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  هنية يؤكد على ضرورة حماية اتفاق مكةو.. جهود تطويق االقتتال تثمر وقفاً للنار .1

رئـيس الـوزراء الفلـسطيني،      ثمـن   : ألفت حداد سلته،  نقالً عن مرا   16/5/2007 48عربنشر موقع   
حماس بإعالنها وقف إطالق النار من جانب واحد والتزامهـا          حركة  إسماعيل هنية، الموقف الذي اتخذته      
فتح التي تجاوبت مع هذا النداء، وأعلنت أنها سـتوقف أيـضا            حركة  بذلك التزاما كليا، كما ثمن موقف       

تكون هذه الخطوة بداية طيبة لفرض الهدوء والنظام وإعادة الحياة إلـى            وعبر عن أمله أن     . إطالق النار 
وأكد على حركتي حماس وفتح بضرورة االلتزام الفعلي والقوي بما تم اإلعالن             .طبيعتها في قطاع غزة   
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عنه، ووقف كل أشكال التوتر واالحتقان والمواجهة، مؤكدا على أن االقتتال الداخلي لن يفيد إال أعـداء                 
يجب أن ال نسمح لهـذه األحـداث        "وقال   . الفلسطيني، ويهدد جبهتنا الداخلية بالضعف واالنهيار      الشعب

المؤسفة أن تتكرر، ويجب على كل الشرفاء والغيورين من أبناء الوطن العمل بكل قوة لمنع حدوث مـا                  
ـ  عبـاس رئيس  ال عددا من االتصاالت، مع      هنيةكما أجرى    ".يعكر صفوة الحياة في بالدنا     دد مـن   ، وع

 الحرص الشديد على حماية اتفاق مكـة        هنيةوأكد   .القيادات العربية التي أبدت قلقها مما يجري في غزة        
 .وحماية حكومة الوحدة، باعتبار أنها تمثل الخيار الوطني الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني

القرار كان حمايـة    أكدت التزامها الكامل بقرار وقف إطالق النار، وأن الهدف من هذا            قد  حماس  وكانت  
القيـادي فـي    وقـال    .الدم الفلسطيني، وإنهاء حالة االنفالت األمني التي تعصف باألراضي الفلسطينية         

، معربا عن أملـه     "نحن ملتزمون بهذا القرار، وسعداء بأن تنضم فتح لهذا الموقف         "خليل الحية،   س،  حما
ن حماس تمد يدها للجميع من أجل تطبيق        وأكد أ  .أن تلتزم كل األطراف بهذا القرار وتنفذه على األرض        
، ورئيس الـوزراء  عباسرئيس الوطالب الحية  .االتفاقات التي أبرمت بين الطرفين خالل االيام الماضية   

كما ناشد أبو مازن بإصدار تعليماته الواضحة دون غمـوض        . هنية، بأخذ دورهم الطبيعي في هذا الوقت      
  .هذا القرارلألجهزة األمنية وعناصر فتح لاللتزام ب

األمر الذي أتاح إنهاء معاناة عـشرات الـصحفيين         ،   تبنت أيضا وقفا إلطالق النار      قد  حركة فتح  توكان
وقـال صـحفيون فلـسطينيون إن        ".جوهرة الجالء "و" شوا وحصري " الذين كانوا محتجزين في برجي      

اسـل الجزيـرة أن    إطالق النار توقف تماما في محيط أبراج الصحفيين، حيث أكد وائـل الدحـدوح مر              
وفور انتهاء أزمـة الـصحفيين وتوقـف         .المسلحين تراجعوا، وأن المنطقة تشهد وقفا تاما إلطالق النار        

اطالق النار تلقى الصحفيين اتصاال هاتفيا من هنية، الذي هنأهم بسالمتهم، وتمنى ان ال يؤثر ما حـدث                  
  .على مهنيتهم التي يتمتعون بها

رئيس عباس، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق، نـصر         ال أن مبعوثي    مصادر فلسطينية أفادت  وكانت  
وجاء أنـه مـن      .يوسف، ونائب رئيس الوزراء عزام األحمد، قد اجتمعا مع وفد من فتح في مدينة غزة              

المقرر أن يجتمع مبعوثو أبو مازن مع وفد من حماس للبحث في إمكانية وقف إطالق النار بين الطرفين                  
س، والذي من المقرر أن يصل غزة يوم غد الخميس، قد أصدر أوامره إلى كافة قيادات                وكان عبا  .اليوم

  .األجهزة األمنية بوقف إطالق النار بشكل فوري، واالنسحاب من الشوارع
 أكد نبيل عمرو، مستشار عباس، أن األخير أصدر أوامـر           :غزةمن   17/5/2007سي ان ان    وأضافت  

والمسلحين بضرورة االلتزام بوقف إطالق النـار، وإزالـة المظـاهر           مشددة إلى كافة األجهزة األمنية      
أكد عمرو أن عباس ألغى زيارته المقررة إلى األردن، وقرر التوجه إلى غزة الخميس مـن                 و .المسلحة

وناشد عمرو جميع األطراف التوقف عن ترويع المواطنين، شاجبا كافـة مظـاهر       .أجل معالجة الموقف  
  .االقتتال الداخلي

أعلن النـاطق باسـم     : الوكاالتنقالً عن    و ،غزةورام اهللا   من    17/5/2007البيان اإلماراتية   ء في   وجا
 مصطفى البرغوثي، أن الرئيس عباس وخالد مشعل، اتفقا خالل اتصال هاتفي أمس              الفلسطينية، الحكومة

نس برس عن    البرغوثي لوكالة فرا   عبرو .على ضرورة وقف األحداث الدموية الجارية بين فتح وحماس        
  ".تتكلل الجهود واالتصاالت الفلسطينية والجهود العربية والدولية لوقف الجرائم في غزة"أمله في أن 
 أفاد مصدر في    :ب.ف.أ وعن   فايز أبوعون نقالً عن مراسلها،     17/5/2007األيام الفلسطينية    وأوردت

، مساء أمس، على منزل هنيـة       مكتب رئيس الوزراء إسماعيل هنية، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار         
ثالثة مـسلحين غيـر     "إن  : وقال المصدر لوكالة فرانس برس     .واشتبكوا مع حراسه دون وقوع إصابات     

معروفين أطلقوا النار على منزل رئيس الوزراء في مخيم الشاطىء ما اضطر الحراس الشخصيين للرد               
ـ     "وأضاف، إن حراس رئيس الوزراء       ".عليهم ع مطلقـي النـار دون أن تقـع         اشتبكوا لوقت قـصير م

 ".أطلقوا النار من الشارع في الجهة الشرقية للمنزل"وأوضح ". إصابات
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 جريحاً، سقطوا جراء االشتباكات التـي       53 قتيالً، وأكثر من     22مصادر طبية أعلنت، امس، أن      وكانت  
ل بـين الطـرفين     تواصلت بين فتح وحماس، نهارأمس والليلة الماضية، رغم اإلعالن الجديد لوقف القتا           

والذي كان من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة من، مساء امس، ليصل إجمالي عـدد                  
  . في حالة الخطر الشديد33 جريح، بينهم 201 قتيالً، و47القتلى منذ يوم األحد الماضي الى 

ففي حين  .  األمن الوقائي   من 2 منهم من القسام، و    5 من المسلحين،    7 األنباء حول مقتل      أمس وتضاربت
قالت مصادر أمنية إن كتائب القسام قتلت خمسة مسلحين من عناصرها وعنصرين مـن جهـاز األمـن      
الوقائي بينهم سائق جيب، وذلك بعد أن قام أفراد من الوقائي باعتقال المسلحين الخمسة بالقرب من برج                 

التابعة لجهاز األمن الوقائي أقدمت على      " فرقة الموت "الصالح وسط مدينة غزة، قالت مصادر حماس إن         
  ".القوة التنفيذية"إعدام خمسة من جنود 

  أشرف الهور ووليد عـوض ،رام اهللاوغزة نقالً عن مراسليها في  17/5/2007القدس العربي  وأشارت  
 منذ األحد الماضي، وتبادلتا خاللهـا االتهامـات         حماس وفتح  يوم أمس شهد أعنف اشتباكات بين        إلى أن 

عبد الحكيم  فقد اتهمت فتح مسلحين من كتائب القسام بقتل حراس منزل أبو شباك، واتهم               .رق التهدئة بخ
محمالً في ذات الوقـت إسـماعيل هنيـة         ،  عوض جميع عناصر وقيادات حماس بالمشاركة في الهجوم       

لـم يحـرك    وقال هنية    .المسؤولية عن الهجوم بصفته رئيسا للوزراء وقياديا في حماس ووزيرا للداخلية          
 .ساكنا تجاه هذه الجرائم البشعة

إال أن حماس رفضت االتهام الموجه لها، وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في اتصال مع القدس                 
العربي، إن حراس أبو شباك بدأوا بإطالق النار واستفزاز عناصر القسام المتواجدين في المكان والـذين                

واتهم برهوم حركة فتح بأنها تعطي غطاء للقتلة سـواء           . التفاق التهدئة  كانوا يتأهبون لترك المكان تنفيذاً    
وقال هؤالء المسلحون من فتح والحرس الرئاسي يقتلون المواطن          .من حرس الرئاسة أو من نشطاء فتح      

 . هويته أو شكله، وتابع من يجدوه ملتحيا يطلقون النار عليهىبناء عل
مصادر تابعة لحركة    إلى أن     رائد الفي  ،غزةالً عن مراسلها في     نق 17/5/2007األخبار اللبنانية   ولفتت  

