحادة انتهاء     . ي بدا يتفكك  والتجويع لنظهر السرائيل والعالم اننا موحدون ضد الحصار الذ        
الخطوات االحتجاجية ووقف اضراب المعلمين بدءا من الـسبت المقبـل ادراكـا للمـسؤولية الوطنيـة                 

وقال شحادة اننا سنساهم في مقاومة الحصار مشيرا الى ان االتفاق المتبلور يلبـي مطالـب                 .والتربوية
  .مام وقف االضرابالمعلمين بحدها المعقول مما يفسح المجال ا

 16/5/2007الحياة الجديدة 
  

  في حماس مسؤولية مجزرة معبر المنطار" التيار الدموي"فتح تحمل  .23
 حمل عبد الحكيم عوض، الناطق باسـم        :غزة من   15/5/2007 وفا   - وكالة األنباء الفلسطينية   أوردت

وقال عوض في    . المنطار التي ارتكبت في معبر   " المجزرة الرهيبة "حركة فتح في قطاع غزة، مسؤولية       
إن المسؤول عن المجزرة الرهيبة في معبر المنطار التي راح ضحيتها ثمانية مـن              : "تصريحات صحفية 

أفراد األمن الوطني وعدد كبير من الجرحى هي حركة حماس وتيارها الدموي الذي يواصـل ارتكـاب                 
ي قصف مـن جـيش االحـتالل        وأكد عوض، أن أفراد األمن الوطني لم يتعرضوا أل         ".المجازر البشعة 

بل من تيار دموي في حركة حماس حاصرهم منذ فجر اليوم، وتعمد على ارتكاب أكبر عدد                "اإلسرائيلي  
 عملت طوال ساعات الصباح على تطويق األزمـة         فتحوأشار الناطق إلى أن      ".من الضحايا في صفوفهم   

ل في ظل إصرار حركة حمـاس علـى     ت بالفش ءوفك حصار أفراد األمن الوطني، إال أن هذه الجهود با         
  .ارتكاب هذه المجزرة البشعة

ن مجـزرة   قالـت أ  قيادة حركة فتح في ساحة الضفة        أن   غزة من   16/5/2007 الحياة الجديدة    وذكرت
ال رائحة المؤامرة وااللتفاف على االتفاق الوطني الفلـسطيني فـي مكـة،             إالمنطار خطوة ال يشتم منها      

سطينية الرسمية من أجل تعزيز الوحدة الوطنيـة والـشراكة الـسياسية،        وضرب واضح لكل الجهود الفل    
لـى  إ والمخططات الخارجية التـي ترمـي        ،ولىاألمر الذي ال يخدم سوى مصلحة االحتالل بالدرجة األ        

 فـي   دخالنا مجدداً إخوة و تفتيت الوحدة الفلسطينية وتخريب البيت الفلسطيني وزرع الفتنة والشقاق بين اإل          
وطالبت فتح بحل القوة التنفيذية بشكل فوري وسريع وتشكيل لجنة تحقيق وطنية في              .ل دموي أتون اقتتا 

 وسحب المليشيات المسلحة من الشوارع وتشكيل غرفة عمليات مشتركة          ،الجريمة وتقديم الفاعلين للعدالة   
  .لضبط الوضع األمني الداخلي في قطاع غزة

جمال نزال الناطق باسم فـتح فـي الـضفة          زة إلى أن    وغرام اهللا   من   15/5/2007وكالة معاً   وأشارت  
 بالتصعيد بعد أن الحظت أن الوزراء المـستقلين وحركـة فـتح              أن حماس قد اتخذت قراراً      قال الغربية

. حققوا ثغرات في الحصار من دون أن يتالزم ذلك مع خطوات سياسية من الغرب تجاه حماس نفـسها                 
حماس غير معنية بفك الحصار الـذي       "ن  إوأنغام برام اهللا    وقال نزال في تصريح خاص بإذاعتي أجيال        

 من رجـال    10جريمة قتل   " واستنكر نزال  ."جلب لها على حد قولها منافع مالية لم تكن موجودة من قبل           
 عـن اتفـاق مكـة       ن ذلك يشكل ارتداداً   أ من الفلسطينيين في يوم النكبة على وجه الخصوص معتبراً        األ

 .  مع رفض حماس لنشر أجهزة األمن الفلسطينية الرئاسيةألسل العنف بدوقال نزال أن مس ".بالفعل
خرى استنكرت فتح تكرار الهجوم على منزل المتحدث باسمها في غزة مـاهر مقـداد الـذي                 أمن جهة   
اسـتهداف  "وقال جمال نزال أن      . ساعة بقذائف آر بي جي     24 القسام منزله للمرة الثانية خالل       تاستهدف
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المقدرات المادية لجهازنا اإلعالمي المتواضع على يد حمـاس ينبـع مـن حقيقـة أن                 البشري و  رالكاد
خصومنا قد استنفذوا مستودع براهينهم وحججهم وخسروا القدرة على مواجهة الفكرة بـالفكرة والكلمـة               

 ". بالكلمة
 مقـداد   ن أي مساس بالقيادي ماهر    أقصى في الضفة الغربية وقطاع غزة       قالت كتائب شهداء األ   بدورها،  

نجـرار  سيكون باستهداف كل السياسيين لحركة حماس في الضفة والقطاع، مطالبين قادة القسام عدم اال             
 نسخة منه على حرمة الدم الفلـسطيني        كدت الكتائب في بيان وصل معاً     أو .قتتال الداخلي وراء الفتن واال  

 .حتالل في ذكرى يوم النكبةووحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة اال
  

   المسؤولية"إسرائيل" ن وتحمالمنطارا بمجزرة الم عالقتهان تنفيوالقسام حماس .24
 مسؤولية أحداث   "اإلسرائيلية"حّملت حركة حماس السلطات     : غزةمن   15/5/2007قدس برس   أوردت  

المنطار التي أسفرت عن اغتيال ثمانية من عناصر األمن الوطني الفلسطيني، وتعهدت بالرد على ذلـك                
حركة وصلت نسخة منه لقدس برس أنهم يحملـون         الوقال بيان صادر عن      . الصواريخ بإطالق وابل من  

االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة عما حدث هذا اليوم من اغتيال ثمانية عناصر من جهاز األمـن                "
وندعو جميع األجهزة العسكرية للفصائل الفلـسطينية لتوجيـه ضـرباتها           .. الوطني قرب معبر المنطار   

وإمطارهم بوابل من الصواريخ والردود السريعة لتفويت       .. رية مباشرة إلى قوات العدو الصهيونية     العسك
وحذّر البيان من اإلنسياق وراء الدعايات اإلسرائيلية وضرورة تحري الدقة          ". لفرصة على جميع العابثين   

  .في نقل المعلومة
قوات األمن الوطني شرق     من   8أودت بحياة    التي   "مجزرةالب"أي عالقة لها     امنفت كتائب القسّ  من جهتها   
، ما  واستنكر أبو عبيدة الناطق اإلعالمي باسم الكتائب       .قوات االحتالل ، محملة المسؤولية إلى     مدينة غزة 

 بعـض سيما من قبـل تلفزيـون فلـسطين و          ال ،زج اسم الكتائب حول المسؤولية لهذه المجزرة      "وصفه  
بـو عبيـدة فـي      أوقال  . "عد دقيقة واحدة بالمسؤولية عن الحادث      التي اتهمت القسام ب    ،اإلذاعات المحلية 

حـد  أإن ما حدث بالضبط كان هناك اشتباكات بين كتائب القسام وقوات الرئاسة الذين قتلوا               : "تصريح له 
قادة القسام إبراهيم منية شرق الشجاعية أثناء تفقده المرابطين هناك، وبعد ذلك تمركزت قوات الرئاسـة                

لكنها استمرت في إطالق النار تجاه المرابطين من أبناء القـسام الـذين             " المنطار"لصناعية  في المنطقة ا  
 قاموا بتسليم   ،وأضاف أن معظم عناصر قوات الرئاسة الذين كانوا في الموقع          ."اضطروا لالشتباك معهم  

 ،لمكـان أنفسهم لقوات االحتالل شرق سلك التحديد، وكان هناك تحليق للطـائرات اإلسـرائيلية فـوق ا               
بعـد  : "وتابع أبـو عبيـدة     . خشية قصفه قبل وقوع الحادث بساعتين      ،فانسحبت كتائب القسام من المكان    

 من قبـل    قصفها فتم   ، للمعبر خلت جيب لقوات األمن الوطني ود     تانسحاب كتائب القسام من المكان جاء     
  ." ظنا منها أن الجيب تابع للقسام فقتل وأصيب كل من فيه"إسرائيلية"مدفعية 

القوة التنفيذية نفت ما جاء علـى لـسان    أن ألفت حداد عن مراسلته  15/5/2007 48 عـرب  ونقل موقع 
الناطق باسم حرس الرئيس من اتهام القوة التنفيذية بمحاصرة موقع لحرس الرئيس بالقرب مـن موقـع                 

ض األجهـزة   إنها حذرت من محاوالت عديدة تنتهجها حركة فتح وبع        "وقالت القوة في بيان لها       .المنطار
وحذرت القـوة التنفيذيـة      ".األمنية الزج باسم القوة في األحداث الجارية على الساحة الداخلية الفلسطينية          

  ".تحاول النيل من القوة التنفيذية وتشويه صورتها لدي أبناء شعبنا الفلسطيني"جميع الجهات التي 
ي أتحدث باسم القوة التنفيذية نفـى  سالم شهوان المأن إغزة  من 16/5/2007 الحياة الجديـدة   وأضافت

 ".هذه مشكلة بين كتائب القسام والحرس الرئاسي وال عالقـة لنـا فيهـا    ":صلة لهذه القوة بالحادث وقال  
  ".حداث الداخلية المؤسفةلدينا قرار في القوة التنفيذية بعدم المشاركة في األ ":ضاف شهوانأو

منيـة  جهـزة األ  جرى في منطقـة كـارني تتحمـل األ        ما   ":يمن طه المتحدث باسم حماس    أقال  بدوره،  
ن ينتشر في المنـاطق     أيجب  . من على األ  نه يشكل خطراً  من الوطني أل  ن يتم حل األ   أيجب  .. مسؤوليته
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لى حركة فتح في المـشاكل التـي        إجندة خاصة واالنحياز    أبتنفيذ  "من الوطني    قوات األ  متهماً ".الحدودية
  ".تحدث مع حماس

  
  خالل يومين في قطاع غزةقتتالجريح حصيلة اال100من كثر أ و قتيال30ً .25

 وأكثر من مائـة      ثالثون قتيالً  : عال محمود   نقالً عت مراسلتها   غزة من   16/5/2007 وكالة سما    أوردت
فقد ذكـرت مـصادر     . جريح هم ضحايا فوضى السالح والفلتان األمني السائد في قطاع غزة منذ أمس            

ضي لقي مصرعه بالقرب من برج النور خلف الجامعة اإلسـالمية           طبية فلسطينية أن المواطن ماهر را     
 وتواصـالً  .في حي الرمال غرب غزة، نتيجة االشتباكات المسلحة بين عناصر من حركتي فتح وحماس             

حد أفراد األمن الوقـائي إثـر االشـتباكات         ألحالة الفلتان األمني قتل ظهر اليوم األربعاء حسن سويدان          
مـن  كما قتل ضابط في األ    . فتح وحماس بالقرب من برج النور في مدينة غزة        المسلحة بين عناصر من     

براج السوسي المحاذية للمقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين في          أالوطني الفلسطيني بالقرب من     
 . االشتباكات المستمرة

ـ  ذكرت أ صادر طبية    أن م  ألفت حداد  نقل عن مراسلته     15/5/2007 48 عرب وكان موقع  سطينيين ن فل
حدهما عـضو   أن  ألى  إقتال مساء الثالثاء مع تجدد االشتباكات المسلحة بين حركتي حماس وفتح مشيرة             

كما أقدم مسلحون على اختطاف المحاضر في الجامعة اإلسالمية محمد رجـب رضـوان،               .في حماس 
  .ونقلوه إلى جهة غير معلومة

 األمـن   فـي عناصـر   ذكرت أن    نيةمصادر فلسطي  إلى أن    غزةمن   15/5/2007قدس برس   وأشارت  
 . آخر فـي حـادثين منفـصلين   حت وجر بعد اختطافه،حد الصحفيين، أمساء الثالثاء، اغتالت  الفلسطيني

 الذي يعمل في صحيفة الـصحوة       ،ن قوات من األمن اختطفت الصحفي عصام الجوجو       إمصادر  الوقالت  
  .، حسب قولهمة غرب مدينة غز"أعدموه بدم باردو"، التابعة للكتلة اإلسالمية

يوسف مطيـر مـن      إلى أن     رائد الفي  نقالً عن مراسلها  غزة   من   16/5/2007 األخبار اللبنانية    ولفتت
قتل وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، في اشتباكات اندلعت بين مـسلحين             أفراد جهاز األمن الوقائي   

ي محيط المقر الـرئيس     من الجهاز وحركة فتح من جهة، وعناصر من حركة حماس من جهة أخرى، ف             
لكن حمـاس قالـت إن عناصـر فـتح          . لجهاز األمن الوقائي في حي تل الهوى، بحسب مصادر أمنية         

 .والوقائي قتلوا بعضهم بعضاً، نتيجة حالة التوتر الشديدة التي يعانون منها
قـوا   أفاد شهود عيان أن مسلحين أطل      ،في سياق متصل  : غزة من   16/5/2007 الحياة الجديدة    وجاء في 

النار صوب الجامعة اإلسالمية في مدينة غزة، وحاولوا اقتحام مقر الجامعة وسط إطالق نـار كثيـف،                 
وحذرت كتائب القسام على لسان ناطقها اإلعالمي أبو عبيدة من محاولة البعض             .وذلك منذ صباح أمس   

  .استهداف الجامعة اإلسالمية واقتحامها
  

 ة لكيان مجهول الهويلسلطة تمهيداًحماس بدأت سلخ قطاع غزة عن جسم ا: فتح .26
 على رؤية الفرق بين ما تقوم به حماس من تـدمير             في فتح لم يعد قادراً     حداًأقال جمال نزال أن     : غزة

. لمقرات السلطة الفلسطينية وتقتيل ألفراد األمن الفلسطيني وعملية االنقالب بصورها التقليدية المعروفـة            
واعتبر أن حمـاس اآلن بـدأت       . يين إلى مرحلة ما بعد اتفاق مكة      وقال أن حماس بادرت لنقل الفلسطين     

نشأتها فصائل منظمة التحرير    أبوضوح عملية سلخ قطاع غزة عن جسم السلطة الوطنية الفلسطينية التي            
ودعت فتح الصحافيين والفصائل إلـى االسـتعداد         . من حماس إلقامة كيان مجهول الهوية      وذلك تمهيداً 

افها الفعلية ووصف الهجوم المنظم الذي تشنه حركة حماس على مقرات األجهـزة             لتسمية األشياء بأوص  
رتكان للحيـاد   وحثت فتح الفصائل الفلسطينية إلى عدم اال      . األمنية باالنقالب الذي ال يحتمل تسمية أخرى      

 ألي جهـة    واعتبر نزال أن التاريخ لن يحمل ذكـراً       . في معترك يجري فيه تدمير السلطة بشكل منهجي       
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وقـال  . اسية تكون عاجزة عن التصريح بموقفها عندما يكون البغي من فئة على كل الفئات األخـرى               سي
 رجال من األمن الـوطني      8ا حماس من دم     ئوباألمس خرج علينا بعض فقهاء الحياد الهدام ليبر       : "نزال

ته وقتـل    واليوم يجري اقتحام منزل رشيد أبو شباك الذي طالبت حماس بإقال           ،أعدموا برصاص بالرأس  
 أن فتح فعلت خيرا بعدم الرد حتى اآلن حتى يتضح للجميع من هي الجهة                معتبراً ،فراد من حراسه  أستة  

  ."التي تريد الدم وتبحث عن الخراب
  16/5/2007دنيا الوطن 

  
  حركة فتح بذلت كل ما تستطيع لوقف المسلسل الدموي في القطاع: أبو شمالة .27

 اليوم، أن الحركة وقيادة الساحة في قطاع غزة         ،مانية ماجد أبو شمالة   نائب عن كتلة فتح البرل    ال أكد   :غزة
وأشار في تصريح صحفي له، إلى       .بذلت كل ما تستطيع لوقف هذا المسلسل الدموي الحاصل في القطاع          

أن الوفد األمني المصري بذل كل جهوده من أجل تطويق هذه األحداث المأسـاوية، التـي ال تخـدم إال                    
ن كل هذه الجهود ذهبت سدى، مع إصرار هذا التيار الدموي في حركـة حمـاس علـى                  إسرائيل، إال أ  

واعتبر  .في المجتمع الفلسطيني، والعمل بكل جهدهم، من أجل نسف الوحدة الوطنية          " اإلرهاب"ممارسة  
في هذا الصدد أن إصرار هذا التيار ال يمكن تفسيره بغير نوايا مبيتة ومخطط لها، حيث يترجم ذلك على                   

نا بإطالق النار على مرافقي ماهر مقداد، واليوم بعد أن          أعندما اتفقنا باألمس تفاج   : "رض الواقع، مضيفاً  أ
ورأى  ".اتفقنا فوجئنا بهذا الهجوم غير المبرر على منزل رشيد أبو شباك، والذي ال يمكن قبوله من أحد                

ى اتفاق مكة، وإنهاء الوحـدة      أن هؤالء يهدفون من خالل هذه العمليات، إلى إطالق رصاصة الرحمة عل           
الوطنية، وتدمير الشعب الفلسطيني وجره إلى حمام من الدماء، ال يمكن أن يسلموا منه هم أنفسهم، مشدداً                 

  .على أن ما يحدث اليوم هو جريمة كبرى
  16/5/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  أحداث غزة الدامية مسؤولية مشتركة بين الجميع: حلسأحمد  .28

الجميـع  ) بـو مـاهر   أ(حمد حلس   أحّمل عضو المجلس الثوري لحركة فتح       : جيهان الحسيني  -لقاهرة  ا
وقـال  . مسؤولية األحداث الدامية التي جرت في غزة، معتبراً أن المسؤولية مشتركة بين كل األطـراف              

عاً الخـسارة   ليس هناك طرف بمفرده يتحمل المسؤولية، لكن قط        ":لحياةلحلس الموجود في القاهرة حالياً      
، ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته رئيساً للسلطة وبموقعـه القيـادي               "ستعم الجميع 

وشدد حلس على أهمية وضع معالجات وحلول مطمئنة لكل القضايا الشائكة داعياً             .يتحمل مسؤولية أكبر  
ولفت إلـى أن     .حة الفلسطينية إلى ضرورة استبعاد أطراف الصراع من معالجة األزمة الراهنة في السا          

كـان  ": قرار نزول قوتين متضادتين إلى الشارع جانبه الصواب، موضحاً أن القوتين متنافرتان، وقـال             
يجب دمجهما في المؤسسة الوطنية وإعادة تأهيلهما أوالً وتنقية األجواء بحيث تخضع األمـور للمعـايير                

ودعا حلس كل القوى الوطنية التـي تتفـق          ."زبيةالوطنية وتصبح هي األساس بديالً عن الحسابات الح       
عليها التيارات الفلسطينية إلى أن تتحرك وتحل محل القوى التنفيذيـة الموجـودة حاليـاً فـي الـشارع                   

  .المتصاص التوتر واالحتقان الحالي في الساحة الفلسطينية
خلي واألحداث الدامية   من جهة أخرى حملت مصادر فلسطينية مطلعة الرئيس عباس مسؤولية التوتر الدا           

من دون أن يحسم استقالة القواسـمي       "وعزت ذلك إلى مغادرته غزة      . التي جرت في الساحة الفلسطينية    
ال يريد معالجـة    "واتهمت المصادر عباس بأنه      ."ومن دون معالجة التناقض الحاصل في األجهزة األمنية       

ون في الفلتان األمني ومن الذي يحركهم وما هي         هو يعلم جيداً من هم المتسبب     ": ، وقالت "المشاكل الحقيقية 
  ."أدواتهم ومع ذلك يتمسك بهم ويرفض عزلهم
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لى الحياة على الجهود التي تبذل حالياً الحتواء األزمة الراهنة،          إولم يعول مصدر مصري موثوق تحدث       
ـ   "ن ما يجري حالياً هو مجرد مسكنات، ونحن ندور في دائرة مفرغة           إ": وزاد سطينيين بـأن   ، متهماً الفل

 والمطلوب  "بيت القصيد "، وواصفاً المساعي المصرية بأنها ليست       "ليس لديهم إرادة حقيقية لحل مشاكلهم     "
  .استئصال األسباب الحقيقية لألزمة وليس المعالجة بالتخدير

  16/5/2007الحياة 
  

  قيادات أمنية تعرقل تنفيذ خطة الحكومة لضبط الفلتان األمني:  حمدانأسامة .29
أرجع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان السبب الرئيس في التدهور األمني في قطـاع                : صنعاء