حماس قالت إن حرس الرئيس عباس أعدم عدداً من عناصر القوة التنفيذية، فيما قال بيان لجهاز األمـن                  
الوقائي إن عناصر من كتائب القسام استهدفت سيارة كانت تقل خمسة معتقلين من القوة التنفيذية، فقتلتهم                

  . سائق السيارة وضابط في الجهازإضافة إلى
 أعدمت قوات أمن الرئاسة يوم األربعاء أحد السائقين الذين :غزةمن  16/5/2007 قدس برسوأضافت 

وقالت عائلة المواطن علي طه سعد أن نجلهم الذي يعمل . اختطفتهم الليلة الماضية وذلك ألنه يعفي لحيته
مقر الرئاسة "ن الفلسطيني، وتم اقتياده مع سيارته إلى سائقا، تم خطفه الليلة الماضية من قبل األم

ونفت العائلة أن يكون ابنها يتبع لتنظيم  .، حيث أعدموه رميا بالرصاص فقط ألنه أعفى لحيته"المنتدى
ونددت حماس بإعدام سعد، مطالبة  .حماس، وقالت إنه فقط متدين ويعفي لحيته، التزاما بالسنة النبوية

خل لوقف ما يحدث، ومؤكدة أن أحد أنصارها والذي اختطفه األمن الفلسطيني ووضع الرئيس عباس بالتد
  .في مبنى مجمع األجهزة األمنية السرايا، وألبسوه لباس اإلعدام استعدادها لتنفيذ حكم اإلعدام بحقه

 فـي   قتلواخمسة مسلحين    أن    نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      17/5/2007رويترز  وذكرت  
ومازال دوي اطالق النار واالنفجارات مسموعة في       . جديدة بعد اعالن الهدنة، أمس األربعاء     مات  مصاد

  . غزةأنحاء قطاع
  

  إذا لم يتوقف االقتتالعالن حالة الطوارىء إ: من انفجار واسع في المنطقةعباس يحذر  .2
طيني محمـود   أكدت مصادر مطلعة للمنار أن الـرئيس الفلـس        : 16/5/2007المنار الفلسطينية   نشرت  

عباس أجرى في الساعات القليلة الماضية اتصاالت هامة مع العديد من الزعماء في الساحتين االقليميـة                
والدولية، حذر خاللها من انفجار واسع في المنطقة لن يقتصر على الساحة الفلسطينية وحـدها، وقالـت                 
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فروض على الـشعب الفلـسطيني،      المصادر ان عباس انتقد بشدة في اتصاالته هذه استمرار الحصار الم          
معربا عن خيبة امله من نتائج جوالته واتصاالته في هذا الشأن مع جهات عربية ودولية، مستنكرا تمسك                 

وأضافت المصادر أن الرئيس الفلسطيني يسعى منذ فتـرة   .المجتمع الدولي بمطالبه من أجل فك الحصار  
 في قطاع غزة، وطلب من الفصائل عدم منح تل          لقطع الطريق على قيام اسرائيل بحملة عسكرية واسعة       

واستنادا الى هذه المصادر فان عباس في حال استمر الحصار ولم يتوقـف             . ابيب الفرصة لشن عدوانها   
االقتتال الداخلي وانطالقا من مسؤوليته كرئيس منتخب للشعب الفلسطيني فانه قد يقوم بحـل الحكومـة                

ات فلسطينية شـاملة رئاسـية وتـشريعية، رغـم المحـاذير            وتشكيل حكومة طوارىء ثم اجراء انتخاب     
وأشارت المصادر الى ان عباس كان يأمل بنجاح صفقة تبادل االسـرى، وتثبيـت التهدئـة                 .المطروحة

وقطع الطريق على عدوان اسرائيلي واسع على غزة، ومن ثم فك الحصار، وعند ذلك ال داعي الجراء                 
ت المصادر أن عباس يأمل بأن تلعب بعض الـدول العربيـة دورا   وأكد .انتخابات في الساحة الفلسطينية   

ايجابيا في التحاور مع حماس في حال عدم فك الحصار من أجل اجراء انتخابات مبكرة، واالتفاق علـى                  
 ان اسرائيل غير    عباسويرى  . موعد محدد باتفاق كل الجهات لمنع وقوع مواجهة في الساحة الفلسطينية          

 السياسي للتقدم في عملية السالم، وانها ستختار عملية عسكرية تخدم رئيس الوزراء             معنية باختيار الخيار  
 االسرائيلي ويخضع بذلك لمطالب جنراالت

:  أشرف الهور ووليد عوض    ،رام اهللا وغزة  نقالً عن مراسليها في      17/5/2007القدس العربي   وأضافت  
وارئ والتوجـه لالنتخابـات التـشريعية       يدرس الرئيس عباس جميع الخيارات بما فيها اعالن حالة الط         

 .والرئاسية المبكرة، وفق ما اكد مستشاره نمر حماد للقدس العربي، وذلك بهدف وقف االقتتال الـداخلي               
واوضح حماد بان عباس يبحث جميع السبل الكفيلة بالخروج من مأزق االقتتال الـداخلي، وقـال كـل                  

 قناعة بان الصورة الفلسطينية باتت      ىالرئيس بات عل  واشار حماد الي ان      .الخيارات مطروحة ومفتوحة  
 .اسوأ مما يجري في افغانستان والصومال، وبان الوضع الحالي لن يستمر

  إلـى أن   فرح سمير وعبدالقادر فارس   ،  القدس و غزةنقالً عن مراسليها في      17/5/2007عكاظ  ولفتت  
ن حالة الطـوارىء وفـرض االحكـام     باعالعباسمصادر برلمانية فلسطينية استبعدت ان يقوم الرئيس        

واعتبر . العرفية في قطاع غزة، معتبرة ان هذه الخطوة في حال اتخاذها ستدفع باتجاه تصعيد المواجهات              
ان فرض حالة الطوارىء بحاجـة      "نائب فلسطيني من خارج دائرة فتح وحماس مفضال عدم ذكر اسمه            

 غزة مقارنة مع ما تمتلكـه حمـاس مـن قـوة             الى قوة تنفذ االوامر المعطاة، ووضع السلطة في قطاع        
  ".عسكرية، ال يؤهلها التخاذ مثل هذا القرار

مطروحة على جـدول اعمـال الـرئيس    "وقال ياسر عبد ربه ان قضية اعالن حالة الطوارىء في غزة    
االولوية االن على جدول اعمال عباس هي المحافظة على حكومة          "اال ان صالح رأفت اعتبر ان        ".عباس
 ".دة، ووقف حالة االقتتال الداخليالوح

 ".سيزيد االمور تعقيدا"من جهته، اعتبر النائب عن حماس ايمن دراغمة ان اعالن حالة الطوارىء 
  

  لمعالجة الخالفات2-مستشار هنية يطالب بقوات عربية للفصل في غزة ومكة .3
سي لرئيس الوزراء ان احمد يوسف المستشار السيا. قال د:بيت لحممن  17/5/2007وكالة معا نشرت 

برعاية عربية لمعالجة " 2" ما اسماه اتفاقاً جديداً مكة ،الوضع االمني المتدهور في غزة بحاجة الى
وكشف يوسف في حديث لوكالة معا عن اتصاالت مع دول  .النقص الذي اعترى اتفاق مكة االخير

 ،اخلي وتنظم عمل االجهزة االمنيةالستقدام قوات امن عربية تراقب الوضع الد" في هذا االطار ،عربية
هناك اتصاالت عربية في هذا االتجاه وهذا اقتراح " واضاف قائال ".وتعمل على ترشيد الساحة الفلسطينية

وانتقد يوسف اتفاق مكة والذي حسب  ".نه ان يؤدي الى معالجة الحالة االمنية المتدهورة في غزةأمن ش
 كوزراة الداخلية باعتبارها العقبة الرئيسية بسبب ،الخالفقوله تضمن عناوين فقط ولم يحسم قضايا 
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 ووضع خطة تحدد مهام الوزير ،تداخل االجهزة االمنية وعدم تحديد صالحيات واضحة المعالم لها
 ".ومهام االجهزة االمنية المنضوية تحت امرة الوزارة وحل مشكلة انتشار السالح وتفعيل نظام القضاء

 كذلك فان ملف الشراكة السياسية لم يعالج ، مسالة الصالحيات بين المسؤولينكما لم يعالج اتفاق مكة
 ".بشكل جذري

 واضاف ، مسؤولية تدهور االوضاع في غزة،وحمل يوسف مسؤولين في االجهزة االمنية لم يسمهم
اخلية هناك قادة اجهزة امنية يعملون ليل نهار على تعكير االجواء ويرفضون التعامل مع وزير الد" قائال

ويعملون على شل حركة االجهزة االمنية ويتصرفون بعيدا عن رغبة الرئاسة والحكومة والدليل انتشارها 
مؤخرا في الشوارع بامرة مسؤوليها من دون التنسيق او اعالم وزير الداخلية ما اسفر عن اندالع 

 مناصبهم في قيادات وطالب يوسف باقالة من وصفهم بعمالء االحتالل من ".االشتباكات في الشوارع
المنتشرين في الشوارع والذين يلبسون زي الجميع وال احد " الملثمين"االجهزة االمنية ومحاربة ظاهرة 

يعرف من هم ويعملون على افشال اي اتفاق يتم ابرامه الستتباب االمن والنظام في الشارع الفلسطيني 
 .خليةويتصرفون على انهم فوق القانون ويعطلون عمل وزير الدا

كما كشف يوسف عن اتصاالت واجتماعات تعقد مع دول اوروبية خاصة بريطانيا بين زعماء من 
حماس ومسؤولين من تلك الدول وذلك المكانية استئناف االتصاالت بين تلك الدول وحماس والعمل على 