غزة إلى عرقلة قيادات في األجهزة األمنية لتنفيذ الخطة التي اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية               
ت تعترض نجاح   هناك ثالثة معوقا  : "وقال حمدان في تصريح لوكالة قدس برس      . لضبط األوضاع األمنية  

حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية؛ أولها الجانب األمني فهناك خطة معتمدة في حكومة الوحـدة ولكنهـا                
يؤسفني أن أقول إن عـدداً مـن        : "وأضاف". تحتاج إلى تعاون كل األطراف في السلطة لكي يتم تنفيذها         

ر عثرة أمام جهود وزيـر الداخليـة،        قيادات األجهزة األمنية ال يزال يعرقل تنفيذ هذه الخطة ويقف حج          
وعبر حمدان عن أمل الحركة في أن يمـارس         ". األمر الذي دفع الوزير إلى تقديم استقالته، وأصر عليها        

رئيس السلطة محمود عباس صالحياته إللزام أولئك الضباط لتنفيذ الخطة، خاصة أنهم يبـررون عـدم                
 وأوضح أن الجانب الثاني الذي يعترض نجـاح اسـتمرار   ".االلتزام بها لعدم وجود أوامر مباشرة للتنفيذ   

يـشكل  (...) الشك أن الحـصار     : "حكومة الوحدة الفلسطينية هو الجانب االقتصادي واالجتماعي، وقال       
أما العـائق   ... ". وأعتقد أن استمرار الحصار سيضر بمستقبل الحكومة والسلطة معاً        (...) أزمة كبيرة،   

 الحكومة الفلسطينية فقد أوضح حمدان أنه يتعلق بعدم استكمال الشراكة في            الثالث الذي يعترض استمرار   
  .الواقع الفلسطيني

  16/5/2007 قدس برس
  

  الداخلية لمعالجة الخالفات"هادئ"حماس تدعو إلى خطاب إعالمي  .30
 من عودة المواجهات ، رصدت فيه خسائرها في األيام الثالثة األخيرة، أصدرت حركة حماس بياناً:غزة

 من مسؤولية ضخامة عدد الضحايا إلى  جزءاًمحملةبين عناصرها وأجهزة األمن التابعة لحركة فتح، 
حماس متحدث باسم حركة روى و.  لعدد من الناطقين باسم فتح"ستصاليةالتصريحات اال"ما أسمتها عودة 

اية تفاصيل بد،  وصلت نسخة منها لقدس برس،في الضفة الغربية في تصريحات صحفية مكتوبة
   خالل األربع والعشرين ساعة األولى من تفجر األحداث الدامية والمؤسفة: "المواجهات األخيرة، فقال

بدءاً من إعدام .. رصدنا شتى أشكال االعتداءات على المواطنين.. في قطاع غزة) 13/5(حد أليوم ا
). 17القوة (ئاسة من قبل أشخاص يرتدون زي قوات أمن الر) سليمان العشي ومحمد عبدو(الصحفيين 

حتى .. واالعتداء على النساء المنقبات والشباب الملتحين) علي الشريف.د(واختطاف أساتذة الجامعات 
كثير منهم ليسوا حتى من ..  مواطنا70ًوصلت حصيلة هذا اليوم وحده قتل وإصابة واختطاف أكثر من 

 .، حسب قول البيان"م والتزامهموإنما أهينوا واعتدي عليهم لمجرد مظاهر تدينه.. أعضاء الحركة
 أبو جراد وكشف غتيالالتحقيق في اطلب  عدم رد حركة فتح على ،واستغرب المتحدث باسم حماس
 تصريحاً لناطقين باسم 12 ساعة األولى 24لقد رصدنا خالل الـ : "الحقيقة قبل اتهام حماس، وقال

والتحريض ) حماس ال يهمها الوطن(ين حركة فتح ولوسائل إعالمية مختلفة ال يوجد فيها إال التخو
اتفاق مكة أطلقت عليه (، والحديث عن عدم االلتزام باتفاق مكة )دعوة إلى الضرب بيد من حديد(

رغم إصدار ) بهاء أبو جراد(صرار على تحميل حماس المسؤولية عن مقتل إل، وا)رصاصات الرحمة
 رسمي تعلن فيه عدم مسؤوليتها عن هذا الحركة لستة تصريحات إعالمية في نفس اليوم أحدها بيان
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وتطالب بالتحقيق فيه، في الوقت الذي لم نسمع حتى اآلن صوتاً واحداً من فتح يطالب ، الحادث وتدينه
ن ما يدعونا إ: ""حماس"لت وقا ".بتحقيق واضح في الحادث لما شكله من عامل استفزاز لمشاعر الكثيرين

 في هذه األحداث ،اط بعض ناطقي حركة فتح في الضفة الغربيةلألسف في هذا الجانب هو رصدنا النخر
وسنضرب في .. كالتيار الدموي(بشكل سلبي من خالل العودة إلى اللهجة التي سبقت اتفاق مكة المكرمة 

  .، كما قال"بدالً من محاولة االلتفاف وتطويق بؤرة التوتر وحصرها) كل مكان
  15/5/2007 قدس برس

  
  "جريمة المنطار"تدين  التحريرفصائل منظمة  .31

 الجريمة النكراء التي تعرض لها أفراد األمن الوطني، صباح اليوم         "أدانت فصائل منظمة التحرير      :غزة
وطالبت تلك الفصائل، في بيان مشترك أصدرته عقب لقاء طـارئ            ".، في معبر المنطار   )أمس الثالثاء (

ب في غزة، الحكومة باإلسراع في تنفيـذ        عقدته في إطار مساعيها لتطويق األزمة، في مقر حزب الشع         
: وقد وقع على البيان كـل مـن        .الخطة األمنية لضبط الوضع الداخلي، وبتعاون كافة األجهزة الرسمية        

جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلـسطينية،          
، "فـدا "المبادرة الوطنية الفلسطينية، واالتحاد الـديمقراطي الفلـسطيني         والجبهة الشعبية القيادة العامة، و    
  .، وحزب الشعب الفلسطيني"الصاعقة"وطالئع حرب التحرير الشعبية 

  16/5/2007الحياة الجديدة 
  

  لعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني ل تدعو فتح وحماس الديمقراطية .32
 إلى الساحة الفلسطينية، بين حركتي  الداخلي مجدداًانتقدت الجبهة الديمقراطية عودة االقتتال: عمان

وفق  "حماس وفتح، واعتبرت أن طريق الخالص من ذلك هو العودة إلى بناء الوحدة الوطنية مجدداً
، من أن "سرقدس ب"وحذرت الجبهة في تصريحات مكتوبة، وصلت نسخة منها ل ".وثيقة الوفاق الوطني

إن طريق الخالص : "ائية سيؤدي إلى مزيد من الكوارث، وقالتاالستمرار في السير وفق اتفاقات ثن
بقوانين التمثيل النسبي الكامل وفق وثيقة الوفاق الوطني، ) بناء الوحدة الوطنية الغائب األكبر(إعادة 

  .، حسب وصفها"وبدون هذا فإن كوارث االقتتال لن تتوقف، والخاسر األكبر شعبنا في الوطن والشتات
  15/5/2007 قدس برس

  
  يجب االلتزام بالنداء الداعي إلى وقف االقتتال الفوري والعودة إلى الحوار: أبو النجا .33

 شدد إبراهيم أبو النجا رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية، اليوم، على ضـرورة                :غزة
وأكـد علـى     .ى الحـوار  االلتزام بنداء اللجنة أول أمس، والداعي إلى وقف االقتتال الفوري والعودة إل           

 .ضرورة أن يكون الوفاق الوطني هو األساس، وأن أي اتفاق ال يرتكز على ذلك لن تكون له أية فائـدة                   
  . رئيس الوزراء أن يتدخل بشكل مباشر حتى تحترم االتفاقيات أبو النجاوناشد

  16/5/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  روتيسدوتوقع جرحى في  واريخالقسام تقصف مستعمرات االحتالل بالص .34
بعون اهللا وتوفيقه   : " في بالغ عسكري تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه          كتائب القسام  قالت: غزة

 للنكبـة   59، الـذي يوافـق الـذكرى الــ          )15/5(تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم الثالثاء         
".  صاروخاً من طراز القـسام  27ة بقطاع غزة بـ     الفلسطينية، من قصف المغتصبات الصهيونية المحيط     

وأشارت الكتائب إلى أن عملية القصف بدأت في الساعة السادسة وخمسة وثالثين دقيقة وانتهـت قبيـل                 
  .منتصف ليل الثالثاء
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كتائب في تصريح خاص لموقـع القـسام أن عمليـات القـصف             ال أكد أبو عبيدة، الناطق باسم       ،بدوره
 على احتفاالت   ، ورداً 1948تأتي في سياق ذكرى نكبة فلسطين عام        " المتواصلة   للمستعمرات الصهيونية 

وكذلك لتوجيه البوصلة من جديد تجـاه        ":وأضاف". العدو بإحياء ما يسمى بذكرى إنشاء الكيان الغاصب       
 العدو وقطع الطريق على العابثين بالوحدة الوطنية الذين باتت تتساوق أهدافهم مع العدو الصهيوني عبر              

إدخال عدد كبير من المقاتلين عبر معبر رفح بموافقة العدو الذي يمنع أهلنا والمواطنين الدخول عبر هذا                 
وجه رسالة للعدو ولكل العابثين أن المعركة الحقيقية مـع          "وشدد أبو عبيدة على أن هذا القصف        ". المعبر

ريخ القسام علـى جميـع       وعلى العدو أن يستعد لمزيد من زخات صوا        ،العدو وليس مع أي طرف آخر     
 ". المغتصبات

وكانت مصادر إعالمية عبرية قد تحّدثت عن وقوع ما يزيد عن خمسين جريحاً صهيونياً، إصابة اثنـين                 
خطيرة، في حين ألحق القصف المكثف للمستعمرات أضراراً جسيمة، كما تقرر تعطيل الدوائر الرسمية              

 . والمدارس في مستعمرة سديروت في أعقاب القصف
  16/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لهاميناً عاماً أبو يوسف  تنتخب واصل أالتحرير الفلسطينيةجبهة  .35

بو يوسف  أواصل  . مانتها العامة د  أمس عضو   أ انتخبت جبهة التحرير الفلسطينية      : نائل موسى  - رام اهللا 
علـن  أو .فته المنية السبت الماضـي     الذي وا  )حمد حلب أبو  أ(ميناً عاماً لها خلفاً لعمر شبلي       أ)  عاماً 45(

  .طر القياديةن انتخاب األمين العام تم بالتشاور داخل األأبو صالح هشام أعضو المكتب السياسي للجبهة 
  16/5/2007الحياة الجديدة 

  
  في لبنان تدعو لوضع حد للفلتان األمني داخل المخيماتالجهاد حركة  .36

لرفاعي يرافقه شكيب العينا، مركز الجماعة اإلسالمية فـي         زار ممثل حركة الجهاد في لبنان أبو عماد ا        
 .علي عمار والمسؤول السياسي للجماعة في الجنوب بسام حمود        .صيدا والتقى رئيس المكتب السياسي د     

ضرورة وضع حد لحالة الفلتان األمني داخل عدد مـن المخيمـات            "وأكد الطرفان بحسب بيان للجماعة      
لقتلى والجرحى ما ينذر بفتنة كبيرة يكون المستفيد منها أصحاب مشروع           والتي أدت إلى سقوط عدد من ا      

ضرورة تـشكيل   "ودعا المجتمعون إلى     ".إنهاء القضية الفلسطينية، ومزيد من التيئيس للشعب الفلسطيني       
مرجعية موحدة للشعب الفلسطيني في لبنان تعنى بهموم الفلسطينيين ومطالبهم وتكون هـي المرجعيـة               

  ".ل المخيماتاألمنية داخ
  16/5/2007المستقبل 

  
 "ال"أولمرت يعلن رغبته في لقاء القادة العرب ويعد بأال يسمعوا منه كلمة  .37

انني "قال اولمرت خالل الجلسة األولى لمؤتمر الحائزين على جائزة نوبل :  تيسير النعيمات-البتراء 
ا أفكارهم، واذا كانوا جاهزين ألكون  قائدا عربيا ليأتوا الى إسرائيل ويجلسوا معنا ويقدمو22ادعو ال

لكل جهد متميز وبدون أي  "نعم"ونقول كلمة " ال"معهم فأنني جاهز للحضور ولن يسمع العرب مني كلمة 
مستعد للقائهم في "وكرر دعوته للقادة العرب للحضور الى اسرائيل واذا كان ذلك صعبا فهو  .شروط منا
وان المبادرة " بدون اي شروط مسبقة من اي طرف"ان يكون وشدد اولمرت ان اللقاء يجب  ".اي مكان

 .التي يجب الجلوس معا لمناقشتها" المهمة"العربية تحمل بعض النقاط 
وحول الحرب على لبنان الصيف الماضي قال اولمرت ان السبب لم يكن اسر الجنديين بل وجود ما 

 الجنود االسرائيليين، حسب تعبيره ، على الحدود تكدس االسلحة لمهاجمة" منظمة ارهابية"اسماه ب 
 .في الحرب على لبنان" بعض االخطاء"معترفا بارتكاب 
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ما يعرف بحقوق الالجئين بالعودة والتعويض فان إسرائيل ترى ان ذلك : "وبشأن حق العودة قال اولمرت
مر ذو حساسية سيتم في دولة فلسطين المقبلة وداخل حدودها ولن تكون العودة الى إسرائيل الن هذا األ

 ".وال بد من تحديد الحدود الفلسطينية وحين يكون الفلسطينيون جاهزين سيتم بحث النقاط الثالثة الحساسة
اذا اراد القادة الجلوس نجلس معهم والتكلم "واقترح ان يتم اللقاء مع الزعماء العرب في عمان، وقال 

اس في الحكومة الفلسطينية اذا اعترفت واوضح انه يقبل بوجود حم ".دون شروط مسبقة من الجانبين
وبين اولمرت الذي غادر الجلسة االولى للقاء الملك عبداهللا الثاني في  .بانها لن تقوم باعمال ارهابية

العقبة انه اتفق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليتم عقد اللقاءات بينهما بشكل منتظم وكل 
 يفضي وحسب الى اقامة الدولة الفلسطينية بل يجب ان يتجاوز ذلك واكد ان الحل ال يجب ان .اسبوعين

الى التشارك والحوار بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي والمجتمع الدولي من اجل وقف االرهاب الذي 
واعاد اولمرت اسباب تعثر الحوار مع الرئيس الفلسطيني  .ما يزال جزءا من حياة شعوب المنطقة

العمال العدوانية التي وصفها بالعامل الرئيسي المحدد للقاءات منتظمة مع الرئيس محمود عباس الى ا
عباس التي تركز على تسهيل حياة الفلسطينيين عبر تسهيل االجراءات على المعابر والمقاطع من اجل 

ن وقال ان اسرائيل مستمرة في الحوار للوصول الى اطار عام لدولتي .الحد من تهريب االسلحة الى غزة
الرئيس الفلسطيني يعرف ذلك ولكن ليست جميع الفصائل "فلسطينية واسرائيلية متجاورتين، وتابع ان 

واعترف اولمرت بوجود خالفات داخل المجتمع االسرائيلي تجاه  ".الفلسطينية تشارك عباس هذه الرؤية
العنف كما هو الحال السالم، مؤكدا ان هذا الرفض تسمح به الدول الديمقراطية لكنه اليصل الى درجة 

 .لدى الفصائل الفلسطينية
  16/5/2007الدستور 

  
  المبادرة كموسيقى لم نسمعها من قبل: بيريز .38

أعلن بيريز، في كلمته أمام مؤتمر الفائزين بجائزة نوبل، أنه مـن المتحّمـسين األشـداء                : حلمي موسى 
اته حول االنتقال إلـى اسـتراتيجية       وامتدح الملك السعودي عبد اهللا على تصريح      . "المبادرة السعودية "لـ

وشـّدد  . "موسيقى لم نسمعها طوال السنوات المئة األخيرة      "وأثنى على المبادرة العربية قائالً إنها       . السالم
شرط االعتـراف   "على أن إسرائيل جادة في الجلوس للتفاوض، ومن أجل االنسحاب من غالبية المناطق              

وإذا حدث ذلك يمكن تحقيق السالم خالل       . الفلسطيني من أساسه  بإسرائيل، ووقف اإلرهاب وتغيير الحكم      
  . " ساعة24

  16/5/2007السفير 
  

  اسرائيل تتابع التطورات في غزة ولن تتدخل: بيرتس .39
اعلن وزير الدفاع االسرائيلي عمير بيرتس، امس، في حديث الى االذاعة العسكرية            : ب  .ف. ا -القدس  

 في قطاع غزة الذي يشهد مواجهات بين الفلسطينيين، لكنها ستمتنع           االسرائيلية ان اسرائيل تتابع الوضع    
انها مواجهات داخلية ونحن نتـابع      . ليس لدينا نية في التدخل في هذه المواجهات       "وقال   .عن التدخل فيه  

وردا على سؤال حول ما اذا كان الوضع الداخلي في غزة سيحمل اسرائيل على العدول عن                 ".التطورات
االمران غير مرتبطين ونحن نحـتفظ بحـق        "ى الهجمات بالقذائف عليها، قال وزير الدفاع        فكرة الرد عل  

ما يجب ان يفهمه الشعب الفلسطيني هو انه كلما قامت مجموعـات            "وقال بيرتس    ".الرد متى نقرر ذلك   
ضاف وا ".ارهابية وال سيما حركة حماس بعمليات، فانهم يسيئون الى معبر كارني الحيوي بالنسبة اليهم             

نأمل ان ينجح ابو مازن بواسطة القوات التي تحت إمرته باعادة النظام ومنع حالة الفوضى التي ال تخدم                  "
  .ايا من االطراف

  16/5/2007األيام الفلسطينية 
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  اسرائيل ستمنح قواتها البرية األولوية في موازنة الدفاع بدالً من سالح الطيران .40

هيئة أركان الجيش التي ستلتئم بعد شـهرين لوضـع خطـة            أفادت صحيفة معاريف أمس أن      : الناصرة
 تعتزم ان تستبدل بالخطة الحالية المعتمدة منذ سنوات خطة جديدة ذات            2013 – 2008خماسية لألعوام   

 منحت سالح الطيـران أفـضلية       2003وأشارت إلى ان الخطة المعتمدة منذ العام        . اهداف مختلفة تماماً  
حساب القوات البرية لقناعة واضعي هذه الخطة أن الطيران الحربـي           مطلقة على غيره، خصوصاً على      

لكن الحرب األخيرة على لبنان لم تثبت صـحة         "هو العامل األكثر تأثيراً في حسم حروب في المستقبل،          
وتابعت ان قيادة الجيش باتت اليوم على قناعة بوجوب زيادة موازنة القوات البرية في العام                ،"هذا الرأي 

 مليون دوالر للتغلب على النواقص التي خلفها التقليص في موازنتهـا فـي األعـوام                750نحو  المقبل ب 
كما سيتم إبطال إغالق وحدات مشاة وسيباشَر العمل في إنتاج دبابات متطورة فضالً عن تزويد               . األخيرة

ر فـي   وأضـافت ان المنظومـات قيـد التطـوي        . جنود المشاة والدبابات المصفحة بأحدث العتاد الواقي      
الصناعات العسكرية اإلسرائيلية قادرة على مهاجمة صـواريخ العـدو واعتراضـها قبـل أن تـصيب                 

ووفقاً للصحيفة لن يتم المساس بالموازنة الكبيرة المخصصة للطيـران الحربـي             .المدرعات اإلسرائيلية 
ـ        ."المكلف مهمة مواجهة التهديد االيراني    " ي سـالح البحريـة     وفي إطار الخطة العتيدة فإن االستثمار ف

  .سيكون أكبر من السابق لتغطية كلفة شراء غواصتين جديدتين من ألمانيا
  16/5/2007الحياة 

  
  مناورات إسرائيل استهدفت مجسمات للقصرين الرئاسيين في دمشق وبيروت .41

 عـن ان المنـاورات      ، امس الثالثاء  ،كشف ديبلوماسي بريطاني في العاصمة البلجيكية النقاب       :بروكسل
 عاما التي بدأت فجر االحد      59وسع في تاريخ الدولة العبرية منذ قيامها قبل نحو          كرية االسرائيلية األ  العس

تشمل تدريبات جوية وبرية وبحرية علـى مجـسمات للبنـى الفوقيـة والتحتيـة العـسكرية                 "الماضي  
حلـف شـمال    ونقل الديبلوماسي عن تقارير استخبارية اوروبية بلغت قيـادات          ". واالقتصادية السورية 

االطلسي والدول الفاعلة في االتحاد االوروبي المشاركة فيه تأكيدها ان الجيش االسرائيلي انـشأ داخـل                
وحول قاعدة رامون الجوية األضخم في البالد وفي قاعدتين اخريين احـداهما فـي صـحراء النقـب                   