ها رئيس كما عن جوالت عربية كان من المقرر ان يقوم ب .فك المقاطعة الدولية عن حكومة الوحدة
كما اشار يوسف الى ان جهود المملكة السعودية اثمرت عن .الوزراء من اجل حشد الدعم وفك الحصار

 .امكانية رفع القيود االمريكية عن حركة االموال
الناطق باسم كتائب شهداء األقصى اعتبر " أبو قصي " أنغزةمن  17/5/2007فلسطين برس وذكرت 

بة حماس باتفاق مكة جديد، واستقدام قوات عربية إلى غزة هو أن تصريحات أحمد يوسف حول مطال"
واتهم في  ."ال نريد اتفاقات نريد التزامات لحقن الدم الفلسطيني ":مهزلة بحق الشعب الفلسطيني، قائالً

أفراد من القوة التنفيذية بالتغرير بالمواطنين، وتحويل االتهامات للكتائب بإيذاء "تصريح إلذاعة محلية 
وطالب أبو قصي كتائب  ".ي كتائب األقصىزطنين من خالل إقامتهم حواجز عسكرية متنكرين بالموا

القسام وقوة حماس التنفيذية توجيه حواجزهم ونيرانهم تجاه العدو اإلسرائيلي بدل إيذاء المواطنين 
 .وعناصر فتح

  
  غزة  أحداث وتحمل حماس مسؤوليةاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تدعو الى وقف النار .4

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر إلـى        : غزةمن   16/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا     نشرت  
وقف فوري إلطالق النار في قطاع غزة وإلى سحب المسلحين من جميع المليشيات من الشوارع وحلول                

أن مـا   " وقالت اللجنة    .عالميةقوات األمن الشرعية مكانها وإلى إنهاء كل مظاهر التعبئة السياسية واإل          
جرى في قطاع غزة منذ عدة أيام يمثل مشروع انقالب على األجهزة األمنية الشرعية ومن اجل فـرض                  
شرعية المليشيات المسلحة بقوة السالح على حساب شرعية األمن الوطني الفلسطيني خاصة فرض دور              

 هي قوة األمن الشرعية البديلة عن قـوات األمـن           المليشيا التابعة لحماس المسماة القوة التنفيذية وكأنها      
مؤكدة دعمها ألجهزة األمن الشرعية قيادةً وضباطاً وجنوداً وترفض أي مـساس بقياداتهـا              " المشروعة

 .ومقراتها وأفرادها
 اللجنـة  حّملـت : يوسـف الـشايب  ، رام اهللانقالً عن مراسلها في   17/5/2007الغد األردنية وأشارت  

  .ة التحرير قيادات في حماس والقوة التنفيذية مسؤولية األحداث الدامية الجارية في غزةالتنفيذية لمنظم
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   وعصابات القسام يجب وضع حد لها..ن تختفيأالقوة التنفيذية يجب : عزام األحمد .5
انتقد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عزام األحمـد القـوة          :  أشرف الهور ووليد عوض    ،رام اهللا وغزة    
ية وطالب باختفائها بشكل نهائي لوقف االقتتال الداخلي بين فتح وحماس، وقال القوة التنفيذية يجب               التنفيذ

واعتبر ان كتائب القسام ال      .ان تختفي من الوجود مهما كان الثمن وعصابات القسام يجب وضع حد لها            
 هـذه العـصابات     وقـال ان  . يستحقون االسم الذي يطلق عليهم بسبب تورطهم في االشتباكات الداخلية         

شوهت صورة الشعب الفلسطيني واي قاتل يجب نبذه وهناك قيادات في حماس في غزة متورطـة فـي                  
 .اعمال القتل

  17/5/2007القدس العربي 
  

 في صفوفها" االستنفار العام"القوة التنفيذية الفلسطينية تعلن حالة  .6
، للرد علـى أي     "االستنفار ورفع حالة الطوارئ   حالة  " أعلنت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية،        :غزة

بعد أن ارتأينا أن ال نكون طرفـا فـي األحـداث            : "وقالت القوة في بيان لها     .هجوم يستهدفها عناصرها  
 رشدهم، واستعانوا بالصهاينة، فقد قررت القوة التنفيذية أن تأخذ زمام           ىالجارية، وأن البغاة لم يعودوا إل     

رفع حالة الطوارئ القصوى، والرد بكـل       .. ادلة، فعلى جميع أبناء القوة التنفيذية     المبادرة، وأن تغير المع   
   ".قوة على أي اعتداءات من قبل األطراف األخرى

 16/5/2007 قدس برس
  

  من القوة التنفيذية لالستخبارات العسكريةاً عنصر58شهوان ينفي استسالم  .7
الم شهوان األنباء التي ترددت عن تسليم أفـراد مـن            نفى الناطق اإلعالمي باسم القوة التنفيذية إس       :غزة

وقال إسالم شهوان في تصريحات صـحفية إن مـا    .القوة التنفيذية أنفسهم لجهاز االستخبارات العسكرية  
 من افراد القوة التنفيذية سلموا أنفسهم ألفـراد األجهـزة           اً عنصر 58نشر على تلفزيون فلسطين من ان       

داً أن سبعة عناصر من األمن الوطني في شمال غزة قد سـلموا أنفـسهم               األمنية عاٍر عن الصحة، مؤك    
للقوة، وأربعة عناصر أخرى من تنفيذية فتح سلموا أنفسهم بعد محاصرتهم في شارع الثالثينـي وسـط                 

على تلفزيون فلسطين تحري الدقة في نقل األخبار، مستغرباً من عدم نـشره             ": وتابع شهوان  .مدينة غزة 
وقـال شـهوان إن      ." اسديروت بصواريخ القسام والتي ادت الى اصابة فتاة قبل قليـل           أخبار قصف بلدة  

تلفزيون فلسطين يقوم بتصوير عناصر من األمن الوطني على اعتبارهم من عناصر القـوة التنفيذيـة،                
وتوقع شهوان ان يتم بث شريط مفبـرك مـن قبـل             .يدعون فيها لتفكيك القوة، واصفاً ذلك بالمسرحية      

 . فلسطين يسيء للقوة التنفيذية خالل الساعات القليلة المقبلةتلفزيون
  16/5/2007فراس برس 

  
 نواب فتح يعلقون عضويتهم في المجلس التشريعي .8

لنـواب   " الصمت المريـب "أعلن نواب حركة فتح تعليق عضويتهم، احتجاجا على ما وصفوه بـ           : غزة
نـستهجن  : "وقال نواب فتح في بيان     .حي الحركتين كتلة التغيير واإلصالح، من االقتتال الجاري بين مسل       

هذا الصمت المريب من قبل نواب كتلة التغير واالصالح باتجاه ما يجري من جرائم بحق شعبنا وقضيتنا                 
لى وجود خطط ممنهجة من قبل الحركة على ما يـتم           إمن قبل التيار الدموي داخل حماس، والذي يشير         

، ودوره  المسؤولية عن تعطيل عمل المجلس في كافة مهامه       "ر واالصالح   كتلة التغي وحمل البيان،    ."تنفيذه
 كما طالب النواب، رئيس الوزراء هنية، بـاحترام   ." يعيشها القطاع  حداث الدامية التي  ألمام ا أفي الوقوف   
فرض حالة   داعين الرئيس عباس إلى      ."ولجم التيار الدموي في حركته    " الموقعة بين الحركتين،     االتفاقيات

بناًء على ما تقدم نعلن تعليق عضويتنا في التشريعي ونـدعو           "وأضاف البيان    .طوارئ في قطاع غزة   ال
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، علـى حـد     "أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده للتحرك بكافة السبل من اجل وقف حمام الدم الفلسطيني              
  .قوله

 16/5/2007 قدس برس
  

  مبكرةالنتخابات باال الإ حلال و ..ما يجري في غزة صراع على السلطة: أبو شريف .9
 قال بسام ابو شريف مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفـات وعـضو             :مراسل القدس الخاص   -رام اهللا   

 ان األحداث الدموية المؤسفة في قطاع غزة تلحق ضرراً كبيراً بالقـضية الفلـسطينية،               ،المجلس الوطني 
مح اقتنـاع دولـي وخاصـة اميركـي         وتؤثر سلباً على مستقبل هذه القضية، وفي وقت تتبلور فيه مال          

بضرورة حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة في إطار سعي الواليات المتحدة لترتيب أوضاع المنطقة              
وردت أقوال ابو شريف في مؤتمر صحفي عقده أمس فـي وكالـة              .تمهيداً النسحاب قواتها من العراق    

ودعا أبو شريف لالستفادة من عـدم        .قطاع غزة رامتان برام اهللا تناول فيه آخر التطورات التي شهدها          
وأدان  .إهدار الفرصة التاريخية إلقامة دولة مستقلة الن أقامة مثل هذه الدولة أصبحت مـصلحة دوليـة               

، كل من يلجأ إلى استخدام الرصاص كوسيلة لحل الخالفات الداخلية، مؤكداً ان الحـوار               ةبصورة حازم 
موح به لحل المشاكل الداخلية، الن استخدام الرصاص ال يخـدم أال            الديمقراطي بالكلمة هو الحوار المس    

واتهم أبو شـريف صـراحة قيـادات        .أعداء الشعب الفلسطيني، وهو أسلوب مرفوض ومدان وإجرامي       
 من حماس وفتح بإصدار أوامر أطالق النار خدمة لمصالحها الشخصية وأهداف ال تخفـى علـى                 ةمعين
 كما يدعي البعض بل صراع مكشوف علـى مقاعـد           "فلتان امني "ورفض توصيف ما يجري بأنه       .احد

وتوجه إلى جميع المعنيين في الرئاسـة        .في ظل غياب تام للمصلحة الوطنية     . السلطة والمجلس الوطني  
والحكومة والمنظمات المتقاتلة التخاذ قرارات بوقف فوري إلطالق النار والعودة للحـوار الـديمقراطي              

ال خيار أمـام    : وقال .ة األمنية ومحاسبة المتسببين في سفك الدماء الفلسطينية       وتطبيق اتفاق مكة والخط   
واختتم أبو  . والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة     . شعبنا وأمام الجميع سوى الحل الديمقراطي     

  ."مجرم من يطلق النار داخليا لفرض رأيه على اآلخرين ":شريف المؤتمر الصحفي بالقول
  17/5/2007لسطينية القدس الف

  
   القوى والمؤسسات تندد بتصاعد الفلتان األمني في غزة .10

نددت القوى الوطنية الفلسطينية والمؤسسات األهلية بحوادث الفلتـان         : وكاالتال ميسرة شعبان و   -غزة  
وأصدرت القوى   .األمني ومسلسل الجرائم واالعتداءات التي يشهدها قطاع غزة خالل اليومين الماضيين          

نات متتالية، عّبرت من خاللها عن استيائها من سلسلة األحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة غـزة،                 بيا
ظاهرة االنفالت األمني التي باتت تهدد مـشروعنا الـوطني          "وقالت القوى إن     .وباقي محافظات القطاع  

 والحكومة التخاذ   ، داعية الجهات المعنية في الرئاسة     "بأكمله، وأصبح خطرها ال يقل عن خطر االحتالل       
إجراءات حازمة لوقف هذا الفلتان وتوحيد الصف، والتصدي بكل حزم إلنهاء الوضع الراهن، وفـرض               
سيادة القانون، كما طالبت التنظيمات الفلسطينية بإبداء أقصى درجات الحرص الوطني ومنـع االقتتـال               

، للقيام بدورها في محاربة ومعاقبـة       ودعت القوى، السلطة الفلسطينية، ممثلة بأجهزتها األمنية       .الداخلي
كل الخارجين على القانون، مطالبة الفصائل والسلطة الفلسطينية برفع الغطاء التنظيمي والـوظيفي عـن    
كل شخص يستغل وضعه التنظيمي أو الوظيفي، ويحاول العبث بمقدرات الـشعب، وإثـارة الفوضـى،                

بير عن رأيها تجاه الظاهرة الخارجة عن أخـالق         موجهين نداًء لمؤسسات المجتمع المدني للتحرك والتع      
ووجهت القوى دعوة لكافة المواطنين في مدينـة         .وقيم الشعب الفلسطيني ونضاالته، كما جاء في البيان       

  .غزة، من أجل الخروج في مسيرات احتجاجية للتعبير عن الرفض الجماهيري لهذه الظاهرة
  17/5/2007المستقبل 
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   لموقع تابع للقوة التنفيذية"ائيليسرا"في قصف  شهداء خمسة .11

استغلت قوات االحتالل االسرائيلي انشغال حركتي حماس وفتح بصراعهما الداخلي، وردت علـى             : غزة
 .، عبر قصف مقر القوة التنفيذية في مدينة رفـح         "سديروت"التي استهدفت بلدة    " كتائب القسام "صواريخ  

 آخرين، جراء استهداف مقر القوة بثالثـة        25يب أكثر من    واستشهد أربعة من أفراد القوة التنفيذية، وأص      
وأشارت  .صواريخ أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير المقر بالكامل فوق رؤوس أفراده             

المصادر إلى أن القصف االسرائيلي جاء في وقت كان أفراد القوة يتناولون فيه طعام الغداء، فيما البعض                 
   .الظهر، األمر الذي أدى إلى سقوطهم جميعاً بين شهيد وجريحاآلخر يؤدي صالة 

 .واستشهد فلسطيني خامس مساء أمس وأصيب أربعة آخرون في قصف إسرائيلي جديد على مدينة غزة              
وأعلنت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي أن الطائرات الحربية اإلسرائيلية هاجمت سيارة في شمال غـزة               

محليـة  " القـسام "سطينيون بعد دقائق من إطالقهم مجموعة صواريخ طـراز          كان على متنها مسلحون فل    
 .الصنع على جنوب إسرائيل

  17/5/2007األخبار اللبنانية 
  

 استقالة الحكومة أو إعالن حالة الطوارئ أو العصيان المدني:  سيناريوهات لغزة3 .12
 يصفون  ، الفصائل والجماهير  ،نالجميع في غزة؛ المراقبون والمحللون السياسيو     : عبدالقادر فارس  -غزة  

 فـتح   ،ما يحدث فيها من جنون أهوج، ومن اقتتال أرعن بين أخوة الدم والسالح والقضية، بأنه انقـالب                
وحماس تتبادالن االتهامات وتصفان ما يجري بأنه انقالب، وهو يبدو كذلك بالفعل، وإن اختلفت زاويـة                

عكاظ رصدت واستطلعت رأي عـدد مـن         .رىالرؤية ومستند الحكم من طرف آلخر، ومن رؤية ألخ        
 : والسيناريوهات المتوقعة،المسؤولين والمراقبين السياسيين حول ما يجري في غزة

جمال نزال ترى فيما يحدث في غزة انقالًبا تنفذه حماس ضـد            .حركة فتح وعلى لسان ناطقها الرسمي د      
لسلطة، ومن ثم إلى حلها وإقامة نظـام        السلطة وأجهزتها األمنية؛ انقالب يهدف إلى تقويض أركان هذه ا         

حكم بديل عنها، ما يعني إدخال األراضي الفلسطينية في حالة من الفراغ القانوني والـسياسي، الـذي ال                  
األول جر الفلسطينيين جميًعا إلى فوضى عارمـة، يغيـب فيهـا            : يمكن أن يفضي إال إلى أحد احتمالين      

 األعمى، ويحكمها منطق شريعة الغاب الذي يقـوم علـى           العقل، وال تكون السيادة فيها سوى للرصاص      
فتح الذرائع أمام عودة االحتالل اإلسرائيلي من جديـد، وهـذه           : البقاء لألقوى، واالحتمال الثاني   : قانون

المرة ربما بتفويض دولي ورضا عربي، أو حتى بقبول فلسطيني، وكال االحتمالين كما هو واضح أسوأ                
و كالهما، ما تسعى إسرائيل إلى دفع الفلسطينيين نحو هاويته السحيقة، التي لن          من اآلخر، ولعل أحدهما أ    

 .يتمخض عنها سوى التصفية الشاملة والنهائية للقضية الفلسطينية
أما فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حماس فيرى فيما يجري في غزة انقالًبا تنفذه فتح ضدها، وضـد                  

جديدة، التي جاءت كنتيجة طبيعية لفوزها بأغلبية مقاعد التشريعي،         وجودها في السلطة، وضد حكومتها ال     
وهو ما يعني من جانبها انقالًبا على الشرعية، وعلى إرادة األغلبية التي أوصلت حماس إلـى الحكـم،                  
وتكريًسا للديكتاتورية التي يمكن أن تفضي إلى مزيد من الفوضى، فضالً عن أن الحركة تخـشى مـن                  

 .ام االضطهاد األولى التي عانتها مع بدايات نشوء السلطةعودة ما تصفه بأي
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي محمود الهباش ان ما يجري هو انقالب حقيقي، انقالب عسكري                
أحمق على الذات، انقالب على وجود الشعب الفلسطيني، الذي ال يمكن أن يتصور له وجود في ظل هذا                  

الب على القضية الفلسطينية، التي ال يحميها سوى الوحدة الوطنية، وهذه الوحـدة   االقتتال الغبي، وهو انق   
يقتلها هذا التناحر األرعن، وهو انقالب على الدين الذي يؤمن به الشعب الفلسطيني، هذا الدين الحنيـف                 

ال ترجعوا بعدي كفاًرا يـضرب بعـضكم رقـاب          ": الذي يقول رسوله الكريم صلوات اهللا وسالمه عليه       
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، وفي وجود هذا االنقالب األحمق فلتهنأ إسرائيل وحدها، ولتبتلع ما تبقى من األرض الفلـسطينية                "عضب
ما شاءت، ولتهود القدس كما يحلو لها، وليمتد جدارها العنصري كاألفعى في عمق الجـسد الفلـسطيني                 

 .لو األخرىالمثخن بجراحات االنتحار الذاتي، وليظل الشعب الفلسطيني يجتر نكباته الواحدة ت
حسن خريشة ان السيناريوهات المتوقعة في ظـل        .وبدوره قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د       

 ودعا الى عقد جلسة طارئة للتشريعي لـسحب الثقـة عـن             ، قد تبدأ باستقالة الحكومة    ،مايجري في غزة  
 .الحكومة الحالية

 إن هناك ثالثة سيناريوهات متوقعة في ظل        ،من ناحيته قال المراقب والمحلل السياسي أشرف العجرمي       
 ولذلك ربما يتم طرح الثقة بهـا        ،أن تقدم الحكومة استقالتها وهو أمر مستبعد تلقائيا       :  أوال ،األزمة القائمة 
 وإعالن حالة الطوارئ لضبط     ، وإذا لم يتم ذلك فقد يقدم الرئيس عباس على إقالة الحكومة           ،أمام التشريعي 

ذا ما ينص عليه النظام الداخلي للسلطة الفلسطينية، أما الخيار الثالث في حال فشل               وه ،األوضاع األمنية 
ما سبق فهو أن تقوم الجماهير بالنزول الى الشوارع وإعالن العصيان المدني برفض ما يجري، والدعوة                

أدت إليه من   الى انتخابات مبكرة تكون وفق القوائم النسبية وليس وفق ما أفرزته االنتخابات السابقة وما               
 .أزمة قائمة