 لـوزارة الـدفاع والقـصر       اللبنانية مجسمات ¯ واالخرى واقعة بين حيفا والحدود الشمالية االسرائيلية        
الجمهوري اللبنانيين شرق العاصمة بيروت ولقيادات المناطق اللبنانية العسكرية واالمنية ومـن قيـادات              
بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي وللبنك المركزي اللبناني ولمواقع صـاروخية ظـاهرة وتحـت               

برنامج عمليـة محـددة     "اصة على    وذلك في تمرينات خ    "نصراهللا"االرض كتب عليها بالحرف العريض      
علـى  ) غـدا (خارج نطاق التدريبات الشاملة المقرر لها ان تنتهي الخمـيس         " تسعى اسرائيل الى تحقيقها   

اساس حرب شاملة على الجبهات العبرية الثالث الشمالية مع لبنان وسورية والجنوبية مع قطـاع غـزة                 
  ."والوسطى مع الضفة الغربية الفلسطينية

 ان مقـاتالت    "سالح اسرائيلي جديد غير معروف حتـى االن       "ك التقارير حول ما وصفه ب       وقال احد تل  
فجرت على ارتفاعات متوسطة وقصيرة قنابل شبه دخانية غطت مدينة بكاملها بحجم تـل ابيـب                "جوية  

لتعمية العدو وشل دفاعاته واخافة السكان المدنيين وحملهم على النزول الى المالجئ منعـا لتعريـضهم                
 واضاف التقرير الى قوله ان مفعول هذه القنابل شبه الدخانية المكونة من مركبات              "قصف الجوي الشديد  لل

كيماوية غير قاتلة استمر فوق منطقة التفجير اكثر من ساعتين كاملتين حجبت خاللهما المنطقة بكاملهـا                
فاق ومخابئ حـصينة تحـت      وذكر ان قنابل ميدانية اخرى ألقتها المقاتالت على ان         .عن عيون المراقبين  

 نجا منها من التدمير تعرض ساكنوه الى نـوع مـن الغـازات              ومن, االرض ادت الى تدمير كامل لها     
 ."المخدرة غير القاتلة فأخرجتهم من المعركة بعدما تم اقتحام تلك االنفاق والمخابئ واعتقال مـن فيهـا                
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ناورات هو على الدفاعات االرضية والجويـة       ان التركيز االسرائيلي االكبر في هذه الم      "وقالت التقارير   
لمواجهة هجمات صاروخية على غرار ما حدث في حرب تموز يوليو الماضي عندما استخدم حزب اهللا                

 صاروخ من مختلف الطرازات والمديات لضرب المدن والمستوطنات االسرائيلية علـى            4500اكثر من   
ة عن تلك التجربة لصد هذه الموجات الـصاروخية         وان الستراتيجية الجديدة المقتبس   , نطاق غير مسبوق  

  . في المئة استنادا الى انواع الصواريخ التي اطلقها حزب اهللا85نجحت بمعدل 
  16/5/2007السياسة الكويتية 

 
 النائب العام اإلسرائيلي يرفض طلب أولمرت بالتحقيق مع مراقب الدولة .42

لقضائي للحكومة اإلسرائيلية مناحيم مزوز طلبا رفض النائب العام والمستشار ا: تل أبيب ـ يو بي آي
تقدم به رئيس الوزراء ايهود أولمرت بفتح تحقيق جنائي ضد مراقب الدولة القاضي المتقاعد ميخائيل 

 ،وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة .ليندنشطراوس الذي حقق بضلوع أولمرت في قضايا فساد سلطوي
 أولمرت جاء فيها ان السجال الدائر بين مراقب الدولة ى ال إن مزوز بعث برسالة،امس الثالثاء

 .وأولمرت يخلو من أي جانب جنائي ويجب أن يدور هذا السجال في المجال العام مثلما هو جار اليوم
وبرر محامو أولمرت طلب فتح تحقيق ضد ليندنشطراوس بأن األخير يستخدم القوة الكامنة في منصبه 

ت لوسائل اإلعالم بصورة منهجية حول التحقيقات التي يجريها بخصوص بصورة سيئة ويسرب معلوما
 طلب أولمرت بالقول إنه ال يجوز أن يطالب ىوعقب مسؤولون في مكتب مراقب الدولة عل .أولمرت

مختلفة حقق مراقب الدولة فيها إجراء تحقيق ضد المحققين معه ) فساد(شخص مشتبه في أربع قضايا 
 .لتقويض سلطة القانونوهذا الطلب هو محاولة 

  16/5/2007القدس العربي 
  

  لم ينفي وجود تنصت على مكالمات النواب العربمزوز  .43
قال النائب طلب الصانع إن رد المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مزوز، على رسالته، حول 

لنواب العرب، لم ينفي بالتصنت على الهواتف الشخصية التابعة لعدد من ا" الشاباك"شرعية قيام جهاز 
. بشكل قاطع وجود تنصت على النواب العرب، بل العكس هو الصحيح بأنه هناك تنصت، على حد قوله

وكان مزوز قال في رده إنه  ألسباب واضحة ال يمكن أن نتطرق لهذا السؤال إذا ما كان هنالك تنصت 
ي رده على النائب الصانع إلى أنه وأشار المستشار القضائي للحكومة ف .على مكالمات أعضاء الكنيست

كان تنصت على مكالمات عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، وذلك حسب القانون وبأمر من قاضي 
إنني قلق جداً أكثر من "وفي تعقيبه على رد المستشار القضائي قال النائب الصانع . محكمة العدل العليا

دولة فإن المس بأعضاء الكنيست العرب يأخذ شرعية السابق وإنه في ظل الظروف الحالية التي تسود ال
  ".أسباب أمنيه"تحت البند ما يسمى 

  15/5/2007 قدس برس
  

  اعضاء كنيست عرب يدينون الهجمة االستيطانية الشرسة على الخليل .44
 أدان نواب عرب بالكنيست الهجمة االستيطانية الشرسة التي تتعـرض لهـا             : فوزي الشويكي  -الخليل  

< يل وخصوصاً البلدة القديمة جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد من أعضاء الكنيست عـن                 محافظة الخل 
أحمد الطيبـي رئـيس القائمـة       .لمحافظة الخليل ضم النائب د    < القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير    

س وطلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي وإبراهيم صرصور رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل وعبـا            
وقال النائب إبراهيم صرصور ان هذه الزيارة تأتي فـي أعقـاب             .زكور عضو عن الحركة اإلسالمية    

صدور تقرير بتسيلم واصفاً إياه بأنه تقرير خطير والئحة اتهام تدين إسرائيل وتجسد مأساة مدينة الخليل،                
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منوهـا إلـى     .للنكبة 59كما أشار إلى أن هذه الزيارة تهدف إليصال مجموعة من الرسائل في الذكرى              
ضرورة أن تأخذ الخليل قدرا أكبر من االهتمام وجعلها قضية مركزية ألنها تتعرض الغتيال خفي يهدف                
إلى مصادرة المنازل واألراضي وتفشي االستيطان والتعدي على المقدسات الدينية مؤكدا على أنه سيعمل              

  .وأهلهابالضغط باتجاه وضع إستراتيجية عمل لرفع الظلم عن الخليل 
  16/5/2007الحياة الجديدة 

  
  محكمة تل أبيب تقرر إرسال قاتل سائق األجرة المقدسي إلى الفحص النفسي .45

تم تمديد اعتقال قاتل سائق سيارة األجرة المقدسي، جوليان سفير، بعشرة أيام في محكمة الصلح في تـل                  
 استكمال لمـا نـسب إلـى الـشرطة          وفيما يبدو أنه   .أبيب، في حين تم تمديد اعتقال شقيقه بأربعة أيام        

اإلسرائيلية، اإلثنين، بشأن دراسة إمكانية إرساله للفحص النفسي، جاء أنه عرض أمام المحكمة أنه تـم                
وفي المقابـل قـال      .اعتقال القاتل بشبهة ارتكاب أعمال عنف، وأنه تم إرساله في حينه للفحص النفسي            

. جة مفادها أن األخير ال يستطيع التمييز بين الخير والشر         محاميه إنه بعد حديثه مع المتهم توصل إلى نتي        
. ومن جهته كتب القاضي في قراره إن مواد التحقيق تتضمن مؤشرات على مشاكل نفسية لـدى المـتهم                 

  .وقال إنه بناء على ذلك يتوجب فحص الوضع النفسي للمتهم
  15/5/2007 48عرب

  
 ة الخارجية لحقيب"اشتراكي"اسرائيل تشعر بالصدمة من ترشيح  .46

صيبت اسرائيل بالصدمة وخيبة األمل من ترشيح الرئيس الفرنسي المنتخب ُأ: ر محمد بشي،الترجمة
 وذكرت صحيفة ،نيكوال ساركوزي االشتراكي بيرنارد كوشنير لمنصب وزير خارجية الحكومة الجديدة

العبرية حيث ال جيروز اليم بوست ان كوشنير يعد شخصية سياسية فرنسية معروفة جدا في الدولة 
يحظى بحب كبير بسبب مواقفه المؤيدة للقضايا العربية وانتقاداته المتكررة لسياسة االحتالل واالستيطان 

واضافت الصحيفة ان المرشح لمنصب وزير  .والممارسات القمعية االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
 بسبب 2000الثانية عام  نتفاضةالخارجية دعا لفرض العقوبات االوروبية على اسرائيل خالل اال

ونسبت الصحيفة الى مسؤول اسرائيلي بارز رفض الكشف  .االنتهاكات االسرائيلية لحقوق الفلسطينيين
كنا سعداء ومتفائلين بفوز ساركوزي ولكن ترشيح كوشنير لوزير الخارجية نسف هذه ": عن هويته قوله

  ."ح فرنسا العليا على قمة قائمة سياسته الخارجيةالسعادة مؤكدا ان الرئيس الفرنسي الجديد يضع مصال
  16/5/2007عكاظ 

  
  في غزة وارتباطهم بالجهاد العالميآل دغمش قلق اسرائيلي من تعاظم نفوذ  .47

يسود القلق في المنظومة األمنية اإلسرائيلية من العالقة الخطيرة التي نسجت في الفترة األخيرة بين 
وذكرت معاريف أن أبناء .  الجهاد العالمي في شبه جزيرة سيناءعشيرة آل دغمش في غزة وبين نشطاء

متورطون بخطف الجندي وهم العشيرة، يشكلون قوة أساسية تثير الرعب لدى كل الفصائل في القطاع، 
ويخشى جهاز االستخبارات اإلسرائيلي، من تهديد . اإلسرائيلي ومراسل هيئة اإلذاعة البريطانية

وذكرت أن العشيرة المذكورة مسؤولة عن  .شطاء الجهاد بالوصول إلى القطاععبر السماح لن استراتيجي
ذكرت مصادر عسكرية  فيما .تهريب الوسائل القتالية من سيناء إلى القطاع، عبر محور فيالدلفي

إسرائيلية رفيعة المستوى أن االستخبارات اإلسرائيلية شخّصت في األشهر األخيرة عالقة بين العشيرة 
 وقدرات لبناء ،نقل معلومات تكنولوجية، وبنية تحتية تنظيميةلء إرهابيين من الجهاد العالمي، وبين نشطا

   .عملية بحجم أكبر من تلك التي حصلت في إسبانيا ونيويورك مثل فاجعة البرجين
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 بأن تعاظم عشيرة آل دغمش، يشكل خطراً أيضاً على ،نقلت معاريف عن مصادر عسكرية تقديرهاكما 
  .و مازن وهنيةمكانة أب

  16/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  اسرائيل طورت مصال مضادا للجمرة الخبيثة تحسبا لهجوم عراقي .48
 قال مسؤول اسرائيلي شارك في مشروع طبي عسكري إن اسرائيل طورت بنفسها مـصال               :دان وليامز 

 السرية تسببت فـي     مضادا للجمرة الخبيثة شبيها بمصل أمريكي مستخدمة جنودا في اجراء تجارب بالغة           
وجاءت تصريحات جيورا مارتينوفيتش كبير المسؤولين       .احداث أعراض جانبية مستديمة في عدة حاالت      

الطبيين السابق بالجيش االسرائيلي بعد تقرير تلفزيوني ادعى أن العديد ممن أجريت علـيهم التجـارب                
في ردها على التقرير الذي أذاعتـه       و .أصيبوا بأمراض وأن الخدمات الصحية بالدولة تجاهلتهم بعد ذلك        

أبحاثا بغـرض حمايـة     "القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلي قالت وزارة الدفاع في بيان ان الجيش أجرى             
وأضافت الوزارة أن كل الذين أجريـت علـيهم التجـارب            ".سكان دولة اسرائيل من تهديد استراتيجي     

وقال راديـو اسـرائيل ان       .في االنسحاب متى شاءوا   متطوعون أبلغوا مسبقا بمخاطر التجارب وبحقهم       
انتهـى  " شـخص و   700 حتى العام الماضي وخضع للتجارب في اطاره         1998البرنامج استمر من عام     

أعتقد أن دولة اسرائيل لديها االن مظلة فعالة للغاية للحماية مـن مثـل       "وقال مارتينوفيتش    ".بنجاح باهر 
  ."ذلك التهديد

  15/5/2007رويترز 
  

 الفلسطينيون أحيوا ذكرى النكبة بالمسيرات والمهرجانات .49
 للنكبة، وسط مشاعر والخمسينالذكرى التاسعة ، أحيا الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات :رام اهللا

نظمت في مختلف المناطق قد و.  داخلي على ما يشهده قطاع غزة من اقتتالن،غلب عليها األسى والحز
كما أقيمت مخيمات ترمز إلى مخيمات اللجوء في . دة ومسيرات جماهيريةالفلسطينية مهرجانات حاش

، فيما 48 كل خيمة منها قرية هجر أهلها في العام تالعديد من المدن مثل رام اهللا، وبيت لحم، حيث مثل
 في المهرجانات على التمسك بحق العودة، باعتبار ،وركز المتحدثون. رابط بداخلها الجئون من أبنائها

 وقف واكما ناشد.  وبدونه ال يمكن تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي،أساس القضية الفلسطينيةذلك 
أطلقت صافرات وكانت قد . الفتنة والترفع عن المصالح والخالفات الفئوية لصالح القضية الوطنية

 غزة، اإلنذار، وتعالت في الجوامع أصوات اآلذان ودقت أجراس الكنائس، في الضفة الغربية وقطاع
  . إيذانا بانطالق فعاليات إحياء الذكرى

  15/5/2007قدس برس  
  

  حق العودة ضرورة فلسطينية وعربية ودولية: مؤسسة شاهد الحقوقية .50
ان   على ،الذكرى التاسعة والخمسين للنكبة الفلسطينية    لمناسبة  المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان     أكدت  

وما لم يتحقـق،    . طني يقابله واجب المجتمع الدولي على تنفيذه       حق قانوني للشعب الفلسي    ، هو حق العودة 
أو يالحق قادة اسرائيل على جرائمهم، او يتوقف دعم دولة االحتالل من الواليات المتحدة ودول أخرى،                

 . وسوف تظل المنطقة تشهد حاالت توتر وقلق مما يهدد السلم واألمـن الـدوليين              ،فإن السالم لن يتحقق   
على الـدول المـضيفة      و ن الالجئين الفلسطينيين هم ضيوف مؤقتون في مناطق لجوئهم،        وشددت على أ  

العهود واالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان التي وقعت عليهـا تلـك           ، بموجب   واجب احترامهم وإكرامهم  
 . في نفوسـهم    حقوقهم االنسانية يعزز حق العودة ويقويه      هم منح كما أن  ،الدول، او ضمنتها في دساتيرها    

إصالح منظمة التحرير من خالل اجـراء انتخابـات          ن، أعتبرت أ   تنظيم البيت الفلسطيني   وعلى صعيد 
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ديمقراطية وشفافة في كل مناطق اللجوء الختيار أعضاء للمجلس الوطني الفلسطيني، وانتخـاب لجـان               
ئـين  شعبية في المخيمات، يساهم في تعزيز حق العودة ويحـسن الظـروف المعيـشية والحياتيـة لالج                

 ،االحداث األمنية التي يشهدها قطاع غـزة خـصوصا        وأشارت إلى أن    . الفلسطينيين خصوصا في لبنان   
ويجعـل المجتمـع    . يسبب أذى كبيرا للقضية الفلسطينية على المستوى الوطني والعربي وحتى الـدولي           

  .الدولي يغض الطرف على االقل من الناحية االعالمية عن جرائم االحتالل
  15/5/2007 سطينية لحقوق االنسانالمؤسسة الفل

  
  العام يفتي بعدم جواز الهجرة من أرض فلسطين   الفلسطينيالمفتي .51

اصدر الشيخ محمد حسين فتوى شرعية بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للنكبة بعدم : القدس
الجنبية من اثر ارتفاع معدالت تقديم الطلبات للسفارات اوقد جاء ذلك  .جوازالهجرة من ارض فلسطين
بسبب االوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر بها ،  وتامين سبل العيش،قبل االف الشباب طلبا للهجرة

  .االراضي الفلسطينية
  15/5/2007وكالة معا 

  
  والعودة شرط للمصالحة ... فشل األسرلة: 48حيفا لفلسطينيي الـ وثيقة .52

ـ  : حلمي موسى  ركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقيـة،       لنكبة فلسطين، نشر الم    59في الذكرى ال
ـ      تحت عنوان وثيقة حيفا، التي تقدم تعريفا تقدميا لألقلية العربية           48الوثيقة التكوينية الرابعة لفلسطينيي ال

في إسرائيل وتحدد عالقتها مع الدولة اليهودية من جهة ومع األمة العربية والشعب الفلسطيني من جهـة                 
 تعبـر عـن   التـي  الجماعي، هم لمستقبل هم وصوغ رؤيا  هم وانتمائ همى أسس هويت  علحيث أكدت   . أخرى
كما أشارت إلـى المـستقبل الـذي        .  وتؤسس لحوار صريح مع الذات ومع اآلخر       هم وطموحات همهموم

وتشير الوثيقة إلـى فـشل      . في العالقة بين الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي اإلسرائيلي       يصبون إليه،   
عرب في الدولة اليهودية، وترى أن التواصل مع سائر العرب والفلسطينيين هو تواصـل     محاولة أسرلة ال  

 بدولـة   هم وعالقت 48ة فلسطينيي وتؤكد على أن مواطن   .  منه إثر النكبة   وا الطبيعي الذي حرم   هممع فضائ 
 البقية الباقية مـن أصـحاب الـوطن       الذي حول إسرائيل تتحددان، بقدر كبير، بحدث مؤسس هو النكبة،         

.  إلى مواطنين من دون مقومات حقيقية للمواطنة، وعلى وجه الخصوص مـن دون مـساواة               ،ألصليينا
ورأت وجوب إجراء مصالحة تاريخية بين الشعبين اليهودي والفلسطيني والتي تتطلب اعتـراف دولـة               

، وعـن   إسرائيل بالغبن التاريخي الذي أوقعته بالشعب الفلسطيني جراء قيامها، وبمسؤوليتها عن النكبـة            
تتطلـب المـصالحة    كمـا   . جرائم الحرب وجرائم االحتالل التي تقترفها في األراضي العربية المحتلـة          

 وإنهـاء االحـتالل وإزالـة       ،194االعتراف بحق العودة والعمل على تطبيقه وفقا لقرار األمم المتحدة           
شعب الفلسطيني فـي    الحق  واالعتراف ب ،  67المستوطنات من جميع األراضي العربية المحتلة منذ العام         

تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة، وبحقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، المستندة             
ترى وجوب االعتراف بحق الشعب اليهودي اإلسـرائيلي بتقريـر           كما أن الوثيقة  . إلى كونهم أقلية وطن   

وتبدي تعاطفا مـع    . قة بسالم وكرامة وأمان    والعيش مع الشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنط       ،مصيره
ضحايا المحرقة النازية، لكنها ترى أن تسخير الكارثة ونتائجها لشرعنة حق اليهود في إقامـة دولـتهم،                 

كمـا  . على حساب الشعب الفلسطيني، يختزل قيمة العبر اإلنسانية واألخالقية من هذا الحدث الكـارثي             
ى الدستوري وتغيير تعريف دولة إسرائيل من دولة يهودية إلـى           تغيير المبن ضرورة  تركز الوثيقة على    
  .دولة ديموقراطية

  16/5/2007السفير 
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   في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إصابة عنصر من جند الشام .53
مخيم عين الحلوة فـي     في  تعرض عنصران من منظمة جند الشام الطالق نار من قبل مجهولين            : صيدا
، فأصيب أحدهما بجروح طفيفة فيما توارى اآلخر عن األنظار، ولم يتأكد ما اذا كان                جنوبي لبنان  صيدا
 المخيم على مدى األيام القليلة الماضية تطورات أمنية الفتة، في وقت            قد جاء ذلك بعد أن شهد     و. أصيب

يل اي تفجير داخـل     تسعى القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية واالسالمية بشكل حثيث من أجل نزع فت           
أعرب ممثل حركة الجهاد االسالمي في لبنان عن قلقه من أن تكون هناك محاوالت لإليقاع                وقد   .المخيم

بالشعب الفلسطيني في أتون الصراعات والوصول بالنهاية الى مرحلة إحباطه ودفعه للتنازل عـن حـق                
طالب فيما  .  ما يجري في عين الحلوة     عودة الى ديارهم، داعياً الى موقف لبناني وخاصة صيداوي تجاه         ال

بالحافظ على أمن المخيمات ووضع حد للعبث بأمنها بالتفاهم والتعاون بـين            ،  مسؤول الجبهة الديمقراطية  
وجدد مـسؤول جبهـة التحريـر        .كل الفصائل والقوى الوطنية واالسالمية تعزيزاً لصمود هذا الشعب        

خيمات جزء من األمن الوطني اللبنـاني رافـضاً تحويلهـا            تأكيده أن الم   من جهته، الفلسطينية في لبنان    
  . واظهارها كجزر أمنية خارجة عن القانون

  16/5/2007المستقبل 
  

  قاضي قضاة فلسطين يحذر من محاولة اقتحام حاخامات يهود للمسجد األقصى .54
قصى، بعد  من محاولة اقتحام حاخامات يهود المسجد األ،حذر الشيخ تيسير التميمي :القدس المحتلة

مسؤولية ، محمال إسرائيل شرطة االحتاللمن تحت حراسة مشددة منهم الجولة التي قام بها عدد 
  .تداعيات تكرار هذه المحاولة

  15/5/2007قدس برس 
  

  محاولة اغتيال فاشلة للشيخ محمود الهباش في غزة .55
 عنـد وصـوله مقـر       ،باش اله  محمود ذكر شهود عيان ان ثالثة مسلحين فتحوا النار باتجاه الشيخ         : غزة

 قبل ان تتصدى لهم قوة من األمـن        ، وذلك  يصب بأذى  دون أن  ،جامعة القدس المفتوحة وسط قطاع غزة     
يأتي ذلك بعد شهر من محاولة اختطاف فاشلة تعرض لهـا            و .الوطني تواجدت قرب مدخل مخيم البريج     

محاولة االعتداء عليه بالضرب     وبعد حوالي العامين من قيام أعضاء في حماس بتحطيم سيارته و           ،الهباش
  .داخل مسجد القسام في مخيم النصيرات

  16/5/2007الحياة الجديدة 
  

    أشهر 4 آخرين خالل 500 فلسطينياً وجرح 56االحتالل قتل : تقرير
 منذ بداية  قامتأن قوات االحتالل ، أصدره مركز المعلومات الوطني الفلسطينيجاء في تقرير: غزة

 عملية إطالق 1013، منها  انتهاكا22558 بـ تى األسبوع األول من الشهر الجاريالسنة الجارية وح
 حاجزاً متنقالً، تم خاللها 2000أقامت في حين  جريحاً، 506 شهيداً، وأصيب 56نار سقط خاللها 

 68ألشجار، حيث بلغ عدد هذه األعمال ل كما قامت بأعمال تجريف واقتالع . مواطنا2127ًاعتقال 
  . اعتداء82 نفذوا الذينيسلم المواطنون الفلسطينيون من اعتداءات المستوطنين، ا لم فيممرة، 

  16/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  دونما من اراضي قرية العيسوية في القدس40االحتالل يستولي على  .56
 القدس  دونما من اراضي قرية العيسوية في40استولت السلطات االسرائيلية على : القدس المحتلة

 بحجة توسيع المعسكر االسرائيلي القائم منذ اربعة اعوام ويستعمل حاليا مركزا لما يسمى حرس ،المحتلة
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قرر اصحاب االراضي رفع التماس ضد القائد العسكري ودولة اسرائيل لوقف وقد . الحدود االسرائيلي
 وحدة استيطانية باالضافة الى 3500جدير بالذكر ان السلطات االسرائيلية تنوي اقامة و. هذه االعتداءات

 .التي تعاني اكبر ضائقة سكنية في منطقة القدس، قريةالفنادق ومنتجعات سياحية على اراضي 
  16/5/2007الدستور 

  
  طائرات إسرائيلية تقصف برشاشات ثقيلة منازل مدنية فلسطينية شرق غزة .57

لة شرق مدينة غزة وشمال القطاع، ممـا        قصفت طائرات إسرائيلية الليلة الماضية بالرشاشات الثقي      : غزة
  .أدى إلى إيقاع أضرار في المنازل دون أن يبلغ عن إصابات

  16/5/2007قدس برس 
  

  موظفو بلدية غزة يستأنفون عملهم بعـد االتفاق على تعليق إضرابهم .58
ب عدم  بسب،  هو أعلن وااستأنف موظفو بلدية غزة أعمالهم مجدداً بعد قرار وقف اإلضراب الذي كان           : غزة

 عقب اجتماع عقده رئيس وأعضاء المجلس البلـدي مـع ممثلـي              وذلك تسلمهم رواتبهم منذ ستة أشهر،    
مدينة وعدم تعريضها   لموظفي البلدية، أجمع المشاركون فيه على حرصهم على المصلحة الوطنية العليا ل           

  .وسكانها لكوارث صحية وبيئية خطيرة جداً تنجم عن استمرار اإلضراب
  16/5/2007لسطينية األيام الف

  
   الفلسطينيالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص يعلن اطالق حملة لحماية االقتصاد .59

أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بمبادرة إطالق حملة كفى لحمايـة           :  إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
  وأكـد  .ت المحلية ، بهدف العمل على وضع حد لالعتداءات المستمرة على المؤسسا          الفلسطيني االقتصاد

 وهو الدافع الوحيـد كـذلك       ،رئيس جمعية رجال األعمال أن القطاع الخاص هو الدافع الوحيد للضرائب          
 ورئـيس   الفلـسطيني، لرواتب العاملين فيه، مشيرا إلى أن الحملة تشمل كذلك عقد لقاءات مع الـرئيس               

سلسلة مـن النـشاطات الميدانيـة       ن الحملة ستخرج ب   أوشدد على    .الوزراء والقادة األمنيين، والفصائل   
واالحتجاجية في مختلف المحافظات تشمل جميع الفعاليات االقتصادية ورفع وتيرتها تناسبا مـع حجـم               

رئـيس اتحـاد الـصناعات    حـذر   من جهته    و .األزمة ومستوى عدم التجاوب واستمرار الترهل األمني      
 مؤكدا أن الفتـرة األخيـرة شـهدت         ،ةالفلسطينية من هروب االستثمارات وإغالق المؤسسات االقتصادي      

 مؤسسة في   11 من أصل    3 أن   كما مؤسسة،   14700 مؤسسة صغيرة من أصل      1000إغالق أكثر من    
  .اتحاد الصناعات خرجت من السوق الفلسطيني ما يدق ناقوس الخطر، النهيار هذا االقتصاد
  16/5/2007الحياة الجديدة 

  
  جراءات اإلسرائيلية تتناقض مع السالم اإل: العاهل األردني يحذر من ضربة اليران .60

أكد العاهل األردني عبد اهللا :  محمد الدعمة-البتراء : 16/5/2007 الشرق االوسط ذكرت صحيفة
الثاني لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت خالل لقائهما على هامش المؤتمر الثالث للحائزين 

لبناء المستوطنات وتوسيعها في األراضي الفلسطينية جائزة نوبل المنعقد في البتراء، ان أي خطط 
وشدد العاهل . واستمرار اإلجراءات التصعيدية ضد الفلسطينيين يتناقض تماما مع الرغبة في السالم

األردني على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لبناء جسور الثقة والتمهيد إلعادة إطالق عملية السالم 
وطلب عبد اهللا الثاني حسب بيان للديوان الملكي األردني  .لفلسطينيواستئناف المفاوضات مع الجانب ا

من أولمرت، وقف أي إجراءات تصعيدية في األراضي الفلسطينية وبخاصة أعمال الحفريات بجوار 
كما طالبه . األقصى في القدس، وخصوصا تلك التي تستفز مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم
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ودعا أيضا إلى رفع الحصار واإلفراج عن . السجناء والمعتقلين األردنيين لديهاباإلسراع في اإلفراج عن 
األموال الفلسطينية المحتجزة لديها ووقف اإلجراءات األحادية ضدهم وإزالة نقاط التفتيش التي تشكل 
ية انتهاكا صارخا لحقوق الفلسطينيين، حتى تبرهن على رغبتها الحقيقية في السالم ودعم السلطة الوطن

ولفت الملك عبد اهللا الثاني الى التقارير الصحافية اإلسرائيلية . الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس
التي تتحدث عن بناء مستوطنات جديدة في القدس، مؤكدا رفض األردن لمثل هذه اإلجراءات التي تشكل 

عد على المضي قدما في عملية انتهاكا صارخا لحقوق الفلسطينيين والعرب في المدينة المقدسة وال تسا
 .السالم

دعا العاهل األردني عبداهللا الثاني رئيس  : نبيل غيشان-البتراء : 16/5/2007الحياة وأضافت صحيفة 
الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت إلى قبول مبادرة السالم العربية وتحديد جدول زمني لبدء مفاوضات 

وقالت مصادر أردنية  ".في صالح الفلسطينيين واإلسرائيليينعامل الوقت ليس "شاملة، محذراً من أن 
خالل اجتماعهما الذي استمر ساعة في العقبة، أمس، " الملك أسمع أولمرت كالماً قاسياً"رسمية،إن 

وطالب في كلمة أمام ". بإجراءت لبناء الثقة مع العرب وليس االستمرار في بناء المستوطنات"وطالبه 
بتجاوز عوامل الفرقة بالتشارك في التنمية وبناء " االسرائيلي -ع العربي المؤتمر أطراف النزا

ماذا لو تمكّنا، فرداً لفرد، من إيجاد منطقة يعّمها السالم لتجسيد موروث منطقتنا في : "وتساءل". االقتصاد
  ".التعايش المشترك والمسؤولية االجتماعية؟

قال العاهل األردني في مقابلة مع صحيفة : عمان من 16/5/2007 الحياة وفي سياق اخر اوردت
". فإن المنطقة بأسرها معرضة للخطر" اإليرانية -، إنه في حال وقعت الحرب األميركية "العرب اليوم"

ورحب عبداهللا الثاني باستقبال . وأكد رفضه استخدام األراضي االردنية في أي عمل عسكري ضد إيران
في غاية الخطورة "ووصف الوضع في العراق بأنه .  عمانالرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد في

وعبر . ، محمالً قوات التحالف والحكومة العراقية مسؤولية حقن دماء العراقيين ووقف االقتتال"والتعقيد
عن استعداد االردن الستقبال أي اجتماع للقوى العراقية يساعد في إنهاء العنف وتحقيق المصالحة 

وأضاف . رائيل هي الخاسر الثاني بعد الفلسطينيين في حال أفشلت جهود السالمواعتبر أن إس .الوطنية
ونفى ما نشرته صحف ". اسرائيل ستبقى معزولة في المنطقة اذا لم تقبل بمبادرة السالم العربية"أن 

  .اللبنناني عدويين له" حزب اهللا"و" حماس"اسرائيلية عن أن االردن يعتبر حركة 
  

  يدعو الى حوار مسؤول وال تنازل عن حق العودة حزب العمل االسالمي  .61
فتح ابواب الحوار المسؤول وقنوات االتصال من أجل "دعا حزب جبهة العمل االسالمي الى : عمان

الى . صيانة النسيج الوطني، وانجاز تفاهم وطني مشترك، بين كل قوى الشعب االردني بكافة اطيافه
ليست "العودة لالجئين الفلسطينيين على ان معالجة حق العودة ذلك، أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق 

عدم اعترافها بأي توقيع ومن "، واعلنت اللجنة "معالجة منفصلة عن مكونات القضية الوطنية الفلسطينية
أية جهة أو طرف فلسطيني أو خارجي بالتنازل عن حق العودة الكامل وغير المشروط، سواء كان 

من جهته ناشد مسؤول ". أو بالتعويض عن الوطن أو بالتهجير أو العودة الرمزيةبالتنازل أو بالتوطين 
حقن الدماء وتفويت "الملف الفلسطيني في المكتب التنفيذي للحزب حكمت الرواشدة الفرقاء الفلسطينيين 

ان ولفت الى ". الفرصة على االحتالل الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه السياسية
  ".ينظر بخطورة إلى تجدد االشتباكات"الحزب 

  16/5/2007الدستور 
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  احتجاجا على نفاذ قانونها" التنمية السياسية"األحزاب االردنية ترفض الحوار مع  .62
رفضت اغلب االحزاب االردنية تلبية دعوة وزارة التنمية السياسية لها الجتماع كان :  ماجد توبة-عمان 

 حزبا معارضا ووسطيا، 28الوزارة، فيما اكد عضو لجنة المتابعة الرباعية لـمقررا عقده اليوم في 
سترفض ايضا اية دعوة من رئيس الوزراء للحوار "خلدون الناصر ان االحزاب " العهد"امين عام 

واضطر وزير التنمية . من قبل الحكومة" ضرب الحياة الحزبية والسياسية"احتجاجا على ما اسماه 
العوران، الذي كان شارك االحزاب في االعتراض على قانونها بصيغته النهائية، الى السياسية محمد 

وفضل العوران، في رد مقتضب، عدم التعليق على رفض . تأجيل االجتماع الى موعد غير محدد
التدارس في دور االحزاب بعد نفاذ " تلبية الدعوة لالجتماع الذي كان مخصصا لـ28االحزاب الـ
وأرجعت اللجنة الرباعية المشتركة ". د، ودورها في االنتخابات البلدية والنيابية المقبلتينقانونها الجدي

انه كان من المفترض ان تسبق هذه "اعتذارها عن عدم تلبية دعوة الوزارة، في تصريح لها امس، الى 
ياسية وبقية الدعوة اجراءات محددة إلزالة التوتر الذي إشاعته الحكومة في العالقة مع االحزاب الس

  .مؤسسات المجتمع المدني
   16/5/2007الغد األردنية 

  
  الحكومة تحاول تحجيمنا في الشارع: بني إرشيدزكي  .63

الذراع السياسي لجماعة (أرجع األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي  :مؤيد أبو صبيح - عمان
ا عن تحقيق اصالح سياسي حقيقي، هجمة الحكومة على الحركة االسالمية الى عجزه) اإلخوان المسلمين

 ."رغبتها في تحجيم نفوذ الحركة في الشارع األردني مع قرب االنتخابات النيابية والبلدية"فضال عن 
اننا كحركة اسالمية نطالب بحق المواطنين بالمشاركة في صناعة القرار السياسي من ": وقال بني ارشيد

واالحزاب وغيرها من القوانين العصرية التي تعزز خالل منظومة قوانين ديموقراطية كاالنتخاب 
ال يجوز ان تظل السلطة في يد النخب السياسية "واضاف انه  ."الديموقراطية والحريات العامة في البالد

التداول السلمي لها، خصوصا ان االسالميين جزء من النسيج الوطني "، مشددا على ضرورة "التقليدية
لتبيان من يتطاول "رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الى مناظرة علنية ودعا بني ارشيد  ."األردني

 الحكومة هي من وقع اتفاقية وادي عربة مع االسرائيليين في"، مذكرا ان "على الدولة والمواطنين
 التي انتقصت من سيادة األردن، وان الحكومة هي التي تمارس التطبيع مع الكيان الصهيوني ،1994

 ".األردن واقتصاده الى الخطرمعرضة أمن 
  16/5/2007القبس الكويتية 

  
    احتجاجا على زيارة أولمرت الى البترا  النقابات المهنية تنفذ اعتصاما .64

 احتجاجا على ، اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية، امس،نفذت النقابات المهنية :ايهاب مجاهد - عمان
ورفع عشرات المشاركين في االعتصام يافطات  .اولمرت للبتراءزيارة رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود 
والقى نقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير وامين عام حزب  .واطلقوا هتافات تندد بزيارة اولمرت

وقالت . جبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد كلمات عبروا فيها عن معارضتهم الشديدة لزيارة اولمرت
ي بيان لها بهذا الخصوص ان شعبنا العربي في األردن يبقى رافضاً لوجود هذا الكيان النقابات المهنية ف

 الى وقف كافة اشكال التطبيع  المحامين في بيان صادر عنها،ودعت النقابة .العدواني غير الشرعي
يام وفضح المخطط األمريكي والتصدي له باعتباره حاضنة للبرنامج الصهيوني الرامي لتفتيت المنطقة وق

 .إسرائيل الكبرى على أنقاضها
  16/5/2007الدستور 
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  نقيب الصحفيين يدين حادث اعتداء على الزميل الجوهري في بيروت .65
دان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني حادث االعتداء الذي تعرض له الزميل شاكر : عمان

. رير الفلسطينية في بيروتالجوهري أثناء مشاركته في مؤتمر حول اعادة بناء وتفعيل منظمة التح
وأعرب عن استنكاره لحادث االعتداء الذي يشكل انتهاكا لحرية الصحافة ويعبر عن عقلية ال تؤمن بلغة 

وطالب نقيب الصحفيين الحكومة اللبنانية بالتحقيق في الحادث . الحوار والرأي اآلخر واالختالف
ما طالب نقابة المحررين اللبنانيين بإدانة هذا العمل ومحاسبة المتسببين وايقاع العقوبات الالزمة بهم، مثل

وكان الزميل . غير االخالقي الذي يتنافى مع قيم الصحافة الحرة ومبادئ حقوق االنسان والمواثيق الدولية
الجوهري أبلغ نقابة الصحفيين برسالة تشرح ما حدث معه من اعتداء عليه بالضرب من قبل من أسماهم 

ت الفلسطينية أو أعضاء في المنتدى القومي العربي بعد أن قدم مداخلة لم تعجب مرافقي أحد الشخصيا
القائمين على المؤتمر وقاموا بإخراجه من القاعة التي كانت تجري فيها وقائع المؤتمر الصحافي قبل أن 

 وبحسب رسالة الزميل الجوهري، فإن االعتداء كان مبيتا، منتقدا عدم تحرك. ينهالوا عليه بالضرب
وأعلن الزميل المومني تضامن النقابة مع الزميل الجوهري، مؤكدا أن . الحضور لوقف المعتدين عليه

  .النقابة ستواصل تحركاتها على مختلف الصعد لمحاسبة المتسببين باالعتداء
   16/5/2007الغد األردنية 

  
  الصراع مع الصهيونية لن تنهيه االتفاقات: حزب الوحدة .66

المأساة الفلسطينية "ة الشعبية في ذكرى النكبة الفلسطينية، التي صادفت، امس، ان أكد حزب الوحد: عمان
تفجرت واحتدمت "وقال إن الحرب الحقيقية ". تشكل الصفحة األكثر سواداً في تاريخ البشرية المعاصر

وشدد الحزب، في بيان له امس، ان ". والمستقبل وما تزال على األرض والوجود والهوية واستمرت
في مواجهة مجتمع حرب واغتصاب، ودولة إرهابية مدججة بكافة أسلحة الفتك والدمار، وتعتبر "عرب ال

اآلن "ولفت الى انها ". نفسها فوق كافة القوانين الدولية، وزرعت الوهم في أذهان المرعوبين أنها ال تهزم
 بقدرتها على 2006يوليو /باتت أمام حقيقة تاريخية، مثلتها المقاومة واإلرادة الصادقة في حرب تموز

ملف الصراع مع المشروع "عن ايمانه بأن " الوحدة"وعبر ". إلحاق الهزيمة بهذا الكيان المتغطرس
الصهيوني بقي مفتوحاً وسيبقى كذلك حتى يتحقق الحق التاريخي للشعب العربي الفلسطيني على أرضه 

، وستبقى المقاومة الخيار الرئيسي ولن تغلقه هدنة مؤقتة أو اتفاقات مجتزأة أو معاهدات جائرة
وحمل الحزب مسؤولية ما تعرض له الشعب الفلسطيني على امتداد سنوات القهر والظلم ". للمواجهة

". وقف متفرجاً على أبشع جريمة اقتالع شعب من أرضه شهدها القرن العشرين"للمجتمع الدولي الذي 
ن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على وقف العدوان واإلرهاب الصهيوني، وتمكي"ودعاه الى 

  ".أرضه
   16/5/2007الغد األردنية 

 
  ال بديل عن انتخاب الرئيس اتصاالت مكثفة مع صفير و: برينبيه  .67

بري ارتياحه الشديد الى الزيارة التي قام       رئيس المجلس النياني اللبناني نبيه      ابدى  :  ثائر عباس  - بيروت
ـ          بها البطريرك الماروني نصر اهللا     ". المـشجعة " صفير لرئيس الجمهورية اميل لحود، واصفا اياهـا بـ

وكشف عن اتصاالت مكثفة تجرى بينه وبين البطريرك تتركز على موضـوعي االسـتحقاق الرئاسـي                
وقانون االنتخابات النيابية، قائال انه يتفق تماما مع البطريرك حول ضـرورة اعتمـاد القـضاء دائـرة                  

ساع جدية وحوار مع البطريرك صفير في اتجاه حـسم قـضية التوافـق،              وتحدث عن وجود م   . انتخابية
  ". محسومة"مؤكدا ان قضية ضرورة مشاركة الثلثين من اعضاء المجلس 