  17/5/2007عكاظ 
  

  .. وحرس الرئاسة وفتح والقوة التنفذيةالتكوين العسكري لقوات حماس .13
 دفع االقتتال العنيف في قطاع غزة بين حركة حماس وحركة فتح الفلسطينيين أقرب الى الحرب                :رويترز

يعتقدون أن القـوة التنفيذيـة التابعـة        وقوات فتح أكبر عددا غير أن كثيرا من المحللين           .االهلية الشاملة 
وفيما يلي التكـوين العـسكري       .لحماس الى جانب جناحها العسكري كتائب القسام أفضل عتادا وتنظيما         

  :للفصيلين
  .. القوة التنفيذية التابعة لحماس وكتائب عز الدين القسام-

 الى  3000زداد عددها من نحو      وا 2006يار  أ /انتشرت القوة التنفيذية في شوارع غزة أول مرة في مايو         
وتتشكل القوة التنفيذية في أغلبها من أعضاء بكتائب القسام غير أنها تضم أيـضا               . فرد 6000أكثر من   

 ألـف   15ويعتقد أن كتائب القسام تضم       .بعض أعضاء فصائل متحالفة معها مثل لجان المقاومة الشعبية        
وتشير  .ء مع القوة التنفيذية والوحدات االخرى     عضو غير أن من غير الواضح عدد المتشابكين من هؤال         

تقديرات للمخابرات االمريكية واالسرائيلية الى أن قوات حماس أفضل تسلحا وأقوى حافزا مما جعلهـا               
 .فيما يبدو صاحبة اليد العليا في القتال مع قوات فتح قبل تشكيل حكومة الوحدة قبل نحو شهرين تقريبـا                  

واسرائيليون ان حماس تتلقى التمويل والتدريب والتسليح من ايران وحلفاء          ويقول مسؤولو أمن أمريكيون     
  .اسالميين اخرين

  .. الحرس الرئاسي التابع لعباس-
 فرد مـن    5000 و 4200بدعم من الواليات المتحدة ازداد عدد أفراد حرس الرئاسة الى ما يتراوح بين              

رس الرئاسة بسرعة كما يحـصلون علـى        ويتزايد عدد أفراد ح    . عندما تولت حماس السلطة    2500نحو  
ووافقت واشنطن مؤخرا على برنـامج       .أفضل عتاد وتدريبات بين قوات جميع االجهزة االمنية الرسمية        

الحـرس  " تغيير شكل وتعزيـز   " مليون دوالر من أجل      43.4 مليون دوالر من بينها      59.4أمني بتكلفة   
مدربة على التكتيكات العسكرية تعمل فـي       " درك"ويهدف عباس الى تشكيل قوة       .الرئاسي التابع لعباس  

  .المناطق المدنية
  .. قوات أخرى تهيمن عليها فتح-

 الى قطاع غزة قادمـة      450مع تصاعد حدة القتال يوم الثالثاء عبرت قوة من فتح موالية لعباس قوامها              
تـي تخـضع    وتضم قوات االمن الوطني ال     .من مصر حيث تلقت تدريبا متطورا على تكتيكات الشرطة        
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وال تملك تلـك    .  وهي قوة خاصة   17للقيادة المباشرة لعباس الشرطة العسكرية والشرطة البحرية والقوة         
 30القوات عتادا مثل الذي يتمتع به الحرس الرئاسي غير أنه يعتقد أن اجمالي عدد أفرادها يصل الـى                   

  .5000عباس يبلغ قرابة كما يعتقد أن عدد أفراد قوة المخابرات العامة الخاضعة أيضا ل .ألفا
  .. الشرطة الفلسطينية وجهاز االمن الوقائي-

غير أنهما عمليا يخضعان لهيمنة مـوالين لحركـة فـتح           . يخضع الجهازان نظريا لسلطة وزير الداخلية     
  . ألفا30ويقدر اجمالي عدد أفرادهما بنحو . وتكافح حركة حماس لفرض السيطرة عليهما

  ..عة لفتح كتائب شهداء االقصى التاب-
يعتقد أن كتائب شهداء االقصى تضم عدة االف من النشطاء المسلحين في غزة يعمل الكثيـرون مـنهم                  

ويقول محللون انه رغم كبر عدد أفرادها اال أنهم غير منظمين وغير مـزودين               .أيضا في أجهزة االمن   
المركزية وهيكل السيطرة الذي    كما يفتقر أفراد كتائب شهداء االقصى للقيادة        . بالسالح مثل كتائب القسام   

  .تتمتع به كتائب القسام
  16/5/2007رويترز 

  
   سفارات وسد الفجوة بين مؤسسات منظمة التحرير وأجهزة السلطة10توصيات بإقفال  .14

 أنهت لجنة مشتركة من المسؤولين في منظمة التحرير وأجهزة السلطة الفلسطينية            : رشيد خشانة  –تونس  
عات في عمان رمت إلنهاء االزدواجية بين الهياكل الفلـسطينية، إضـافة الـى              أخيرا سلسلة من االجتما   

". الخـارج "و" الـداخل "تسوية أوضاع الكوادر الذين وجدوا أنفسهم في ظروف قاسية جراء الفصل بين             
ورفعت اللجنة التي اقترحت غلق السفارات الفلسطينية في عشرة بلدان أهمها البوسنة وموزمبيق وألبانيا،              

را مفصال إلى الرئيس عباس بانتظار اتخاذ إجراءات لتقليص النفقـات وحـل المـشاكل الـسياسية                 تقري
وقال عضو بارز في اللجنة للحياة إن المرحلة الجديدة التي أعقبت اتفاق أوسلو ودخول               .واإلدارية العالقة 

سلطة في الـداخل    قسم من كوادر المنظمة إلى الداخل أفرزت ازدواجا في المؤسسات إذ تشكلت أجهزة ال             
وتطور األمر إلى منافسة بين المؤسسات تزامنـت اآلن مـع           . مثلما كانت " الخارج"فيما ظلت مؤسسات    

ظهور أوضاع سلبية أبرزها المصاعب المالية التي تجابهها المنظمة والسلطة على السواء، ما اسـتدعى               
وأوضح المدير العام للـدائرة      .البحث عن حلول لتجسير الهوة بين أجهزتهما ووضع حد للتضارب بينها          

في تصريحات للحياة أن توقـف صـرف الرواتـب نتيجـة            ) أبو جعفر (السياسية عبداللطيف أبو حجلة     
وأشـار  . الحصار يعني أن يبقى الموظفون من دون عالج طبي وال تعليم ألبنائهم وال إيجارات لمساكنهم            

 مليون  256منها مساعدات قيمتها أكثر من      إلى اإلعالن عن تقديم تبرعات للسلطة في غير مناسبة من ض          
مثلما قال، مشيراً في الوقـت      " لم تدخل إلى الخزانة   "دوالر تلقتها في السنة الماضية، إال أن هذه األموال          

لكن األزمـة   "نفسه إلى أن كثيرا من البلدان العربية قدم تبرعات للفلسطينيين أثناء القمة العربية األخيرة،               
و جعفر أن االقتراحات المتعلقة بإقفال بعض الـسفارات الفلـسطينية أخـذت فـي               وأوضح أب  ".مستمرة

وأوضـح أن اللجنـة     . االعتبار عناصر عدة من ضمنها أهمية موقع الدولة المعنية على الخريطة الدولية           
تطرقت للفجوة الكبيرة في الرواتب بين العاملين في مؤسسات المنظمة وأولئك المنتسبين ألجهزة السلطة،              

كنا نُشغل مثال ثمانين موظفا في المكتب الواحـد بـدل           : "وأضاف. ع أن كثيرا منهم تنقلوا بين اإلثنتين      م
وأشار في هذا السياق إلى العدد الكبير من المـوظفين          ". عشرين فقط ألن الستين الزائدين لم يجدوا شغال       

يداوم فـي بيتـه لـضيق       والذين يتقاضون رواتب من دون أن يعملوا، وبعضهم         "الفلسطينيين في عمان    
إذ أصبحنا مسؤولين عن مدارس ومستشفيات ودوائر إدارية، فيما         "وأكد أن الوضع تغير اآلن      ". المكاتب

وشدد أبو جعفر على أن الحلول التي توصـلت لهـا اللجنـة             ". اإليرادات واإلمكانات في تراجع مستمر    
  .ت بإجماع أعضاء اللجنة، موضحا أنها حظي"هي ذات طابع إداري وليست سياسية"الخماسية 

  17/5/2007الحياة 



  

  

 
 

  

            14 ص                                      724:                                 العدد17/5/2007الخميس : التاريخ

  
 ة وتحمل حماس مسؤولية االقتتال في غزةلالستقالونوابها ها ءفتح تدعو وزرا .15

 حملت حركة فتح في الضفة الغربية حركة حماس :رام اهللا من 17/5/2007 وكالة معاً أوردت
 نسخة  في بيان وصل معاً،ركةودعت الح. المسؤولية الكاملة عما يجري من اقتتال داخلي في قطاع غزة

ستنفار والتعبئة القصوى في صفوف الحركة وقواعدها  األقاليم في الحركة إلعالن حالة االمنه،
وطالبت فتح الرئيس  .وتشكيالتها كافة لحماية المؤسسات العامة والممتلكات وعدم السماح بمساسها

غزة وفي مقدمتها إعالن حالة تخاذ خطوات وقرارات حاسمة تجاه ما يجري في امحمود عباس ب
ء يتخاذ موقف جراالطوارىء، مطالبين كافة القوى والفصائل الوطنية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ب

والتصدي لمشروع حماس التصفوي والدموي  "،بتحميل حماس مسؤولية ما يجري من أحداث دامية
كما طالبت فتح قيادة حركة .  قول البيان على حد،"ووقف الحوار مع حركة حماس بشأن منظمة التحرير