 16/5/2007الشرق االوسط 
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   الفلسطينية في لبنان في المخيمات"خاليا"مخاوف دولية من تحريك  .68

مخاوف حقيقية من   يحذرون من   ين لدى لبنان    معظم سفراء الدول الكبرى المعتمد    :  محمد شقير  –بيروت  
 اللبناني انطالقاً من تصاعد التوتر بين عـدد مـن           –اقحام الورقة الفلسطينية في صلب الصراع اللبناني        

الفصائل الفلسطينية خصوصاً التي انشئت أخيراً وباتت تتمتع بحضور فاعل في بعض المخيمات وعلـى               
أن معظم السفراء   " الحياة"وعلمت  . ينشط في نهر البارد وعين الحلوة     الذي بدأ   " فتح االسالم "رأسها تنظيم   

طرحوا أسئلة تتعلق بخلفيات استحداث التنظيم المذكور الذي يتواجد بكثافة في مخيم نهر البارد، إضـافة                
وتوقف السفراء أنفسهم ملياً أمـام       ".جند الشام "الى شق طريقه الى العلن في مخيم عين الحلوة تحت اسم            

باعتبارهما ينـشطان تحـت عنـاوين       " جند الشام "و  " فتح االسالم "ير الحجم السياسي والعسكري لـ      تكب
سياسية واحدة، وطرحوا أسئلة عن حقيقة ما يشاع عن أن هناك خاليا نائمـة داخـل المخيمـات تتبـع                    

تمهيـداً  لمجموعات أصولية متشددة، وأن جهات اقليمية تتولى حالياً مهمة تحريكها في اتجاهات معينـة               
بذريعة انهـا تمـارس سياسـة       " يونيفيل"الستخدامها في الوقت المناسب ضد القوات الدولية في الجنوب          

كما أن بعض السفراء، سارعوا أخيـراً الـى مـصارحة كبـار              .الوصاية الدولية على أرض اسالمية    
عـات األصـولية فـي    المسؤولين اللبنانيين بهواجسهم متمنين عليهم السهر والتيقظ لما تخطط له المجمو     

في " اخواتها"و  " فتح االسالم "وال يستبعد السفراء أنفسهم وجود تناغم بين التحرك المفاجئ لـ            .المخيمات
  .المخيمات وبين اعداد بعض المعارضة هجوماً سياسياً ضد انشاء المحكمة

  16/5/2007الحياة 
  

  ر مستقبلهم  محادثات مع صفير والحريري لدى اللبنانيين فرصة لتقري بعدولش .69
أكد مساعد وزيرة الخارجية االميركية لشؤون الشرق االدنى ديفيد ولش أن التزام الواليات المتحدة تجاه               

ستواصل الدعم والوقوف مع الـشعب      "، وأن حكومته    "ال يزال راسخاً ودائماً وغير قابل للتفاوض      "لبنان  
وأعرب عن ثقتـه بـأن       ".يموقراطية الكاملة اللبناني في الوقت الذي يكمل فيه التحّول التاريخي نحو الد         

ستولد وترى النور بأي شكل، ومهما كان ضرورياً للوصـول إلـى قـرار    "المحكمة ذات الطابع الدولي  
تؤمن بأن لدى   "أن الواليات المتحدة    ،  صفير في بكركي يرافقه فيلتمان    بعد لقائه البطريرك     ،وأعلن ".ملزم

 فـي الوقـت     ،لوقت لتقرير مستقبلهم بأيديهم، بانتخاب رئيس جديد      الشعب اللبناني فرصة فريدة في هذا ا      
اننا ملتزمون دعـم حكومـة      "وأكد  ". المحدد، وبدون تدخل خارجي ويجب أن يكون هناك حكومة واحدة         

تجدر االشارة الى ان وزارة الخارجية والمغتربين لم تتبلغ بالزيارة التي يقوم بها              ".الرئيس فؤاد السنيورة  
أجـرى   كمـا    .ان كما انها لم تتلق اي اتصال من السفارة االميركية يعلمها بترتيبات الزيارة            ولش الى لبن  

انني : "قالوالمسؤول األميركي محادثات مساء مع النائب الحريري في قريطم في حضور السفير فيلتمان              
 مفيد جدا لوجهات    اقدر هذه الفرصة للقاء احد اهم الشخصيات البارزة في البرلمان اللبناني حيث تم تبادل             

. وكما قال النائب الحريري لقد سنحت لنا الفرصة للتطرق الى التطورات في المنطقة بشكل عـام         . النظر
االسـرائيلية  -وكما تعلمون لقد كنا نشيطين جدا مؤخرا حيال العديد من القضايا، ومنها القضية الفلسطينية   

ي اتخذ في الرياض لتجديد العرض العربي للسالم،        والعراق وكذلك بالطبع كيفية االستفادة من القرار الذ       
  .من خالل مبادرة السالم العربية

  16/5/2007المستقبل 
  

   بوع مشروع قرار المحكمة هذا األس: كي مونبان  .70
أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، في نيويورك، أمس، عن تأييده لتحرك داخـل                : نيويورك

قرار يقضي بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الـرئيس            مجلس األمن من أجل اتخاذ      



  

  

 
 

  

            33 ص                                      723:                                 العدد16/5/2007األربعاء : التاريخ

رفيق الحريري وجعل هذا األمر ملزماً، في ضوء الخالفات الداخلية بين اللبنانيين بشأن المحكمة، فيمـا                
أعلن مندوب الواليات المتحدة لدى مجلس األمن زلماي خليل زاد أن مشروع قـرار أميركـي فرنـسي        

ورفض بان تحديد موقفه من اآلثار المحتملة       . أن المحكمة يمكن أن يكون جاهزاً هذا األسبوع       بريطاني بش 
في هذا الوقت لن أصدر أي أحكام بشأن هذا األمر، ولكـن            "للقرار على الوضع الداخلي في لبنان، قائالً        

  ."آمل أن يتمكن شعب لبنان وحكومته والدول المعنية في المنطقة من التصرف بشكل مسؤول
  16/5/2007السفير 

  
  محمد صبيح يناشد العرب بضرورة دعم المجاهدين في فلسطين بكل الطرق .71

وجاء اإلعالن  .الى القاهرة" حملة المليون لنصرة المسجد األقصى"وصلت :  حمدي الحسيني-القاهرة 
األمين عن وصول تلك الحملة، في مؤتمر صحفي بمقر النقابة في القاهرة بمشاركة السفير محمد صبيح 

اعتبر محمد صبيح  و.العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية ممثال ألمينها العام عمرو موسى
 لنكبة فلسطين فرصة 59وصول وثيقة جمع المليون توقيع إلى مصر بالتزامن مع الذكري الـ 

تي ارتكبتها العصابات تعريف األجيال التي لم تعش آالم تلك الذكرى بها، وإعادة التذكير بالمذابح ال"لـ
وأضاف أن ". الصهيونية بحق المواطنين الفلسطينيين إلجبارهم على هجرة ديارهم بهدف االستيالء عليها

رئيس (مسلسل المذابح وسرقة فلسطين مازال مستمرا حتى يوم أمس عندما أعلن إيهود أولمرت "
اتب والوزارات وهيئات االحتالل عن تخصيص أكثر من ملياري دوالر لنقل المك) الوزراء اإلسرائيلي

وناشد صبيح العرب بضرورة  ."من تل أبيب إلى القدس في تحد صارخ لكل القوانين  واألعراف الدولية
دعم المجاهدين في فلسطين بكل الوسائل والسبل لتشجيعهم على الصمود في وجه العدو الصهيوني، 

لمجتمع الدولي بأن للقدس شعوب تحميه فضال عن ضرورة الصمود الشعبي بجانبهم لتوصيل رسالة ل
 .وتقف وراء أصحابه ضد المخططات الصهيونية لهدمه

  15/5/2007إسالم اون الين 
  

  القمة التشاورية الخليجية تدعو القادة الفلسطينيين لمحاسبة متسببي الفوضى .72
د، على سيطرت أحداث تجدد االشتباكات على الساحة الفلسطينية من جدي : تركي الصهيل-الرياض 

أجواء القمة التشاورية التي عقدها قادة دول الخليج الست، أمس، في الرياض، حيث دعت الدول 
كما دعت، القيادات الفلسطينية إلى . الخليجية، القيادات الفلسيطينية، إلى االلتزام باتفاق مكة المكرمة

نة الجامعة العربية، المعنية واستعرض القادة الخليجيون، جهود لج .محاسبة المتسببين في حالة الفوضى
 .بمتابعة مبادرة السالم

  16/5/2007الشرق االوسط 
 

  دعوة الى رفض اي مبادرة تمس الحقوق الفلسطينية: اتحاد المهندسين العرب .73
دعت لجنة فلسطين في اتحاد المهندسين العرب في بيان لها بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين : عمان

رفض أي مبادرة تمس بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق "س، الى للنكبة، والتي صادفت أم
وحضت اللجنة في بيانها، ". 1948العودة وحق الشعب الفلسطيني باستعادة أراضيه المحتلة منذ العام 

الذي اصدرته عقب اجتماعات لها عقدت أمس على هامش المؤتمر الهندسي العربي الرابع والعشرين 
للعب دور ايجابي وشمولي لنصرة الشعب الفلسطيني وإزالة الحصار " الدول العربية المنعقد في عمان،

الوحدة الوطنية، وقطع أصابع الفتنة التي تعبث في صفوفه "كما دعت الشعب الفلسطيني الى ". عنه
وأكدت على ". وتوحيد الصف الداخلي تحت راية المقاومة الشرعية ضد االحتالل الصهيوني البغيض

عم  المقاومة، معلنة تضامنها مع الشيخ رائد صالح والدكتور عزمي بشارة في تصديهما ضرورة د
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ودعت الى الوقوف مع المهندسين الفلسطينيين داخل . 48للمؤامرات الصهيونية في القدس وفي مناطق 
رة وانتقدت اللجنة المباد. فلسطين المحتلة وفي الشتات وتقديم العون المعنوي والمادي لهم ما أمكن

الشتمالها على تضييع  لحق عودة الالجئين الفلسطينيين ألراضيهم وممتلكاتهم وكذلك "العربية للسالم، 
وقالت ان . على حد تعبير اللجنة في بيانها" على ترويجها للتطبيع العربي الكامل مع العدو الصهيوني

طبيع مع الدول العربية، ورفض ما تزال تحاول االلتفاف على هذه المبادرة بفتح باب الت"حكومة اولمرت 
  ".حق العودة، ورفض إزالة المستوطنات، واالنسحاب من القدس

   16/5/2007الغد األردنية 
 

  وزراء العدل العرب يبحثون آليات مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين    .74
ئل القانونية بحث المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب امكانية ايجاد االليات والوسا: القاهرة

لحماية الشعب الفلسطيني ومالحقة المسؤولين عن االعتداءات والجرائم االسرائيلية في ضوء الدراسة 
  .  التي قدمها فريق الخبراء العرب حول حماية الشعب الفلسطيني ومالحقة مجرمي الحرب االسرائيليين

  16/5/2007االتحاد االماراتية 
  

75. ة بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى األراضي الفلسطينيةمطالبة عربي  
دعت المجموعة العربية في الجمعية العامة لمنظمة الصّحة العالمية، اليوم، إلى إرسال لجنة : فجني

تقصي حقائق إلى األراضي الفلسطينية والعربية المحتلّة، محذِّرةً من تدهور األوضاع الصحية في هذه 
ر تو في كلمٍة ألقاها باسم الدول العربية في اجتماع الجمعية وأكّد وزير الصحة الجزائري عما .األراضي

المنعقد في جنيف، أّن األوضاع الصحية في األراضي الفلسطينية المحتلة، توجب العمل على بناء النظام 
الصّحي الفلسطيني، والدعوة إلى وقف العدوان اإلسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع 

وأضاف تو، أّن المرافق الصحية والحيوية للشعب الفلسطيني لم تسلم من العدوان  .ربيةغزة والضفة الغ
اإلسرائيلي المتكرر والذي أّدى أيضاً إلى إحداث نقص شديد في األدوية األساسية والمعّدات الضرورية 

  .لمساعدة المرضى والمصابين
        15/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

 
  االوروبي يحذر الزعماء الفلسطينيين من عواقب التدهور األمنياالتحاد  .76

حذر االتحاد األوروبي السلطة الفلسطينية من عواقب تدهور الوضـع          :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  
ودعا منسق السياسة الخارجية لالتحـاد االوروبـي خـافيير          . األمني على محاوالت احياء عملية السالم     

طينيين في نهاية اجتماع مع وزير الخارجية الفلسطيني زياد ابو عمرو الى وضـع              سوالنا الزعماء الفلس  
شـرط  "وربط  . نهاية لالقتتال بين الفصائل، وحذر من ان العنف يعرقل جهود السالم في الشرق االوسط             

ووصف سوالنا الوضع في غزة بأنه      ". التقدم في المسار السياسي بضرورة استعادة األمن في قطاع غزة         
وذكّر سوالنا من جهة أخـرى  ". ق للغاية حيث تحول الصعوبات القائمة دون تحريك العملية السياسية    دقي"

بأن المحادثات شملت أيضا أزمة اختطاف الجندي االسرائيلي غلعاد شاليت والصحافي البريطـاني آالن              
  .جونستون

  16/5/2007الحياة 
  

  فرنسا أخطأت في حق حماس: السفير الفرنسي في القاهرة .77
فرنسا لم تكن تؤيد فرض حصار على الشعب الفلسطيني، وأعترف بأننا لم نكن مـوفقين فـي                 : "القاهرة

بهذه الكلمات رد فيليب كوستا سفير فرنسا في القـاهرة علـى            ".. موقفنا تجاه حماس والشعب الفلسطيني    
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العالقـات الخارجيـة    سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لإلخوان، وذلك أثناء استقبال لجنـة            . سؤال د 
وأشار كوستا إلى أن فرنسا اتخذت هذا الموقف من حماس ألسباب تتعلق            . بالشعب السفير الفرنسي، أمس   

بالتوازنات العالمية، خاصة أن فرنسا كانت أخذت موقفا مختلفا عن الموقف األمريكـي أثنـاء حـرب                  
زب اهللا من قائمة المنظمات اإلرهابية،      وأكد السفير الفرنسي أن بالده ال تزال تسعى لرفع اسم ح          . العراق

وأشار إلى أن السياسة الفرنسية تجاه المنطقة العربية لن تتغير بعد انتخاب ساركوزي رئيـسا لفرنـسا،                 
  .مؤكدا أن السياسة ال تعرف إال لغة المصالح وليست لها عالقة باألهواء الشخصية

  16/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

   القدس قلقة من نبأ ذبح رجل فلسطيني في تل أبيبالقنصلية البريطانية في .78
عبر، اليوم، متحدث باسم القنصلية البريطانية العامة في القدس، عن شعوره بالقلق لسماع نبأ ذبح رجـل                 

وقـد قـدم    . فلسطيني في تل أبيب، أمس، بعدما أفادت تقارير أن القتل تم من قبل يهـوديين متطـرفين                
نحـن  : "ية، وهو سائق مقدسي في الثالثينات، يدعى تيسير الكركي، وقال         المتحدث المواساة لعائلة الضح   

نفهم أنه قد تم اعتقال شخص مشتبه بقيامه بهذه الجريمة، ونأمل أن نرى تطبيق اإلجراءات والخطـوات                 
  ".القانونية بشكل كامل

         15/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  ة تدعو اسرائيل لبحث االنضماممنظمة التعاون االقتصادي والتنمي .79
قال مصدر دبلوماسي، يوم الثالثاء، إن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تنظـر فـي دعـوة                : باريس

وستتحرى منظمة التعاون   . اسرائيل وروسيا واستونيا وسلوفينيا وشيلي لبدء مفاوضات انضمام لعضويتها        
للعضوية حسب معايير مختلفة وبمجرد الحكـم بأنهـا         االقتصادي والتنمية حينئذ عن مدى استعداد الدول        

  .مستعدة سترسل الدعوات لالنضمام
  15/5/2007رويترز 

  
  تقرير سري للصليب األحمر يتهم إسرائيل بخرق القانون الدولي  .80

اتهم تقرير سري للجنة الدولية للصليب األحمر، نشرته اليوم صحيفة نيويورك تايمز، إسـرائيل بخـرق                
 اإلنساني في القدس الشرقية، من خالل عزل المواطنين الفلسطينيين فيهـا عـن الـضفة                القانون الدولي 

وذكر التقرير أن من بين التعديات اإلسرائيلية بنـاء الجـدار العـازل فـي الـضفة الغربيـة                   . الغربية
حياء والمستوطنات اليهودية القائمة على األراضي المحتلة خارج المدينة، وبناء الطرق التي تربط بين األ             

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر، بانا صايح في          . اإلسرائيلية والمستوطنات اإلسرائيلية  
إن التقرير تم نشره بصورة مخالفة ألسلوب اللجنة، التي تقوم بمناقشة تقاريرها            ": "بي بي سي  "حديث لـ   

  ". مع الحكومات والسلطات المعنية بذلك
  15/5/2007 وفا -طينيةوكالة االنباء الفاس

  
  محاضرون وطلبة في جامعة هارفارد يشنون حملة ضد الطالب الجنرال حالوتس .81

أفادت صحيفة معاريف اإلسرائيلية، أمس، ان مجموعة من المحاضرين والطلبة فـي جامعـة              : الناصرة
مية ضد رئيس   هارفارد في الواليات المتحدة المناصرين للقضية الفلسطينية شرعوا، أمس، في حملة إعال           

هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي المستقيل في أعقاب الحرب على لبنان الجنـرال احتيـاط دان حـالوتس                 
وأضافت الصحيفة ان الحملة التي يشارك فيها أيضاً طلبـة يهـود            . بصفته مجرم حرب مطلوب للعدالة    

وتوجه لدورة اسـتكمال  وإسرائيليون يساريون أشبه بحصار على حالوتس الذي غادر إسرائيل قبل أشهر        
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وتابعت ان الحملة تشمل تعليق ملـصقات كبيـرة داخـل           . في مدرسة إدارة األعمال في جامعة هارفارد      
: مطلوب على جرائم حرب وكتب إلـى جانبهـا        : الحرم الجامعي تحمل صورة حالوتس كتب في أعالها       

وقال أحـد  . 2007مايو / أيارالجنرال دان حالوتس شوهد أخيراً في مدرسة إدارة األعمال في هارفارد،  
الطلبة المشاركين في الحملة إن سلطات األمن في الجامعة منعته ورفاقه من الوصول إلى المبنى الـذي                 

  ".يقع في منطقة مغلقة ال يسمح لعموم الطلبة بالوصول إليها"يدرس فيه حالوتس 
 16/5/2007الحياة 

  
   ماليين 5شتات عدد الفلسطينيين في ال: دائرة اإلحصاء الفلسطينية .82

المدير الوطني للتعداد أن نكبة     / لؤي شبانه رئيس اإلحصاء الفلسطيني    . اعتبر د : رامي دعيبس / 48عرب
فلسطين شكلت محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم مـن وطـنهم                 

 األرض لمواجهة كافة أصناف     وأرضهم وتجردوا من أمالكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية تشردوا في بقاع          
 باحتالل ما يزيد عن ثالثة أرباع مساحة فلسطين التاريخيـة  1948وتمثلت نكبة عام   .  المعاناة والويالت 

  .من السكان الفلسطينيين% 85 تجمعاً سكانياً وطرد وتشريد حوالي 531وتدمير 
ية الـذكرى التاسـعة     شبانه رئيس اإلحصاء الفلسطيني أوضاع الشعب الفلـسطيني عـش         . واستعرض د 

  .والخمسين لنكبة فلسطين من خالل األرقام والحقائق اإلحصائية، والتي جاءت على النحو التالي
  السكان والتوازن الديمغرافي

 فـردا،   750,000في الوقت الذي قدر فيه عدد الفلسطينيين الذي طردوا نتاجاً ألحداث النكبة بحـوالي               
، فان التقديرات الحاليـة لعـدد الفلـسطينيين         1967وا في العام     فردا هجر  350,000إضافة إلى حوالي    

، يتركز وجودهم في كل     2006 مليون فردا في نهاية العام       5.0المقيمين خارج وطنهم في الشتات حوالي       
 مليون، وأما الباقون فيتوزعـون علـى        1.6 مليون وباقي الدول العربية حوالي       2.8من األردن حوالي    

ووفقاً للتقديرات السكانية من المتوقع     .  ع األرض من الدول األوروبية واألمريكيتين     أنحاء مختلفة من بقا   
  .2010أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 

تبلغ نسبة الالجئين بين الفلسطينيين في الشتات ما يزيد عن النصف بقليل، وهي تعكـس ذاتهـا تقريبـاً                   
، بلغ عـدد    2006ي في األراضي الفلسطينية، فحسب سجالت وكالة الغوث لنهاية العام           للوجود الفلسطين 

 مليون فردا، يعيش جـزء      4.5الالجئين في كل من األردن وسوريا ولبنان واألراضي الفلسطينية حوالي           
 19 مخيماً في لبنـان و     12 مخيمات في كل من األردن وسوريا، و       10 مخيماً تتوزع بواقع     59منهم في   