" عصابات القتلةب"حماس في الضفة الوقوف أمام مسؤولياتهم في رفض ما يجري على أيدي من وصفتهم 
نضباط للتعليمات الصادرة عن الحركة ومؤسساتها  داعين كافة قواعد الحركة وتشكيالتها اال،في غزة

ستقاالتهم اعا بيان الحركة الوزراء والنواب من فتح لتقديم ود .وأطرها وعدم القيام بأي ردة فعل فردية
 داعين جماهير الشعب الفلسطيني للخروج بمسيرات وإضرابات سلمية ،من الحكومة والمجلس التشريعي

  .ستنكار ورفض ما يجري في غزةال
د كتائب   زكريا الزبيدي قائ   ، أن  مهند جدوع  ،جنين عن مراسلها في     17/5/2007 الحياة الجديدة    ونقلت

 .لى حل الحكومة واإلعالن عن انتخابات تشريعية مبكـرة        إ الرئيس عباس    في جنين دعا  شهداء األقصى   
  تنديـداً  جنـين  حركة فتح وكتائب األقصى في       ايتحدث خالل مسيرة نظمته   الذي كان    الزبيدي   أضافو

ن مجلس الوزراء   أعلن  نحن في كتائب األقصى في جنين ن      : بحالة الفلتان واالقتتال الداخلي في قطاع غزة      
لى محافظة جنـين،    إ، ولن نسمح ألي وزير مهما كانت صفته بالدخول          "منتهي الصالحية "غير شرعي و  

 الوزراء مـن    حتى انتهاء كافة مظاهر العنف واالقتتال التي ترتكبها حركة حماس في قطاع غزة، داعياً             
نعتـذر  :  الزبيـدي  تابعو .ئيس الوزراء لى تقديم استقالتهم وعلى رأسهم عزام األحمد نائب ر        إحركة فتح   

نها انحرفت عن النضال الوطني وعن خط المقاومة ولم تعـد           ألشعبنا عما قامت وتقوم به حماس، حيث        
  .بنادقها نظيفة، مشيراً إلى أن بنادق كتائب شهداء األقصى ستبقى نظيفة وموجهة ضد االحتالل

  
 "فرق الموت"ل وقصف مقر التنفيذية يكشف التواطؤ بين االحتال: حماس .16

 في مدينة رفح  التنفيذيةالمقر الرئيسي للقوة" إسرائيل"أن قصف في بيان لها اعتبرت حماس : غزة
 التي تقوم باستهداف عناصر حماس "فرق الموت" وما سمتها "سرائيلياإل"يكشف عن التواطؤ بين الجيش 

تصفية المجاهدين ومشروع "ن هناك مصلحة مشتركة للطرفين في أيدلل على و ،والقوة التنفيذية
ويأبى االحتالل الصهيوني إال أن يكشف القناع عن وجوه الفئة الظالمة " :ضاف البيانأ و".المقاومة

 ويوضح للمواطنين حجم العالقة الوثيقة بين هذه الجهة ،المجرمة ويفضحها في عقر دارها ويكشف زيفها
ن إ" :ردف البيانأو ."نتماء وبين االحتالل الصهيونيالتي تقوم بإعدام الناس في الشوارع على الهوية واال

الجريمة التي ارتكبت بصواريخ االحتالل في مدينة رفح والجريمة التي ارتكبت على أيدي القتلة 
المجرمين والتي تم فيها إعدام أربعة من أفراد القوة التنفيذية في مدينة غزة لتؤكدان حجم المؤامرة التي 

 ."ي وقواه المجاهدةتستهدف الشعب الفلسطين
  17/5/2007الشرق االوسط 
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  " فئة مارقة"حماس تدين محاولة اغتيال الوفد األمني المصري على يد  .17
 أدانت حركة حماس بشدة محاولة االغتيال التي تعرض لها :غزة 16/5/2007  قدس برسأفادت

ة الشرطة الفلسطينية في  الحركة والحكومة خالل توجههم إلى مقر قيادوالوفد األمني المصري وممثل
 ".فئة ال تريد االستقرار وعودة الهدوء وحقن الدماءب" واتهمت من سمتهم ،وقت متأخر من ليل الثالثاء

تبين من خالل معاينة السيارة التي كان يستقلها الوفد "حركة تلقت قدس برس نسخة منه إنه لوذكر بيان ل
ت بأكثر من مائة عيار ناري، ولكن اهللا سلم لكون األمني المصري وما رافقه من سيارات، أنها أصيب

سيارة الوفد األمني كانت من النوع المصفح والمضاد للرصاص، ما أدى إلى نجاة الجميع من موت 
  .، على حد قولها"محقق

وسط نسخة في بيان تلقت الشرق األ أن حماس قالت  غزة من17/5/2007 الشرق االوسط وأضافت
 ولديها من األدلة الدامغة ،مة بالجهات التي أطلقت النار ومن أعطاها األمر بذلكلديها معرفة تا"منه إن 

وقالت الحركة ". التي تثبت تورط جهات معروفة بأسمائها وشخوصها تخطط الستهداف قيادات الحركة
تمتلك تسجيالت صوتية لهذه الجهات التي تقف خلف المحاولة الغادرة والفاشلة، ورغم ذلك فإن "إنها 
 ".اس قالت إنها ال تريد أن تدخل في هذا الصراع الذي نخسر فيه جميعاًحم
  

  قد نفذ وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم" القتلة المجرمين"صبرنا على : حماس .18
حذرت حركة حماس من أي محاولة للمس بقياداتها ورموزها، متعهدة بأنها أي محاولة من ذاك : غزة

تسكت عن عمليات اإلعدام التي جرت على أيدي األجهزة األمنية القبيل لن تمر دون عقاب، وأنها لن 
وقالت حماس في بيان لها األربعاء إن مسلسل اإلعدام الميداني متواصل  .التي يقودها رشيد أبو شباك

إلى ما النهاية "، مؤكدة أنها سكوتها لن يكون "الحفنة الباغية الدمويةب"وبدم بارد على أيدي من سمتهم 
ن يتم وضع حد لهذا اإلجرام الذي تمادى مرتكبوه لدرجة أنهم أخرجوا الشيوخ من منازلهم وكان يجب أ

وأطلقوا عليهم النار وقتلوهم أمام مرأى ومسمع من الناس، كما حدث مع الشيخ ناهض النمر والذي أخذ 
لى الطريق من بيته ومن أمام زوجته وأبنائه بعد االعتداء عليهم بالضرب والسب واإلهانة، واقتادوه إ

العام وأطلقوا عليه النار دون رحمة أو شفقة، وكذلك عملية اإلعدام الميداني التي تمت للشهيد الصحفي 
وأشار بيان حماس إلى ما قالت إنه  .، على حد تعبيره"عصام الجوجو على أيدي المجرمين القتلة

داء على المرابطين، ومحاولة جي، ومحاولة االعت.بي.رآاستهداف منزل الدكتور زهدي أبو نعمة بقذائف 
وأوضحت حماس . اختطافهم، وسرقة سالحهم، على أيدي عناصر الحراسة في منزل سمير المشهراوي

وحذرت  .... " من أجل وقف هذا القتل المنظم سريعاًأمام ذلك كله كان البد أن يكون هناك تدخالً"أنه 
قت من قبل فسرت على أنها ضعف وعدم حماس بأنها صبرها آخذ بالنفاد، وأن التحذيرات التي أطل

ملتزمة وشددت الحركة أنها  .قدرة، رغم أنها كانت تهدف إلى الحفاظ على الدم الفلسطيني، كما قالت
لكن محاولة اغتيال قيادة حركة حماس والوفد األمني المصري واستهدافهم بشكل مباشر "باالتفاقيات، و

، لذلك قاموا بخرق االتفاق قبل أن يجف حبره وبشهادة اتفاقاًلدليل واضح من قبل القتلة إنهم ال يريدون 
  .، على حد قولها"الشهود وعلى رأسهم الوفد األمني المصري

  16/5/2007 قدس برس
  

 وكل ما جرى كان دفاعاً عن النفس.. لم نتخذ قراراً بالتصدي لالعتداءات ضدنا: حماس .19
زة على أنه اقتتال بين فتح وحماس هي  قالت حركة حماس إن محاولة تصوير ما يحدث في غ:غزة

ن ما إ" : نسخة منهضافت الحركة في بيان وصل معاًأو .مجرد تضليل للرأي العام المحلي والدولي
يحدث هو تمرد عدد من قيادات أمنية ومجموعات لتيار فتح االنقالبي ضد الحكومة واالتفاقات التي تمت 

بوع الماضي بشأن إجراء بعض التعديالت في المؤسسة بين الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء في األس



  

  

 
 

  

            16 ص                                      724:                                 العدد17/5/2007الخميس : التاريخ

التجيش واإلعداد "نها وضعت العديد من األطراف مسبقاً في صورة ما وصفته أ الحركة تكدأو ".األمنية
 بمن فيهم القيادة المصرية والرئيس أبو مازن وحذرت من الوضع في الميدان ،"الذي يقوم به هذا التيار

إن حركة حماس وحتى اللحظة لم تتخذ قراراً بالتصدي لهذه " :في بيانها توقال .ومحاوالت تفجيره
 والتي ،االعتداءات واإلعدامات الميدانية التي تتم ضد أبنائها وضد المواطنين العادمين على حد سواء

طالت الوفد األمني المصري وممثل الحكومة وممثلي حركة حماس والجهاد اإلسالمي لو ال لطف اهللا، 
 ".امت به دفاعاً عن النفسوكل ما ق