وقد بلغ متوسط حجم األسرة للفلسطينيين فـي        .   مخيمات في قطاع غزة    8ماً في الضفة الغربية،  و     مخي
 في لبنان، أما معدل األمية فقد بلغ في األردن 3.9 في سوريا و  4.3 فردا في حين بلغ      5.1األردن حوالي   

  %. 33.9وفي لبنان % 19.0وفي سوريا % 17.6
 مواطنـا، فـي     154,000 بحوالي   1948ين لم يغادروا وطنهم عام      وقد قدر عدد السكان الفلسطينيين الذ     

 مليون نسمة بنسبة جنس بلغـت       1.13حين يتجاوز عددهم في الذكرى التاسعة والخمسين للنكبة حوالي          
من مجمـوع   % 40.6 سنة حوالي    15ذكرا لكل مائة أنثى، وبلغت نسبة األفراد أقل من           103.7حوالي  

 سنة فأكثر، ممـا يؤشـر علـى أن المجتمـع            65منهم تبلغ أعمارهم    % 3.2هؤالء الفلسطينيين مقابل    
  . فتيا1948الفلسطيني في األراضي المحتلة عام 

 سـنة   15أما في مجال التعليم، أشارت البيانات المتوفرة إلى أن معدالت معرفة القراءة والكتابة لألفراد               
 سـنة حـوالي     17–5عليم لألفـراد    ، في حين بلغت نسبة االلتحاق بـالت       %94.4فأكثر قد بلغت حوالي     

من األفـراد   % 43.6 سنة فأكثر، وفي مجال العمل شكلت القوى العاملة          18لألفراد  % 77.0، و 97.8%
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، وفي مجال السكن، بلغ متوسط عـدد األفـراد فـي            %11.4 سنة فأكثر، وبلغت نسبة البطالة بينهم        15
  . فرد1.3الغرفة الواحدة حوالي 

من الفلسطينيين الموجودين حاليا في إسرائيل تعرضـوا ألحـد          %25ن حوالي   كما أشارت البيانات إلى أ    
منهم هجروا من مواقعهم األصلية وإن كانوا       % 15.1أشكال مصادرة العقارات منذ عام النكبة، في حين         

  .ما يزالون خلف الخط األخضر
 4.02 بلغ   2007العام  تشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان في األراضي الفلسطينية في منتصف             

ومن المتوقع أن   .   مليون في قطاع غزة    1.50 مليون في الضفة الغربية وحوالي       2.52مليون نسمة منهم    
من جانب آخر بلغ عدد السكان      .   نسمة 4.4 حوالي   2010يصل عدد السكان الفلسطينيين منتصف العام       

 ألف يقيمون فـي     258، منهم   2007 الف نسمة في منتصف عام       416المقدر في محافظة القدس حوالي      
، مقابل  1967ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام               

  . ألفا يقيمون في باقي المحافظة158
من السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية      % 44.6 إلى أن    2007كما أشارت قاعدة البيانات لعام        

 ألف الجـئ فـي الـضفة    780، بواقع 2007 مليون الجئ منتصف عام 1.8يث بلغ عددهم   الجئون، ح 
من مجمل سكان الضفة الغربية، وما يربو على مليون الجـئ فـي             % 31.0الغربية، يشكلون ما نسبته     

  .من مجمل سكان قطاع غزة% 67.6قطاع غزة يشكلون ما نسبته 
ذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليـاً فـي الـدول           تعتبر الخصوبة في األراضي الفلسطينية مرتفعة إ      

 4.2 مولود، بواقـع     4.6 في األراضي الفلسطينية     2006األخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام        
وفيما يتعلق بمعدالت المواليد والوفيات، فقد بلغ معدل المواليد         .   في قطاع غزة   5.4في الضفة الغربية و   

 من السكان، بواقع    1000 المواليد لكل    36.0 في األراضي الفلسطينية     2007 الخام المقدر منتصف العام   
في حين بلغ معدل الوفيات الخام المقدر في منتـصف          .   في قطاع غزة   41.3 في الضفة الغربية و    32.8
 فـي الـضفة     4.0 من السكان، بواقـع      1000 حالة وفاة لكل     3.9 في األراضي الفلسطينية     2007العام  

ونتيجة النخفاض معدالت الوفيات في األراضـي       .   في قطاع غزة   1000حالة وفاة لكل     3.7الغربية، و 
 فـي األراضـي     2007الفلسطينية ارتفع العمر المتوقع لألفراد حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عام              

  سنة لإلناث، مع وجود فرق بسيط ما بين الضفة الغربيـة وقطـاع     73.3 سنة للذكور و   71.8الفلسطينية  
 سنة لإلناث، في حين بلغ في       73.7 سنة للذكـور و     72.0غزة حيث بلغ هذا العمر فـي الضفة الغربية         

  . سنة لإلناث72.7 سنة  للذكور و71.6قطاع غزة 
هذا الواقع الديمغرافي يشير إلى نمو سريع للسكان خصوصاً في قطاع غزة، والذي يعتبر بقعـة فريـدة                  

وهذا بطبيعة الحـال لـه      .  حيث الكثافة السكانية وقلة الحراك السكاني     ديمغرافياً على مستوى العالم من      
أثره التنموي على السلطة الوطنية أن تدركه جيداً وتسارع إلى وضع سياسات سكانية تأخذ بعين االعتبار                
 االمكانات المتاحة واألفاق االقتصادية والتنموية حتى نتجنب مستقبال صعبا من الناحية التنموية ومعدالت            

  .الفقر والبطالة
  :الواقع الصحي

، فـان عـدد     2006استناداً إلى إحصاءات الرعاية الصحية الثانوية في األراضـي الفلـسطينية عـام              
 22 مستشفى في الـضفة الغربيـة، و       53 مستشفى، منها    75المستشفيات الحكومية وغير الحكومية بلغ      

 27 مستـشفى حكـومي و       22لـى   مستشفى في قطاع غزة، تتوزع المستشفيات حسب جهة اإلشراف إ         
  . عسكري2 وكالة الغوث 1 مستشفى خاص و23مستشفى غير حكومي، و 
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، فان هناك ارتفاع على نـسبة       2006ووفقا  لبيانات المسح الفلسطيني لصحة األسرة الذي نفذ في العام            
بيانات إلـى   وتشير ال .  خالل العامين الماضيين  % 31.1اإلصابة باألمراض المزمنة بين األفراد بمقدار       

انخفاض نسبة األسر التي يتوفر لديها مصدر مياه شرب آمن خالل األعوام األربع الماضية بمقدار يزيد                
 طفل دون الخامـسة مـن العمـر         100 أطفال من بين كل      10من جانب آخر، فان هناك      %.  8.0على  

لوالدات القيصرية بمقدار   وفي مجال الصحة اإلنجابية،  ارتفعت نسبة ا       .  يعانون من سوء التغذية المزمن    
  . خالل العاميين الماضيين% 12.0، وانخفضت نسبة تلقي الرعاية بعد الوالدة بمقدار 17.0%

  ظروف السكن
تشير بيانات ظروف السكن إلى أن متوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة في الوحـدة الـسكنية لمخيمـات              

 فردا للغرفة في مخيمات الضفة الغربيـة،        1.8لغت فرداً للغرفة، حيث ب    2.0األراضي الفلسطينية قد بلغ     
بينما ال يوجد فرق في ذلك في مخيمات قطاع غزة، أما فيما يتعلق بنسبة األسر التي تعيش في وحـدات                    
سكنية ذات كثافة سكانية مزدحمة ثالثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة، فقد بلغت هذه النسبة في مخيمـات                  

  الضفة الغربية
مـن  % 99.5كمـا أن    .  أسرة% 25.5ين بلغت النسبة في مخيمات قطاع غزة حوالي         ، في ح  23.3%

  .األسر الفلسطينية متصلة بشبكة الكهرباء العامة
  سوق العمل

، بواقـع   %41.3 حوالي   2006بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينية خالل العام           
أما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغت نسبة البطالة في         .  في قطاع غزة  % 36.1في الضفة الغربية و   % 44.1

كمـا بلـغ    .  في قطاع غزة  % 34.8في الضفة الغربية و   % 18.6، بواقع   %23.6األراضي الفلسطينية   
 شيكل  65.4 شيكل في الضفة الغربية و     69.2األجر اليومي الوسيط للفلسطينيين المستخدمين        بأجر              

  .في قطاع غزة
  يالواقع التعليم

، بان عدد المدارس في األراضي الفلـسطينية        2005/2006أظهرت بيانات التعليم خالل العام الدراسي       
 1,726 مدرسة في قطاع غزة، منها       562 مدرسة في الضفة الغربية و     1,715 مدرسة بواقع    2,277بلغ  

ـ       .   مدرسة خاصة  272 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و     279مدرسة حكومية، و   ي وبلـغ عـدد الطلبـة ف
 الف طالب في الـضفة      633 الف أنثى، منهم     532 الف ذكر و   535 الف طالب،    1,067المدارس حوالي 

 الـف طالـب فـي المـدارس         750ويتوزع الطلبة بواقع    .   الف طالب في قطاع غزة     434الغربية، و 
وبلـغ  .   الف طالب في المدارس الخاصـة      66 الف طالب في مدارس وكالة الغوث، و       251الحكومية، و 

 معلمـة، مـوزعين   22,321معلم و 18,632 معلماً،  40,953معلمين في المدارس بكافة مراحلها      عدد ال 
  . معلماً في قطاع غزة14,859 معلماً في الضفة الغربية و 26,094على النحو التالي 

 سـنة   15أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية ألفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة األمية لألفـراد               
  ثر فأك

، وقد تفاوتت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور واإلناث، فبلغت بين الـذكور               2006في العام   % 6.5
وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات والكليات فـي األراضـي             .  لإلناث% 10.2و% 2.9

 كليات جامعية   4عات، و  جام 3 كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس، منها        13 جامعة، و    11الفلسطينية  
في حين بلغ عدد كليـات المجتمـع        .   كليات جامعية في الضفة الغربية     9 جامعات و  8في قطاع غزة، و   

  . كليات في قطاع غزة5 كلية في الضفة الغربية و14 كلية، منها 19المتوسطة 
  األوضاع المعيشية
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خفضت نفقاتهـا علـى الحاجـات       من األسر في األراضي الفلسطينية قد       % 66.8تشير البيانات إلى أن     
 الماضية، وقد تركز ذلك على المالبس والغذاء، حيث بلغت نسبة األسر التي             12األساسية خالل الشهور    

، بينما بلغت نسبة األسر التي خفـضت نفقاتهـا علـى الغـذاء              %96.2خفضت نفقاتها على المالبس       
سطينية قامت بتغييـر نمـط اسـتهالكها     كما أن هناك نسبة عالية من األسر في األراضي الفل         %.  87.9

من األسر الفلسطينية بتخفـيض كميـة     % 98.0للمواد الغذائية التي اعتادت على استهالكها، حيث قامت         
من األسر خفضت نوعية الطعام الذي اعتادت علـى         % 95.4اللحوم التي اعتادت على استهالكها،     و         

% 81.8ية الفواكه التي اعتادت على استهالكها، و      من األسر بتخفيض كم   % 96.1استهالكه، بينما قامت    
  .قامت بتخفيض كمية الطعام التي اعتادت على استهالكها قبل االنتفاضة

بعض أفرادها في األراضي الفلـسطينية تلقـوا        / من األسر أو أحد   % 29.4أشارت اإلحصاءات إلى أن     
ر في األراضي الفلسطينية أكدت     من األس % 67.0، في حين أن     2006مساعدات خالل الربع الثاني لعام      

وفيمـا يتعلـق بمـصادر هـذه        . حاجتها للمساعدة بغض النظر عن تلقيها المساعدة، خالل الفترة ذاتها         
، %45.6المساعدات، فقد احتلت وكالة الغوث المرتبة األولى من حيث عدد مرات تقديم المساعدة بواقع               

ة الفلسطينية بما فيها وزارة الـشؤون االجتماعيـة         تالها المساعدات المقدمة من مؤسسات السلطة الوطني      
منهـا  % 77.9أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة لألسر، فتشير النتائج إلـى أن             %.  19.5بواقع  

  .منها كانت مبالغ نقدية% 17.7كانت مواد غذائية و
  االقتصاد الكلي

في الـضفة   % 4.00، بواقع   %3.76 2006بلغ معدل غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية خالل عام          
في حين بلغ معدل غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية في شـهر            .  في قطاع غزة  % 5.09الغربية،  

فـي الـضفة الغربيـة،      % 26.29، بواقـع    %24.66 2000 مقارنة مع شهر أيلول عـام        2007آذار  
، إلى أن قيمة الناتج     2006 للعام   وتشير بيانات الحسابات القومية الفلسطينية    .  في قطاع غزة  % 16.64و

 مليـون دوالر أمريكـي، وبلـغ        4,150.6المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت          
  . دوالراً أمريكيا1,141.4ًنصيب الفرد منه 

  العجز في الميزان التجاري
دوالر أمريكـي،  فـي       مليون   2,440.8 بلغت   2005تشير البيانات إلى أن قيمة الواردات السلعية لعام         

كما بلغت قيمـة الـصادرات الـسلعية        .  مليون دوالر أمريكي   93.0حين بلغت قيمة الواردات الخدمية      
 92.0، في حين بلغت قيمة الصادرات الخدمية إلى إسـرائيل           2005 مليون دوالر أمريكي لعام      300.7

  .مليون دوالر أمريكي
 2005 مليار دوالر أمريكي خالل عـام        2.1حوالي    حقق صافي الميزان التجاري السلعي عجزاً قيمته        

أما صافي الميزان التجـاري     .  2004مقارنة مع عام    % 37.5حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة       
  . فقد حقق عجزاً بقيمة مليون دوالر أمريكي2005الخدمي لعام 

  المنشآت االقتصادية
 ، إلـى    2006-12-31التحديثات الالحقة له لغاية      و 2004تشير بيانات تعداد المنشآت االقتصادية لعام       

 103,037 منشأة، موزعة بواقـع      117,060أن عدد المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية، بلغ         
.   وحـدة نـشاط مـساند      6,450 منشأة تحت التجهيز، و    1,118 منشأة مغلقة، و   6,455منشأة عاملة،   و    

 منـشأة فـي القطـاع       93,709ة المنشأة فقد توزعت بواقـع       وبالنسبة لعدد المنشآت العاملة حسب ملكي     
  . منشأة في القطاعات األخرى3,247 منشأة في القطاع الحكومي، و6,081الخاص، و

  النشاط الفندقي
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، أن مجموع عدد الفنادق العاملة في األراضـي         2006تشير البيانات الخاصة بالنشاط الفندقي خالل عام        
 سريراً، وقـد بلـغ      8,429 غرفة تضم    3,897اً في نهاية العام، يتوفر فيها        فندق 79الفلسطينية       بلغ         

  . ليلة383,603 نزيالً من مختلف الجنسيات، قضوا 151,801عدد النزالء 
  الزراعة

% 85.8:  حيـازة، منهـا    70,209بلغ عدد حيازات البستنة الشجرية في األراضي الفلسطينية حـوالي           
وبلغت المساحة المزروعة بأشـجار البـستنة فـي         .  ازات مختلطة حي% 14.2حيازات نباتية،        و         

% 91.8كما أن   .  غير مثمرة % 7.7مثمرة، و % 92.3:  ألف دونم، منها   1,289.2األراضي الفلسطينية   
من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة هي أراضي بعلية، وذلك حسب نتـائج مـسح البـستنة                 

  .2006الشجرية 
حيث بلغت نـسبة هـذه الحيـازات        )  دونم 10-1(بستنة الشجرية بالمساحات الصغيرة     تمتاز حيازات ال  

وغالبية حائزي حيازات البستنة الشجرية     .  من مجموع حيازات البستنة في األراضي الفلسطينية      % 60.9
مـن  % 25.8 أفراد فأكثر بواقع     10، واكثر من ربع األسر الحائزة عدد أفرادها           %95.1من الذكور       

  .2006 الحائزة في األراضي الفلسطينية، وذلك حسب ما أفادت به نتائج مسح البستنة الشجرية، األسر
من العمالة في حيازات البستنة الشجرية في األراضي الفلـسطينية هـي            % 78.3وتشير البيانات إلى أن     

ـ      .  عمالة دائمة % 21.7عمالة مؤقتة،      و        ي الفلـسطينية   وتتوزع العمالة الزراعية الدائمة في األراض
أصحاب عمـل،   % 7.8يعملون لحسابهم، و  % 7.7أعضاء أسرة غير مدفوعي األجر، و     % 49.6:  الى
  .مستخدمين بأجر% 34.9و

من إجمالي حيازات البستنة الشجرية فـي       % 82.3 إلى أن    2006وتفيد معطيات مسح البستنة الشجرية،      
تتم فيها  % 42.7خدم الحيوانات في الحراثة، و    تست% 58.4األراضي الفلسطينية يتم فيها تقليم األشجار، و      

  .تستخدم المبيدات% 45.7الزراعة بدون استخدام مواد كيماوية، و
من حيازات البستنة الشجرية في األراضي الفلسطينية تعرضت لألضرار نتيجـة الممارسـات             % 23.2

  .23/08/2006 وحتى تاريخ  28/09/2000اإلسرائيلية منذ بداية انتفاضة األقصى في 
  االستيطان

 مستعمرة وذلـك فـي      144تشير البيانات إلى أن عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية قد بلغ             
 451,441كما وتوضح التقديرات إلى أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد بلغ             .  2005نهاية العام   

عظم المـستعمرين يـسكنون محافظـة       ويتضح من البيانات أن م    .  2005مستعمرا وذلك في نهاية العام      
 مستعمرا في ذلك الجزء من محافظة القدس الـذي ضـمته            191,575 مستعمرا منهم    246,843القدس  

 71,967، يليهـا محافظـة رام اهللا والبيـرة          1967إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام         
  .مستعمرا

  جدار الضم والتوسع
 6  من    2006-2003ثرت بالجدار في الضفة الغربية خالل الفترة ما بين          ارتفع عدد المحافظات التي تأ    

 محافظات، كما وارتفع عدد التجمعات التي تأثرت بالجدار في الضفة الغربية خالل نفس الفتـرة،                8إلى  
 تجمعا داخل الجدار، فـي      146 تجمعاً داخل الجدار و    13 تجمعاً، موزعة إلى     159 إلى   76ارتفعت من   

 ألف نـسمة عـام      379د السكان في التجمعات التي تأثرت بالجدار في الضفة الغربية من            حين ارتفع عد  
  .2006 ألف نسمة عام 654 إلى 2003

وفيما يتعلق باآلثار التي تركها جدار الضم والتوسع على األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسر فـي               
% 22.2، فـان    2006ما هو الحال في آب      التجمعات التي يمر الجدار من أراضيها في الضفة الغربية ك         
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من األفراد الفلسطينيين الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت بالجدار، تركـوه بـسبب الوضـع                 
من األسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت بالجدار        % 85.3كما أن   .   االقتصادي المتردي ألسرهم  

الكلية للتـأقلم مـع     /الي استخدموا طرقا بديله للوصول إلى الجامعة      والتي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم الع     
الكلية /من األسر اضطر أفرادها لعدم الذهاب لعدة أيام إلى الجامعة         % 65.3الصعوبات التي تواجههم، و   

  .بسبب إغالق المنطقة
والتوسـع  من األسر الفلسطينية الواقعة داخل جدار الضم        % 65.0شكل جدار الضم والتوسع عائقا أمام       

% 39.4في الحصول على الخدمات الصحية من المستشفيات والمراكز الطبية في مراكز المدن، مقابـل               
كما شكل عدم قدرة الكادر الطبي من الوصول إلى التجمـع           .  لألسر الواقعة خارج جدار الضم والتوسع     

  . خارج الجدارمن األسر التي تقيم% 36.3من األسر التي تقيم داخل الجدار و% 63.3عائقا لـ 
كما أثر جدار الضم والتوسع على العالقات االجتماعية واألنشطة لألسـر التـي تقـيم فـي التجمعـات             

من األسر الفلسطينية أو أحد أفرادها في التجمعـات         % 30.5المتضررة، حيث أدى الجدار إلى انفصال       
  .الجدارخارج % 30.3داخل الجدار و% 39.4التي تأثرت بالجدار عن األقارب بواقع 
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 أمن األردن ووحدته الوطنية خط أحمر: خالد مشعل .83
لم يكن هذا الحديث أصالً بقصد النشر، بل كان حديثاً خاصاً، من القلب إلى القلب بين : ناهض حتر

، خالد مشعل، "حماس"، تبادلناه، أنا ورئيس المكتب السياسي لحركة "وطني فلسطيني"و" وطني أردني"
 .رسمية منه على مائدة العشاء في منزله بدمشقبدعوة 

كان مشعل مندفعاً إلى التواصل الوجداني مع روح األردن وعقله، أكثر مما توقعت، وواسع الصدر أكثر 
 ..مما حسبت، وصريحاً أكثر مما يمكن لسياسي