  17/5/2007وكالة معاً 
  

  تصاعد االقتتال الداخليوسط  تزايد تبادل االتهامات بين فتح وحماس .20
بالموازاة مع المواجهة الميدانية التي خلفت عشرات القتلى والجرحى بين الجانبين في أسوأ اقتتال : غزة

 هذه األحداث الدموية وتصعيدها نبالمسؤولية ع االتهامات ي فتح وحماسداخلي، تبادل قياديون في حركت
  .لتحصد أرواح الفلسطينيين

 في تصريحات خاصة لقدس ، البرلمانيةة حماسالناطق باسم كتل، صالح البردويل.فمن جهته حمل د
برس، إسرائيل وأعوانها مسؤولية التصعيد الجديد ضد حماس، واعتبر أن ما يجري في غزة هو 

:  عن االحتالل، وأضافة التنفيذية، التي نشأت بقرار فلسطيني وطني بعيداًاستهداف إسرائيلي للقو
الصراع الذي يجري اآلن هو بيننا وبين إسرائيل، وقد أصبحت الحرب مكشوفة، حتى أن حماس ردت "

على عمليات القتل التي تعرض لها عدد من عناصرها بقصف إسرائيل التي تصدر أوامرها لفرق 
 ما تم تداوله  البردويلونفى ... ".ها والتي أخذت شرعيتها من خالل األمن الرئاسياإلعدام المدربة لدي

هذا : "من أن بعض عناصر القوة التنفيذية قد هاجمت بيت رشيد أبو شباك في محاولة الغتياله، وقال
 ضخمة لتشويه صورة القوة  وهو من فعل الماكينة اإلعالمية التي يضخون عليها أمواالً،غير صحيح

 كان األمر مجرد رد فعل على إطالق نار كثيف تعرضت له السيارة التي كانت تحمل  (...)لتنفيذيةا
  ".عناصر من القوة التنفيذية من قبل حراس في منزل أبو شباك

 ،لكن ماهر مقداد، الناطق باسم حركة فتح، استغرب في تصريحات خاصة لقدس برس هذه االتهامات
 حسم األمر بالقوة من خالل دنا في غزة أن حركة حماس قد قررت فعالًإن ما يجري عن: " بالقولورّد

االقتحامات واالغتياالت والمحاصرة لقادة حركة فتح واستهدافهم وضرب مقر الرئاسة بقذائف الهاون 
واعتبر مقداد الرواية  .، حسب قوله"التي يطلقونها من الجامعة اإلسالمية، ونحن في حالة دفاع عن النفس

لقد حدث االعتداء : "مها البردويل للهجوم الذي تعرض له بيت أبو شباك مثيرة للسخرية، وقالالتي قد
 وقد تم إلقاء القبض عليهم أحياء ،على بيت رشيد أبو شباك على الرغم من أن عدد الحراس كان قليالً

مثل بيته الذي وتساءل ماهر مقداد إن كان هناك بيت من بيوت قادة حماس قد تم تطويقه ". وتم إعدامهم
ونفى مقداد اتهامات البردويل بأن حرس أجهزة األمن إنما تقوم بذلك . قال بأنه محاصر منذ أربعة أيام

  .بإمرة إسرائيل أو بالتخطيط معها، أو أن فتح قد اخترقت قرار وقف إطالق النار بعد اتفاق يوم أمس
  16/5/2007 قدس برس

  
 كات في غزةأبو مرزوق يحمل سوالنا مسؤولية االشتبا .21

 خافيير ،مسأ ، حمل موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:أ.ب.د - دمشق
منية والخارجية لالتحاد األوروبي المسؤولية عن االقتتال الداخلي بين سوالنا المنسق األعلى للسياسة األ

ة االحتقان التي أدت إلى  وأشار إلى أن الحصار المالي والسياسي كان وراء حال،حركتي فتح وحماس
  .االنفجار
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أحد المسببين لهذه األحداث بسبب استمراره في حصار الشعب الفلسطيني "وقال أبو مرزوق إن سوالنا 
 ."ومقاطعته لالنتخابات التي جرت في الساحة الفلسطينية

  17/5/2007الرأي األردنية 
  

  طينيينفتح وحماس تمارسان الكذب الصريح بحق الفلس: مجدالويجميل  .22
 اتهم جميل مجدالوي، القيادي في الجبهة الشعبية، قيادتي فتح وحمـاس بالكـذب علـى الـشعب                  :غزة

والعدوان الصريح  .. فتح وحماس تمارسان الكذب الصريح    .. إنهم يكذبون على الناس   : "الفلسطيني، وقال 
كفوا عن العبـث    .. بثفليكفوا عن هذا الع   : "وأضاف ."بحق شعبنا، وبحق معتقلينا، وهم يخادعون الجميع      

فهي ال تستحق واهللا إصبع طفـل فلـسطيني         .. بئست السلطة .. وقضية هذا الشعب  .. بمصير هذا الشعب  
وطالب مجدالوي الشعب الفلسطيني، بمن فيه أنصار حماس وفتح، بالنزول إلى الشارع، وقال              ."مجروح

  ."ابصقوا في وجوه هؤالء"
 17/5/2007سي إن إن 

  
  مسؤولية تدهور األوضاع في غزة "تيار الدحالنيال"رجا يحمل أنور  .23

 القيادة العامة ما وصفه - حّمل أنور رجا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية:  فلسطين اآلن-غزة 
الذي "، مسؤولية تدهور األوضاع األمنية في قطاع غزة، وطالب بفضح هذا التيار "التيار الدحالنيب"

ولفت رجا ". أولمرت الصهيونية) يهودإ(البرامج األمنية والسياسية لحكومة يتناغم ميدانياً وسياسياً مع 
توقيت إشعال فتيل االقتتال الداخلي يصّب بشكل مباشر في خدمة حكومة أولمرت "االنتباه إلى أن 

وأعرب رجا في ". المهزومة، مما يطرح الكثير من األسئلة حول عالقة هذا التيار بمخططات االحتالل
عن استغرابه من تجاهل أصحاب القرار على امتداد الساحة الفلسطينية من عدم  ي لهتصريح صحف

إن التيار الدحالني داخل فتح ال يمكن أن يستمر  :آن األوان كي نقول: "تسمية األسماء بمسمياتها، وقال
  ".إال بإفساد وتخريب الساحة الفلسطينية من الداخل

  17/5/2007عين على فلسطين 
  

   الفلسطينيةاالقتتال سيؤدي النهيار الحكومة والسلطة :فدامنظمة  .24
، ألن استمراره سيؤدي إلى      الجاري في غزة   دعا االتحاد الديمقراطي الفلسطيني إلى وقف االقتتال      : غزة

ـ ، مؤكـداً أن ال منتـصر      انهيار الحكومة والسلطة الوطنية والمشروع الـوطني        سـوى االحـتالل   هفي
 السلطتين التنفيذية والتشريعية وجميع الفصائل والقوى للتوافق فـوراً          ياق في هذا الس   ودعا ."اإلسرائيلي"

على حل كل المليشيات المسلحة الفصائلية والعائلية في قطاع غزة، وجمع سالحها وإعادة بنـاء قـوات                 
 وأن تتولى القوات النظامية وحدها      .وأجهزة األمن الوطنية على أسس مهنية بعيداً عن االنتماء الفصائلي         

  ."اإلسرائيلية"لمحافظة على النظام العام واألمن الداخلي، وحماية حدود قطاع غزة من االعتداءات ا
  16/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  "من دون انجرار الى التصعيد"إسرائيل تهدد برد على الصواريخ  .25

ري ايسين الناطقة باسم     مي هقالتما  : ميسرة شعبان ووكاالت   عن   غزة من 17/5/2007 المستقبل   ذكرت
سنرد لكن بدون ان ننجر الى تصعيد غير مضبوط         "،  "فرانس برس "رئيس الوزراء ايهود اولمرت لوكالة      

اسرائيل ستدافع عن مواطنيها لكنها دولة مسؤولة تريد تجنب سقوط الـضحايا االبريـاء بـين                .. للعنف
اختـارت  "حركـة حمـاس     "ضـافت ان    ا". لن تملي علينا حماس سلوكنا وسنتحرك بحكمة      . الفلسطينيين

ونقلت مصادر صحافية    .التي شكلتها مع حركة فتح    " االرهاب علنا رغم انتمائها الى الحكومة الفلسطينية      
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اسرائيلية عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل قوله إن الوضع في قطاع غـزة                  
ئلة من الوسائل القتالية المتواجدة فيه، جراء تهريبها إلـى          قد يشكل تهديدا استراتيجياً بسبب الكميات الها      

واكد  ".كاتيوشا"قطاع غزة، وتضم وسائل قتالية عديدة قد يكون بينها مضادات للطائرات وربما صواريخ              
الضابط االسرائيلي ان هناك خططاً عملية للرد على إطالق الصواريخ الفلسطينية، قد صـادقت عليهـا                

. ماً أن قواته مستعدة لشن أي هجوم من دون الحاجة لفترة طويلـة مـن الـزمن                الجهات المختصة زاع  
واعترفت مصادر عسكرية اسرائيلية بسقوط أربع قذائف صاروخية على سيديروت مما الحق أضـراراً              

  .مادية بمنزل وملعب
ائف في غضون ذلك قال الوزير رافي ايتان، إن جهودا تبذل لتطوير وسائل دفاعية للوقايـة مـن القـذ                  

واضاف ايتان أن يجب التركيز على إقامة المالجئ والغرف المحصنة الى حين إيجاد الحل              . الصاروخية
ودعا وزير الشؤون االستراتيجية االسرائيلية المتطرفة فيكتور ليبرمان، إلى اطالق           .المالئم لتلك القذائف  