لى وفي لحظة معينة من الحديث المتدفق، شعرت أنه يتوجب علّي، كأردني وكصحافي، أن أنقل إ
األردنيين من المواطنين والنخب وأصحاب القرار، بعض انفعاالت مشعل وأسئلته وهواجسه والتزاماته، 
وقد استأذنات الرجل في ذلك، ففوضني، وترك لي أن أقدر ما يمكن نشره من حوارنا المتشعب الوجداني 

 .وار نفسه ليس للنشرفالح.. وها أنا أحاول أن أزن الكلمات على تخوم الحوار. الصريح حد المكاشفة
األستاذ محمد حسنين هيكل، هو التركيز على اإلنساني في " تجربة حياة"لعل أفضل ما تعلمته من 

وبالنسبة لخالد -السياسي، والسعي إلى تفسير الرؤية والمواقف بالعامل الشخصي، من بين عوامل أخرى 
 - أو معظمهم-فهؤالء . تجرية األردنية رأيت، دائماً، أنهم سيظلون مدينين ومقيدين بال-مشعل ورفاقه

بأكثر من معنى، وقد تبلورت مواقعهم القيادية والسياسية في عمان، وبرعاية الراحل الملك " أردنيون"
حسين، وفي أحضان الشعب األردني، وعرفوا الناس والشخصيات والعشائر، من دون عقد أو مشكالت 

 ..سابقة أو حساسيات
 فلسطيني مشترك في -اإلخوان المسلمين وهو وعاء تنظيمي أردني وهؤالء ترعرعوا في صفوف 

 .حزب أردني، بل الحزب الرئيسي للدولة األردنية
والدولة األردنية، صدام أو دم أو منازعات، فكان لقاء قادتها الشباب على األردن " حماس"لم يحدث بين 

 .صافياً من إرث الشكوك
معروفة، حين حاول اإلسرائيليون " شخصية"عاني في حادثة وبالنسبة لخالد مشعل تركزت كل تلك الم

 بحقنة سامة، كادت أن تودي بحياته لوال أن الملك حسين رحمه اهللا هدد 1997اغتياله في عمان، العام 
بل ألح أيضاً على إطالق . ، إذا لم تحضر الترياق المناسب للعالج"وادي عربة"تل أبيب بتمزيق معاهدة 

 .الشيخ أحمد ياسين مقابل إطالق سراح القتلة اإلسرائيليين المقبوض عليهم في عمان" حماس"سراح قائد 
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 .وكان للملك حسين ما أراد
سوف يظل خالد مشعل يتذكر هذه اللحظة، ويشعر في داخله بأنه مدين بحياته لألردن، ويشرق وجهه 

. األحضان واألشعاروهو يستحضر زيارة الملك حسين له في المستشفى، واستقبال والد مشعل له ب
 أنه حين اتصل بالديوان -بحبور-، ويستذكر "أردني"، كأي "حماس"ويزهو رئيس المكتب السياسي لـ

الملكي للحصول على موعد مع الملك حسين لشكره، فوجئ بأن مدير مكتب الملك، حّوله إلى جاللته 
 ."!عكأحضر والدك م: " موعد المقابلة، ثم استدرك قائالً-شخصياً-الذي حدد 

بعدم الرد أو التصعيد مع الحكومة " حماس"ربما كانت هذه األبعاد الشخصية هي السبب وراء التزام 
 لكنه، بالطبع سبب غير مباشر، فقرار - غير المفهومة بالنسبة لمشعل-األردنية في مرحلة القطيعة 

 -ن طرف واحدولو م-بالحرص على عدم اتساع الشقة بين الطرفين واإللحاح على الحب " حماس"
 :نابعان من اآلتي

تؤمن بعروبة القضية الفلسطينية وتحرص على إدامة العالقات الودية مع كل العرب، فما " حماس"إن  -1
 !بالك باألردن الشقيق األقرب إلى فلسطين في الجغرافيا والديمغرافيا والروح

ى الصراع مع العدو اإلسرائيلي تريد أن تقدم أنموذجاً جديداً لحركة فلسطينية تركز عل" حماس"إن -2
 العربية، وبالصدام مع هذا النظام العربي أو -دون سواه، فال تنشغل كسابقاتها، بالصراعات العربية 

 .ذاك
وليس استبعادها أو -تقوم على تفعيل األدوار العربية في القضية الفلسطينية " حماس"إن استراتيجية -3

 بتفاعالت القضية الفلسطينية ، بعد فلسطين مباشرة،تأثرين ألن األردن هو أكثر الم-الصدام معها
 .والخطر الصهيوني

إن تصفية القضية الفلسطينية تهدد الكيان الوطني األردني في الصميم؛ فالمشروع الصهيوني يقوم على 
-وهو ما يجعل األردن . نقل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية واستحقاقاتها السياسية إلى شرق النهر

وفي هذا السياق تتفهم ". إسرائيل" في حالة مجابهة استراتيجية مع -غض النظر عن السياسات اليوميةب
 .، الدور األردني وتستجلبه"حماس"

، وما زلنا "نحن نريد الدور األردني"عندما استقبلني المغفور له الملك حسين، قلت له : يقول خالد مشعل
 .نريده ونعتقد أنه أهم األدوار العربية

هل يمكن لألردن أن يلعب دوره االستراتيجي في فلسطين :  هو اآلتي-"حماس"بالنسبة لـ-لكن السؤال 
 ؟"حماس"بوساطة قوى فلسطينية أخرى غير 

حركة شابة وصاعدة وتحظى بقاعدة جماهيرية صلبة وواسعة في " حماس: "على المستوى البراجماتي
في تلك االنتخابات " حماس"عية ذلك، بل إن ما تبع فوز األراضي المحتلة وقد أظهرت االنتخابات التشري

من محاوالت العزل والحصار واالقتتال والتجويع انتهى إلى الفشل الذريع، ولن يتمكن أحد من استئصال 
 .أو الحد من صعودها" حماس"

 :فإالم تستند ثقة مشعل هذه؟ إنها تستند إلى ما يلي
م تستنفد بعد قواها، ولم تتحول إلى أجنحة وقيادات ومراكز حركة موحدة مؤدلجة ل" حماس"إن : أوالً

 !قوى ذات صالت إقليمية متعددة تهدد وحدة القرار التنظيمي واستقالله؟
ال تزال حركة شعبية مستقلة، لم تغرق في التزامات متعارضة، ولم تتعرض لالختراق " حماس"إن : ثانياً

 .سرائيليين أو سواهماألمني أو السياسي من قبل األمريكيين أو اإل
، وصلت بالفعل ومنذ مدة إلى طريق مسدود نهائياً، والمحاوالت "إسرائيل"مع " العملية السلمية"أن : ثالثاً

إن حكومة إيهود أولمرت . الراهنة إلحيائها وتفعيلها تواجه صعوبات ال يمكن تجاوزها إسرائيلياً
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بحث عن صيغة سلمية، بل لقوى يمينية تبحث عن الضعيفة المهلهلة لن تخلي مكانها لقوى إسرائيلية ت
 .2006استعادة قدرة الردع اإلسرائيلية التي تحطمت في جنوب لبنان، في تموز وآب العام 

ويشمل حتى أكثر الشخصيات اإلسرائيلية -ومن الناحية االستراتيجية هناك إجماع إسرائيلي متصلب 
 يتناول -كما هو معروف-وهذا اإلجماع . لفلسطيني يعرقل أية تسوية معقولة على المسار ا-"مسالمة"

وسوف تصطدم أي عملية سلمية . أهم مسألتين من مسائل التسوية، وهما قضية الالجئين وقضية القدس
 . محتدماً-بهاتين المسألتين اللتين سيظل الصراع من دون حلهما " إسرائيل"مع 

واجز والجدار االستيطاني الذي وصل إلى لكن ما يواجهه الفلسطينيون على األرض هو الحصار والح
األغوار الشمالية وهو ما يؤدي إلى خنق الحياة في الضفة الغربية وإفراغها من مواطنيها وتهديد األردن 

 .بموجة هجرة جديدة
 . في الخندق نفسه ونرى أنه آن األوان لكي ننسق المواجهة، يقول خالد مشعل،نحن واألردن اآلن

على - الحياتية التي يعيشها الفلسطينيون تحت االحتالل، وانسداد األفق السياسي إن المصاعب: رابعاً
كل ذلك سوف -الوحدة الوطنية؛ في فلسطين والمبادرة العربية ومساعي تفعيلها "الرغم من قيام حكومة 

" حماس "إن. في صلبها وقيادتها" حماس"وستكون . يقود، قريباً إلى اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثالثة
 .تراهن على الشعب الفلسطيني وهي تؤمن بأنها سوف تكسب الرهان

 20 هو اقتراح إزالة -بعد كل المساعي العربية-إن أكثر ما توصلت إليه الواليات المتحدة : يقول مشعل
. مقابل وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية..  حاجز إسرائيلي في الضفة الغربية500حاجزاً من أصل 

 حاجزاً األخرى؟ ومقابل االنسحاب؟ ومقابل الدولة؟) 480(يد واشنطن مقابل إزالة الـفماذا تر
 : القاعدة المؤهلة استراتيجياً للدور األردني في فلسطين-ال سواها-أنها هي " حماس"وترى 

 .نشأت من قلب الدولة األردنية، ولم تنشأ ضدها" حماس"ذلك أن -1
 . صدام ال أمني وال سياسي، وال تراث من التعادي-ولن يكون-واألردن " حماس"ليس بين -2
حماس؛ إيماناً مطلقاً بالشرعية التاريخية للكيان األردني، وترفض المساس به، وتنطلق من "تؤمن  -3

الحقوق المنقوصة؛ "وتدين تيارات " الوطن البديل"قناعة راسخة بأن األردن لألردنيين، وهي ترفض 
 .ا وفي أي وضع كان هي في فلسطين وفقط في فلسطينفحقوق الفلسطينيين أينما كانو

 الفلسطيني، إيماناً مطلقاً ال عالقة له بالظروف واليوميات السياسية -تؤمن باإلخاء األردني " حماس" -4
أن الشعب األردني يشعر بذلك، ونحن تلمسنا ونتلمس هذا ) يقول مشعل(نحن ندرك "و. والمصالح اآلنية

فنحن لم ندافع عن أنفسنا ولكننا وجدنا من يدافع عنا في الصحافة األردنية . تالشعور على عدة مستويا
وقد تلقينا اتصاالت تضامنية من . بأقالم وطنية أردنية ليس لنا معها عالقات عقائدية أو سياسية

وبصراحة ربما كانت هناك مفارقة هي األولى في العالقات . شخصيات سياسية واجتماعية وعشائرية
 بالمئة من األردنيين 60 أو 50تحظى بالشعبية بين " حماس" الفلسطينية، وهي أنه إذا كانت - األردنية

.  بالمئة في صفوف األردنيين95 فإنها تحظى بالشعبية بنسبة -حيث لنا منافسون-من أصل فلسطيني 
 ."هي الشريك الفلسطيني الحقيقي لألردن" حماس"هؤالء يشعرون بأن 

التي لم تكن جزءاً من التجربة " غزة"طيع أن تؤمن الحضور األردني في هي التي تست" حماس" -5
  .األردنية الفلسطينية أساساً

) 2(هاجس األمن، ) 1: (وهي. ، قلت لخالد مشعل"حماس"ولكن لدى األردنيين، أيضاً هواجسهم إزاء 
) 4(ألردنيين، ومحاوالتها للسيطرة على اإلخوان المسلمين ا) 3(مع األردن، " حماس"هاجس عالقة 

 .ومحاوالتها لبناء تنظيم فلسطيني في األردن، األمر الذي يعصف بالوحدة الوطنية في البلد
 :يقول خالد مشعل
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ليس انطالقاً فقط من محبتنا لهذا البلد واحترامنا .  هو خط أحمر-"حماس"بالنسبة لـ- أمن األردن -أوالً
. الكارثة واستضاف قسماً كبيراً من شعبنا كريماً عزيزاًللشقيق الذي تحمل معنا اآلالم وحمل معنا نتائج 

ولكن أيضاً، انطالقاً من تحليلنا بأن أي ضعف يلحق بالدولة األردنية يضر بالقضية الفلسطينية ويصب 
 ."إسرائيل"في مصلحة 

 ال نتحدث فقط عن.  بالقيام بأي عمل يسيء لألمن األردني- ال سمح اهللا-ولن تفكر-لم تفكر " حماس"
فهذا ال عالقة له بمشاعرنا ومبادئنا وسياساتنا، . هي خارج أي تصور عدائي بالنسبة لنا" أهداف أردنية"

 .ولكننا نتحدث أيضاً عن أي أهداف أمريكية أو حتى إسرائيلية في األردن
 هو فوق كل االعتبارات في عالقتنا مع الشقيق األقرب -"حماس"بالنسبة لـ-األمن الوطني األردني 

ورفضنا ونرفض وسنرفض كل . حب، ونحن نتحلى بالمسؤولية الكاملة إزاء أمن األردن وشعبهواأل
وقد -قد يفكر آخرون .  الفلسطينية إلى شرق النهر-المحاوالت الالمسؤولة لنقل الصراعات الفلسطينية 

 ."حماس"لكن ليس ..  بذلك-هددوا علناً
، ومن حيث المبدأ، ومهما كانت الظروف، في أي لن تتورط أبداً" حماس"فليطمئن األردنيون إلى أن 

 .عمل يسيء إلى األمن األردني
 ؟"قضية األسلحة"و -

لم يكن مقصدها األردن أبداً، بل الضفة الغربية وهي عملية تهريب سالح إلى فلسطين، حدثت في أوقات 
 .سابقة عند إثارتها

 اإلسالمي للشعب -واصل مع العمق العربي مع إيران تقع ضمن استراتيجيتنا بالت" حماس" عالقة -ثانياً
 - ولن تكون-الفلسطيني الذي يحتاج إلى كل دعم ممكن من كل البلدان العربية واإلسالمية، ولكنها ليست 

 ."محور"ضد " محور"عالقة االنضواء في 
:  ذلكنحن مستقلون سياسياً وتنظيمياً ونحن الذين نضع سياساتنا وقراراتنا وسأقدم لك دليلين فقط على

" المحور اإليراني" هو أننا ذهبنا إلى مكة للتوقيع على اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية ولو كنا في -األول
 هو موقفنا من المقاومة العراقية -والثاني". المحور اآلخر"ما كنا لنصغي إلى السعودية، وهي عنوان 

. رض صريح مع السياسات اإليرانيةالتي نمنحها دعمنا السياسي بوضوح، ونعقد عليها اآلمال في تعا
وأذكرك بموقفنا من اغتيال الرئيس صدام حسين؛ لقد أدنا هذا االغتيال الذي رحب به اإليرانيون وكانت 

لسنا جزءاً من محور ضد آخر، فقضيتنا هي فوق المحاور . تلك لحظة ظاهرة من االختالف واالستقاللية
 ."إسرائيل"إلى محور واحد في مواجهة وهي تتطلب أن يتحول العرب والمسلمون كلهم 

، لكنها انتهت إلى كونها حركة "اإلخوان المسلمين" في قلب -وهي تعتز بذلك-بدأت " حماس "-ثالثاً
 .فلسطينية مستقلة تنظيمياً وسياسياً

 ترتبط باإلخوان المسلمين األردنيين بروابط عقائدية ووجدانية فقط وهي ال تريد التأثير عليهم" حماس"فـ
ونحن غير مسؤولين عن السجال الداخلي أو عن محاوالت اإلفادة من . كال. أو السيطرة على تنظيمهم

 .الجماهيري أو المخاوف المقابلة" حماس"وهج 
 أنشأنا جهازاً إدارياً من -وألننا حريصون على عدم بناء تنظيم خاص بنا-خالل وجودنا في األردن 

رية، وقد كان طبيعياً أن يكون العاملون في هذه السكرتارية من الموظفين لمعاونتنا في مهام السكرتا
أعضاء التنظيم السياسي األقرب إلينا، أعني اإلخوان المسلمين، وهذه مسألة اعتيادية جداً وال بد أن يتم 

 .فهمها في هذا السياق ال غير
ا موقف استراتيجي في األردن، غير وارد إطالقاً وهذ" حماس" بناء تنظيم فلسطيني خاص بـ-رابعاً

- بالنسبة لنا، فالفلسطينيون في األردن يتمتعون بالجنسية األردنية وهم جزء من الشعب األردني 
وسيظلون كذلك حتى العودة إلى أرض الوطن، ونحن نعتقد أن إقدام أي منظمة فلسطينية على بناء تنظيم 

لن نشارك أبداً .  لن نقدم عليها حتماًفلسطيني في األردن هو جريمة بحق الوحدة الوطنية األردنية ونحن
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في تفسيخ وحدة النسيج االجتماعي والسياسي األردني، بل نحن حريصون ونناضل من أجل ردم الهوة 
 .وتأكيد وحدة الشعب األردني وسيادته غير القابلة للتجزئة

خطراً على األمن إننا نعتبر ذلك .  ألسباب مبدأية بالتمدد التنظيمي شرقي النهر-ولن نفكر-لم نفكر 
 .الوطني األردني وعلى األردن الذي يهمنا أن يكون موحداً وقوياً

، "التوطين"غير أن احترامنا الكامل لمواطنة الفلسطينيين في األردن والسيادة األردنية ال يعني أننا نقبل 
ن ونعتبرهم كال، نحن نرفض التوطين والتعويض ونؤكد على حق ممارسة العودة لكل الالجئين والنازحي

وألنهم في األردن أيضاً مواطنون فنحن نحافظ على وحدة الشعب . ضيوفاً في البلدان التي يقيمون فيها
 .األردني وسيادته وال نسعى إلى بناء تنظيم يخرق هذه الوحدة وتلك السيادة

ل النواحي، من ك" الحقوق المنقوصة"هذا هو فهمنا للمسألة، وانطالقاً من هذا الفهم فنحن ندين دعاة 
فهؤالء يسيئون إلى الضيافة الكريمة وإلى المواطنة وإلى الوحدة الوطنية وإلى حق الفلسطينيين المقدس 

 .بالعودة إلى أرض وطنه
فماذا تريدون أكثر أيها األهل واألحبة؟ على كل حال سنظل : في لحظة وجد أردنية-يقول خالد مشعل 

  .ذن اهللا بانفتاح القلوب والعقولحتى يأ" الحب من طرف واحد"متمسكين بهذا 
  15/5/2007السبيل االردنية 

 
  مسار التسوية التائه .84

  محسن صالح. د
مع تبني شارون فكرة االنسحاب أحادي الجانب وانسحاب إسرائيل من قطاع غـزة، كانـت القناعـات                 

حسماً نحـو   واالتجاه بشكل أكثر وضوحاً و    " خريطة الطريق "اإلسرائيلية تتزايد بضرورة تجاوز مشروع      
  .فرض الحل األحادي الجانب

ولم تعد تلك الفكرة خاصة بحزب كاديما الذي أنشأه شارون، وإنما أخذت تجد لها أشكال دعـم متفاوتـة                   
  .لدى مختلف التيارات الصهيونية المحسوبة على اليسار والوسط واليمين، وإن كان ذلك بديباجات مختلفة

  خلفية تبنِّي االنسحاب األحادي
تكمن في التوفيق بين ضرورة وجـود دولـة         " إسرائيل"اإلستراتيجيون اإلسرائيليون بأن معضلة     يعترف  

أرض "يهودية ديمقراطية تتمتع بأغلبية يهودية مريحة وما يعني ذلك من تنازل عن أجزاء مما يـسمونه                 
حماية وجود  وبناء دولة فلسطينية بهدف التخلص من العبء السكاني الفلسطيني؛ وبين الحاجة ل           " إسرائيل

وما يعني ذلك من دعم لمشاريع االستيطان والتوسع اليهـودي واسـتمرار            " أرض إسرائيل "اليهود على   
  .الموعودة وما يترتب على ذلك من ضرورات أمنية" الدولة الفلسطينية"احتالل أراضي 

ـ               ة كمـا   ويعترف هؤالء بأن عامل الوقت يسير ضد تحقيق هدف وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطي
في حكـم   " إسرائيل"يسير ضد مشروع الدولتين، إذ ال يمكن لألغلبية اليهودية أن تتحقق إذا ما استمرت               

  .الفلسطينيين في الضفة الغربية
األرض ( سيتجاوز عدد الفلسطينيين في حدود فلسطين التاريخية         2010فتشير التقديرات إلى أنه في سنة       

  .عدد اليهود) طاع غزة والضفة الغربية وق1948المحتلة سنة 
أن يتوقف الفلسطينيون عن المناداة بحلِّ الـدولتين، ويعـودون          " مخاطر"وقد ينبني على ذلك بالنسبة لهم       

للمطالبة بالدولة الواحدة وبحقوقهم المدنية والسياسية، وبالسعي إلزالة النظام العنصري اإلسرائيلي ربمـا             
ا قد يفتح المجال إلنهاء الطبيعة اليهودية للدولـة وفـق           على طريقة نضال السود في جنوب أفريقيا، مم       

  ).ربما نحتاج مقاالً آخر لمناقشة مدى جدية هذه المخاطر(قواعد واعتبارات جديدة 
كما تكمن الصعوبات اإلسرائيلية في أن الحد األعلى الذي يعرضه اإلسرائيليون لم يصل بعد إلى الحدود                

ون، وتحديداً حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلـى ديـارهم التـي             الدنيا التي يتوافق عليها الفلسطيني    
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، ومستقبل القدس وبالذات منطقة المسجد األقصى، ومستقبل الكتل االسـتيطانية،           1948طردوا منها سنة    
ومدى سيادة الدولة الفلسطينية على أرضها بما في ذلك تأسيس الجيش والسيطرة على الحدود ومـصادر                

  .المياه
الديمغرافي الفلسطيني، التهديد النووي اإليراني، تزايد قـوة        " الخط"هة أخرى فإن صعود حماس،      ومن ج 

اإلسالم السياسي في الشرق األوسط، تصاعد قوة المقاومة في العراق ولبنان وأفغانـستان، انتـشار مـا                 
اتيجياً معقداً لـ   وأميركا، كل ذلك يشكل تحدياً إستر     " إسرائيل"المعادي بشكل مطلق لـ     " اإلرهاب"يسمى  

  ".إسرائيل"
وفي الخالصة، فإن انسحاباً يجب أن يحدث للتخلص من الكثافة السكانية الفلسطينية دونما حاجة لتـسوية                

  .مشتركة مع الفلسطينيين
  أميركا وكيالً مفاوضاً عن الفلسطينيين

عـاريف   وقبل أن يغط شارون في غيبوبته بيومين، نشر رئـيس تحريـر جريـدة م               2006وفي مطلع   
باالشتراك مع كبير مراسليها ما أسمياه الخطة السياسية الحقيقية التي كانت تعدُّ فـي األشـهر األخيـرة                  

  ).أو لحزب كاديما(استعداداً للوالية المقبلة لشارون 
  :وتقوم الخطة على أساس أنها بديل عن خريطة الطريق، وتستند إلى عدة أفكار أهمها

وهذا يعني أن المرحلـة األولـى مـن         " لإلرهاب" تفكيك البنى التحتية      السلطة الفلسطينية ستعجز عن    -
  .خريطة الطريق لن تتم

  .تستعملها القيادة اإلسرائيلية كما تريد" ورقة توت" تبقى خريطة الطريق مجرد -
حيث " إسرائيل"والواليات المتحدة في مباحثات سرية لالتفاق على الحدود الشرقية لـ           " إسرائيل" تشرع   -
لى أميركا دور الوصي أو الوكيل عن الفلسطينيين الذين سيتم تقديمهم على أساس أهم عاجزون عـن                 تتو

إدارة شؤونهم بأنفسهم، وحيث ال توجد فرص تحقيق إنجاز عملي في المفاوضـات بـين الفلـسطينيين                 
  .واإلسرائيليين

الضفة التي ستـضمها    من مساحة   % 12 إلى   8 ال يتوقع أن يزيد الخالف بين تل أبيب وواشنطن على            -
  .إلى أراضيها" إسرائيل"
من أميركا إقراراً بالسيادة في القدس القديمة كلها مع نقل جميع األحياء العربية فـي               " إسرائيل" ستنال   -

القدس للسيادة الفلسطينية، كما ستنال إقراراً أميركياً بالرفض التام لحق الفلسطينيين بالعودة إلـى األرض               
  .1948ا سنة التي هجروا منه

مع اإلبقاء على الكتل االسـتيطانية الكبيـرة        ( إتمام بناء الجدار العازل، وإخالء تدريجي للمستوطنات         -
  ).الست

  ".إسرائيل" تُقدم أميركا مساعدة مالية سخية لـ -
ت في دفع    يتم اإلعالن عن االتفاق باعتباره إنجازاً أميركياً تاريخياً، وباعتبار أميركا الوحيدة التي نجح             -
لالنسحاب من أكثر مناطق الضفة، أو السماح بإقامة دولة فلسطينية ذات امتداد جغرافـي فـي              " إسرائيل"

  .الضفة
أي أن جوهر المشروع يتمحور حول انسحاب أحادي الجانب وبغياب أي شريك فلسطيني، وفق ترتيبات               

بحيـث يـتم الـسعي      " إسرائيل"ة لـ   تتم مع أميركا وتحظى بموافقتها الرسمية واعترافها بالحدود الجديد        
  .لتوفير دعم وغطاء دولي لها

وكـان عـراب الـسياسة      . وأشارت معاريف إلى أن كبار المسؤولين األميركيين سمعوا الخطة باهتمام         
  .األميركية الكبير ووزير الخارجية األسبق هنري كيسنجر من أوائل المؤيدين لها

 اإلسرائيلية األميركية، وعرض المسألة في النهاية وكأنهـا         وقد أوصى بالمحافظة على سرية االتصاالت     
  ".إسرائيل"حدثت بإمالء وإكراه أميركي لـ 
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  تجاهل الفلسطينيين
الخطة إذن كانت مصّممة للتنفيذ في غياب المفاوضات مع الفلسطينيين سواء فازت فتح أم حمـاس فـي                  

 تعويق الفلسطينيين لخريطـة الطريـق       االنتخابات، ولم يكن الحديث عن التعاطف مع أبي مازن أو عن          
  .االنسحاب األحادي الجانب" طبخة"سوى نوع من البهارات والتوابل الالزمة لتجهيز 

إلـى  ) ف.ت.م(وكان محمود عباس قد سعى منذ انتخابه رئيساً للسلطة ولمنظمة التحريـر الفلـسطينية               
نها شريك مناسب للوصول إلى التـسوية       إظهار استعداد القيادة الفلسطينية إلجراء المفاوضات، وإثبات أ       

  .النهائية
وكان أحد أهدافه من إجراء االنتخابات التشريعية استيعاب حماس في النظام السياسي الفلسطيني، ونـزع               

. ف.ت.سالحها بعد االنتخابات، وضبط إيقاع عملها ضمن الدور المهيمن للـسلطة الفلـسطينية ولــ م               
  .ى فوز فتح في االنتخاباتخصوصاً وأن التوقعات كانت تشير إل

" إسـرائيل "ولذلك كان عباس يؤكد قبل نحو شهرين من االنتخابات التشريعية أن التوصل إلى اتفاق مع                
ممكن، وأنه إذا كان هناك طرف إسرائيلي راغب في المفاوضات فلن يتطلب األمر أكثر من ستة أشـهر                  

  .إلبرام معاهدة الوضع النهائي
 اختارت تجاهل عباس، والمضي في االنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة وفي             لكن القيادة اإلسرائيلية  

  .خطة االنطواء
 تتابعت التصريحات والتسريبات اإلسرائيلية حول هـذا المـشروع،          2006وفي النصف األول من سنة      

سترسم حدودها الدائمة بنفسها، وأنها ستضطر إلى فرض تسوية من دون استـشارة             " إسرائيل"مؤكدة أن   
  .الفلسطينيين

ستظهر بصورة أخرى بعد أربع سنوات، وستعيش في حدود أخرى والتـي            " إسرائيل"وذكر أولمرت أن    
  ".فستلقى الدعم الفعلي من قبل األطراف المهمة الحقيقية في العالم"وإن لم يتم االعتراف بها رسمياً 

يين، وإنهـا ال تملـك االنتظـار        على عجلة من أمرها لالنفصال عن الفلسطين      "إسرائيل"وقال أولمرت إن    
فسنتخذ مبـادرات جانبيـة     "وإنه في حالة عدم وجود شريك فلسطيني        " لكي تنضج حماس  "عشرين سنة   

  ".بالتنسيق مع الواليات المتحدة واألوروبيين
 برنامجها السياسي، حيث أكدت سـعيها إلـى         2006أيار  / مايو 5أقرت الحكومة اإلسرائيلية الجديدة يوم      

حدود النهائية للدولة كدولة يهودية، وأنه إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق من خالل المفاوضات مـع                 بلورة ال 
  .الفلسطينيين فستقوم الحكومة بتحديد حدودها

وبعد أقل من ثالثة أسابيع من تشكيل حكومته كان أولمرت قد وصل إلى واشنطن لتسويق نفسه ووزارته                 
لتقى الرئيس األميركي بوش الذي أظهر نوعـاً مـن اإلعجـاب            وخطته في التجميع واالنطواء، وهناك ا     

  .بالخطة اإلسرائيلية عندما وصفها بالشجاعة وأنه ال يمكن االنتظار إلى ما ال نهاية
غير أن بوش من جهة أخرى لم يعط وعداً باالعتراف بالحدود المقترحة باعتبارها حدوداً نهائية، كما أكد                 

ية قابلة للحياة، وبضرورة إجراء مفاوضات جدية مـع محمـود عبـاس             على رؤيته بإقامة دولة فلسطين    
  .باعتباره شريكاً حقيقياً في السالم وعدم عرقلة مهامه أو إضعافه

  اإلحباط وتعليق تنفيذ الخطة
 بدأ اإلحباط يدبُّ بشكل سريع تجاه تنفيذ خطة االنطواء أو التجميـع،             2006في النصف الثاني من سنة      

  :ولعل من أهم أسباب فقدانها للبريق وقوة االندفاع. سلم أولويات الحكومةوأخذت تتراجع عن 
وعلى الرغم من أن ذلك قد عزز من فكرة عدم          .  فوز حماس، وتشكيل حكومتها والفشل في إسقاطها       -1

وجود شريك فلسطيني وبالتالي زاد من مبررات الحل أحادي الجانب؛ فإن االنسحاب من مساحات واسعة               
ن سيعّد انتصاراً لحماس وتثبيتاً لنفوذها على األرض، وسيكون من الصعب جـداً تـسويقه               من الضفة كا  

  .خصوصاً وأن صعود حماس جعل من احتماالت إنشاء دولة فلسطينية بحدود آمنة أمراً أكثر صعوبة
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، وتزايد القناعات بأن االنسحاب من الجنـوب        2006 فشل الهجوم على حزب اهللا ولبنان في صيف          -2
 زاد من قوة حزب اهللا ومن قدرات المقاومة مما زاد مخـاوف تكـرار مثـل هـذا                   2000اني سنة   اللبن

  .السيناريو في الضفة الغربية
 تراجع شعبية أولمرت وحزب كاديما، وضعف ثقة الناخب اإلسرائيلي فيه وفي التحالف الحاكم مـع                -3

  .لى المناورة والحركةتصاعد شعبية قوى اليمين اإلسرائيلي؛ وهو ما أضعف قدرة أولمرت ع
 ظهور قناعات بضرورة دعم محمود عباس ورئاسة السلطة، والتنسيق معه فـي مواجهـة حمـاس                 -4

  .ومحاولة إسقاطها
 انشغال الداخل اإلسرائيلي بفضائح الفساد، وفي ملفات التحقيق فـي ضـعف أداء وفـشل الجـيش                  -5

  .اإلسرائيلي في الحرب ضد حزب اهللا ولبنان
وهذا ما  .  عملية أمنية واقتصادية وقانونية عند دراسة تطبيقات الخطة على األرض           ظهور صعوبات  -6

آب  /التي درست االنسحاب أحادي الجانب وقدمت تقديرها منتصف أغسطس        " لجنة التجميع "أشارت إليه   
، كما أشارت اللجنة إلى مخاطر إطالق الصواريخ من الضفة وإلى أن إسرائيل لن تـتمكن مـن                  2006

  .لى اعتراف دولي بإنهاء االحتالل ألنها تنوي االحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربيةالحصول ع
ومع نهاية الحرب على لبنان كان قد ظهر تفكك واضح في أوساط حزب كاديما تجاه خطة االنـسحاب،                  

. حيث أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن عدداً كبيراً من وزراء كاديما وأعضائه في الكنيست يعارضـونها        
  .هو ما أضعف القوة الرئيسية الدافعة لهاو

وبعد بضعة أيام من انتهاء حرب لبنان أخبر أولمرت عدداً من وزرائه أن خطة التجميع لم تعد تقف على                   
 أن  8/9/2006أما شمعون بيريز نائب رئيس الوزراء فصرح ليديعوت أحرونـوت يـوم             . سلّم أولوياته 

محذراً من أن كاديما سـيختفي مـن المـشهد          " ياًً ونفسياً وعملياً  انتهت سياس "فكرة االنطواء والتجميع قد     
  .السياسي إذا لم يبلور أجندة سياسية جديدة

وأخذت تظهر  . وفي مثل هذه األجواء، بدا أن التحالف اإلسرائيلي الحاكم يعاني من فقدان الرؤية واالتجاه             
ودة مـن الـضفة إلـى حرسـه     على السطح دعوات تنسيق االنسحاب مع أبي مازن وتسليم مناطق محد  

  .الرئاسي
نـشرتها صـحيفة الحيـاة يـوم        ( ظهرت طروحات سياسية     2006تشرين الثاني      /وفي أواسط نوفمبر  

منقولة عن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تقترب من تلك التي طرحت فـي مفاوضـات               ) 19/11/2006
لغربية مـع انـسحابات     من الضفة ا  % 90، وتحدثت عن انسحاب من حوالي       2000كامب ديفيد صيف    

وتعديالت حدودية تالية، وانسحاب من األحياء العربية في القدس باستثناء المسجد األقـصى الـذي يـتم                 
تسليمه في المرحلة الثالثة، وصدور قرار من األمم المتحدة يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة فـي                 

  .صطالح بديالً عن االعتراف تعيش بسالم وأمان مع جيرانها حيث وضع هذا اال1967حدود 
لن تشترط التنازل عن حق الالجئين بالعودة، لكنها ستقول إنها لن تسمح            " اسرائيل"وتقول الطروحات إن    

حيث يعودون فقط للدولة الفلسطينية، بينما يبقى حق العودة حّيـاً ولـو مـن               " أراضيها"لهم بالعودة إلى    
وتوضح الخطة أنه سـيتم     . عتراف بين دولتين كاملتي السيادة    وفي نهاية المطاف يتم اال    . الناحية النظرية 

  .تطبيق ما يتم االتفاق عليه من دون ربطه بالقضايا األخرى
 تغييراً كبيراً في فكر كاديما أو القيادة اإلسرائيلية فيما يتعلق بالتراجع عن             ،لو صحت ،  تشكل أفكار ليفني  

 إنشاء دولة فلسطينية على معظم الضفة والقطـاع دون          االنسحاب أحادي الجانب، والموافقة على إمكانية     
الحاجة إلى اشتراط االعتراف أو التنازل الرسمي عن حق الالجئين بالعودة، أو ربط االتفـاق بقـضايا                 

  .أخرى كانت عادة ما تستخدم وسيلة لتعطيله أو إفشاله
 للتعامل مع تيارات فلسطينية غير      وهو ما يعني أيضاً أن هناك ِمن اإلسرائيليين من صاروا أكثر استعداداً           

  .مستعدة لالعتراف بكيانهم الصهيوني، مثل حماس والجهاد اإلسالمي وغيرها
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على أنه من السابق ألوانه القول إن اإلسرائيليين تراجعوا تماماً عن تطبيق خطـة االنـسحاب أحـادي                  
وإذا كان استعجال اإلسرائيليين    . االجانب، لكنهم بالتأكيد أخذوا يدركون مدى الصعوبات العملية في تنفيذه         

التـي  " البـضاعة المزجـاة   "وانعدام وجود من يقبل     ) وليس للقضية الفلسطينية  (في إيجاد حلٍّ لمشكلتهم     
يقدمونها، يدفعهم للسير في محاولة فرض الحلول المنفردة، فإنهم يجب أن يعلموا أنهـم لـن يـستطيعوا                  

  .مستعد للتضحية في سبيلهافرض إرادتهم على شعب ال يتنازل عن حقوقه و
وال يزال اإلسرائيليون قادرين فقط على الحوار أو التفاوض مع أنفسهم، ولكنهم ال يملكـون اإلرادة وال                 

ولم يـستوعب   ". الشرعية الدولية "الجدية الالزمة للتفاوض مع الفلسطينيين أو العرب حتى وفق قرارات           
 إنسان يستحق أن يمارس إنسانيته فـي العـودة إلـى            الوعي اإلسرائيلي حتى هذه اللحظة أن الفلسطيني      

وأخيراً فليس مطلوبـاً مـن      . أرضه والعيش فيها بحرية وكرامة، ويستحق أن يقرر مصيره ويبني دولته          
وإنمـا مواصـلة الجهـاد      !! صحوة وعي أو ضمير اسـرائيلية     "الفلسطينيين والعرب والمسلمين انتظار     

  .والتضحيات النتزاع حقوقهم
   15/5/2007 الجزيرة نت

  
 أولمرت يعزز تهويد القدس .85

 منير شفيق
كان من الواضح عندما انعقدت القمة العربية في الرياض أن اتجاها عربياً تنامى مؤخراً لوقف التدهور 

فهنالك فشل أمريكي . الذي خلفته الهجمة األمريكية اإلسرائيلية الشرق أوسطية بعد إخفاقاتها المتكررة
ومة في العراق، وقد بدت اآلفاق مغلقة تماماً في إمكان نجاح الحل العسكري صريح في مواجهة المقا

األمر الذي  ..ضد المقاومة وألوان الممانعة الشعبية أو الخروج من الفشل السياسي األمريكي في العراق
عكس نفسه على الداخل األمريكي من خالل االنتخابات التي فقد فيها الحزب الجمهوري أغلبيته في 

سي الكونغرس كما ظهر على استطالعات الرأي التي أظهرت جميعها حالة الهبوط المستمر لشعبية مجل
وثمة الفشل العسكري . المطابقة للحاالت المشابهة" البطة العرجاء"جورج بوش، ولهذا حمل صفة 

 شاليط، وأسر الجندي" الوهم المتبدد"اإلسرائيلي في قطاع غزة وعلى مستوى الضفة الغربية منذ عملية 
آب على أيدي / وأخيراً وليس آخراً كانت الهزيمة الميدانية التي لحقت بالجيش اإلسرائيلي في حرب تموز

األمر الذي ترك أولمرت بطة كسحاء وحكومته متهاوية . المقاومة اإلسالمية بقيادة حزب اهللا في لبنان
لعربية مساعدته، ثم هنالك الفشل متداعية وليس أدل على ذلك من طلب كونداليزا رايس من الرباعية ا

 ."بالوكالة عن أمريكا"األمريكي في أفغانستان واندالع المقاومة الصومالية ضد االحتالل األثيوبي 
وبهذا يكون مشروع الشرق األوسط األمريكي اإلسرائيلي قد فشل تاركاً وراءه فراغاً في المنطقة، ولكنه 

لية في فلسطين ولبنان والعراق والصومال والسودان خلف في الوقت نفسه صراعات وانقسامات داخ
وأخطرها إثارة الفتنة بين السنة والشيعة، األمر الذي راح يشعر الدول العربية التي لم تصلها نار 

وقد . وهو ما ولد االتجاه العربي مؤخراً لتالفي التدهور. االنقسامات بلفح تلك النار وخطر تسللها إليها
د لقاء مكة، ثم عقد اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإجراء ترجم ذلك من خالل عق

 . سورية، وبعقد القمة العربية لتكريس ذلك، وإن أخفق مسعى رأب الصدع في لبنان-مصالحة سعودية 
الً من ولكن هذا االتجاه حفر أول حفرة لتعثره بقرار القمة العربية إحياء مبادرة السالم العربية وتفعيلها بد

تشديد الخناق على أولمرت وانتزاع المبادرة إلعادة ترتيب الوضع العربي وإخراجه من التدهور 
 .واالنقسامات الداخلية

وأخيراً وليس آخراً بااللتقاء مع . ثم توسعت الحفرة في اجتماع المجلس الوزاري العربي لتفعيل المبادرة
 وذلك من دون أن تقدم من جانبها حتى إشارة واحدة .وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ليفني في القاهرة
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بقبول المبادرة العربية، فقد جاءت إلى القاهرة لتعلن أن الجامعة العربية بدأت بالتفاوض مع الدولة 
 .العبرية وهذا ما قصدته بتسمية اللقاء بالتاريخي

ليفني من القاهرة، وهو بناء يكفي في هذا الصدد أن نتوقف عند القرار اإلسرائيلي الذي أعلن فور عودة 
عشرين ألف مسكن استيطاني في القدس الشرقية لتعزيز تهويدها وتخصيص مليار وخمسماية مليون 

 .دوالر لمشروع تهويد القدس مع الحث على ضرورة االستيطان فيها
 يزداد لماذا كلما قدم تنازل مجاني عربي أو فلسطيني للدولة العبرية: وهو ما يفترض أن يطرح السؤال

التوسع في االستيطان أو تتوسع عمليات االغتياالت واالجتياحات؟ بل لماذا هذا القرار ضمن مناخ تفعيل 
المبادرة العربية؟ الجواب مطلوب من السيد عمرو موسى قبل غيره، وأقله تقديم استقالته بسبب ما عرف 

  . ملف المبادرة وتقديم نقد ذاتيعنه من مواقف قوية فيها الكثير من احترام النفس، أو إعالن إغالق
 15/5/2007ية نردالسبيل األ
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