  .ها قد حان على حد قولهيد الجيش مقابل مطلقي الصواريخ، باعتبار أن وقت العمل الفوري لوقف
 ان اسرائيل قد تكثف ضرباتها ، وزيرة الخارجية تسيبي ليفنيهقالت ما 16/5/2007رويترز  وأوردت

وقالت بعد مشاورات امنية مع  .العسكرية في قطاع غزة ردا على تصاعد اطالق الصواريخ من القطاع
واضافت  ." هذا الوضع غير مقبولابدينا ضبط النفس حتى االن لكن" اولمرت ووزير الدفاع بيريتس

  ."سنتخذ اجراءات عسكرية... ال يمكن ان نقبله"دون الخوض في تفاصيل 
 بـأن   واوزراء ومسؤولون كبار أقـر    الى أن   : أسعد تلحمي  عن   الناصرة من 17/5/2007 الحياة   ولفتت

ـ              اق قـد تكبـد     ليست لدى إسرائيل حلول سحرية لمواجهة القذائف، مضيفين ان عملية برية واسعة النط
مـن   .الجيش اإلسرائيلي خسائر فادحة في األرواح فضالً عن أنها لن تضمن وقفاً تاماً لسقوط القـذائف               

جهته، قال وزير الدفاع عمير بيرتس الذي ترأس جلسات مشاورات مع أركان المؤسـسة العـسكرية إن         
بحـق الـرد المالئـم علـى        لكن إسرائيل تحتفظ لنفسها     "الجيش اإلسرائيلي قادر على الدخول إلى غزة        

. "علينا اوالً درس مختلف أبعاد عمليـة كهـذه        ": واضاف. "االعتداءات الصاروخية التي غدت ال تطاق     
محاولة للتغطية على عملياتهم الدموية التي نفذوها ضد عناصـر  "وتابع ان هدف حماس من التصعيد هو      

لكن هذا األمر لن يؤخـذ فـي        ": ستدركاًواضاف م . "فتح، لكننا ال ننوي التدخل في الصراعات الداخلية       
وتبارى الوزراء والنواب في إطالق الوعيد       ."االعتبار عندما يتم درس ضرورة حماية مواطني إسرائيل       

  .للفلسطينيين إال أنهم تفادوا الدعوة إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة
اجهة تنامي قوة حماس في القطاع لمو"وانتقد ليبرمان الحكومة على التردد في اتخاذ القرارات المالئمة 

وقال لإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن الفلسطينيين ال يهابون إسرائيل ويرون فيها . "وهذا أخطر من القسام
وقال إن الخطر المحدق من جنوب إسرائيل يكمن في أن . "وأننا نمر من ورق.. كلباً ينبح لكن ال يعض"
باإلضافة "واعتبر بناء هذه القوة . امين ضعفي عديد حزب اهللا العسكرية سيكون بعد ع"عديد قوة حماس"

  . تهديداً استراتيجياً على إسرائيل"إلى فقدان إسرائيل الردع تجاه الجهات المتطرفة
رأى معلقون ان الرد اإلسرائيلي لن يشهد تصعيداً جدياً وخطيراً طالما ال توقع قـذائف القـسام قتلـى                   و

عدد المصابين والقتلى اإلسرائيليين هو المقيـاس األهـم         "ذاعة العبرية ان    وقال معلق في اإل   . إسرائيليين
غير ان مصادر إسرائيلية عزت عدم إقرار عملية برية واسعة          . "الذي يوّجه حكومة إسرائيل في قراراتها     

تفويت الفرصة على حماس لحرف الصراع الفلسطيني       "في قطاع غزة في الوقت الراهن الى الرغبة في          
وكان معلقون عسكريون بارزون توقعوا أن يتجنب اولمرت إقـرار           ." إلى مواجهات مع إسرائيل    الداخلي

وعزت هآرتس األمر إلى سببين أولهما ان الجيش ال يمتلك خطة واضحة            . عملية عسكرية واسعة النطاق   
قتتـال   اآلن هـي اال    "القصة األهم "المعالم تضمن نتائج ملموسة وسريعة ضد سقوط القذائف والثاني ان           

من جهته، كتب اليكس فيـشمان فـي يـديعوت           ."وإسرائيل ليست معنية بالتدخل فيه    "الفلسطيني الداخلي   
 سيندرج في إطار رفـع العتـب        "سيكون محدوداً "احرونوت ان أي رد عسكري إسرائيلي على القذائف،         
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مـستوى الـسياسي    وأضاف ان ال  . ليس أكثر، أي بث االنطباع للجمهور بأن إسرائيل تعاقب الفلسطينيين         
 -بات في أعقاب توصيات لجنة فينوغراد على قناعة بأن الجبهة المركزية إلسرائيل هي جبهة ايـران                 

  . حزب اهللا وليست جبهة غزة، ألن الجبهة األولى هي التي تغذي حماس-سورية 
 مسؤول أمني إسرائيلي فـي أعقـاب قـرار الحكومـة            هقال الى ما  17/5/2007 48 موقع عرب  وأشار
، أن قوات االحتالل سـتجدد      "انتهاء التهدئة "سرائيلية توسيع العدوان على الفلسطينيين، واإلعالن عن        اإل

 ضد نشطاء المقاومة وأن المرحلة األولى من دارة التـصفية ستـشمل قـادة               "التصفية المركزة "عمليات  
ركزة إذا لم يتوقـف     سيجدد استخدام التصفيات الم   "ريف أن الجيش    اوقال المسؤول لصحيفة مع    .ميدانيين

وحسب قرار  . "التصفية المركزة تشكل رادعا قويا في الجانب الفلسطيني       "، معتبرا أن    "إطالق الصواريخ 
المستوى السياسي، سيكثف جيش االحتالل من عملياته التي تستهدف خاليا إطالق الصواريخ على طول              

  ".عمليات وقائية"السياج الحدودي وتنفيذ 
  

  فتح طلبت المال والسالح من أوروبا فوراً: ليالتلفزيون اإلسرائي .26
إدَّعى المحلل السياسي أودي سيجل أن حركة فتح طلبت من أوروبا إغاثة عاجلة بالسالح والمال لتستطيع 

أن حركة حماس تقوم : "أن قادة من فتح أبلغوا األوروبيين حرفياً" وقال سيجل .الوقوف في وجه حماس
واعرب سيجل عن اعتقاده أن أمريكا  ".وراً على المال الالزم والسالحبتصفية فتح إذا ال تحصل فتح ف

وإسرائيل ستضطران في مثل هذه اللحظات للموافقه على طلب فتح ولكن ال يعرف بعد ما يمكن أن 
 .تؤول اليه األمور 

  16/5/2007وكالة معا 
  

  إسرائيل مستعدة لمساعدة عباس اذا طلب منها ذلك: بيريز .27
 ان اسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس فيمـا يخـوض              قال شمعون بيريز  

وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مـع         .فصيله حركة فتح معارك ضد حركة حماس في قطاع غزة         
رئيس وزراء استونيا ان اسرائيل لن تتدخل بصورة مباشرة في االقتتال الدائر ولكنها سترد على طلبات                

 ."يتعين علينا مساعدة السيد عباس في قتاله ضد االرهـابيين         "وأضاف ردا على سؤال      .باسمحددة من ع  
يمكننا فقط أن نرد على طلبات      " وسئل عن االجراءات المباشرة التي يحتمل ان تقدم عليها اسرائيل فقال            

  ."ة فسنوفرهالن نتدخل في الحرب ذاتها ولكن اذا طلب السيد عباس مساعدة معين. عباس بتقديم المساعدة
  16/5/2007رويترز 

  
 ضد عسقالن" جراد" صواريخ  الفلسطينيةتخوف اسرائيلي من استخدام المقاومة .28

اعلنت االذاعة العبرية الرسمية ان االجتماع االمني العاجل الذي عقده اولمرت مع قادة االجهزة االمنية 
ئل المقاومة الفلسطينية صواريخ االسرائيلية بحضور وزير الحرب بيرتس ناقش امكانية استخدام فصا

ونقلت االذاعة عن مصادر  .روسية الصنع من طراز جراد ضد مدينة عسقالن في االيام القليلة القادمة
عسكرية اسرائيلية قولها ان اوامر صدرت الى نجمة داوود الحمراء والدفاع المدني في مدينة عسقالن 

وقالت االذاعة  .لة على المدينة بصورة غير مسبوقةلالستعداد لعمليات اطالق صواريخ فلسطينية محتم
ان جهاز االمن الداخلي الشاباك واالستخبارات العسكرية االسرائيلية قدمت تقارير استخبارية حول 

 كم وتحمل 22امتالك حركتي حماس والجهاد االسالمي لكميات من تلك الصواريخ التي يبلغ مداها 
عات م  شأنها ان تحدث دمارا هائال في حال استخدامها ضد تجكميات كبيرة من المتفجرات والتي من

   .سكانية اسرائيلية
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ونقلت االذاعة عن مصدر امني اسرائيلي كان حاضرا خالل المداوالت قوله ان احدا من حماس سواءا 
القيادات السياسية او العسكرية سيكون في مأمن من الهجمات االسرائيلية فيما سيتم تصعيد العمليات 

واضاف ان المجلس االمني المصغر ناقش ايضا عمليات تهريب السالح من  .ورة غير مسبوقةبص
التي ينتجها الجهاد " قدس"الحدود المصرية الفلسطينية في رفح ونجاح الفلسطينيين في تطوير صواريخ 

عات  كم االمر الذي يشكل خطرا على تجم12التي تنتجها حماس الى مدى " القسام"االسالمي وصواريخ 
 .سكانية اسرائيلية في الجنوب

  17/5/2007وكالة سما 
  

 لتل أبيب مصلحة كبرى في استمرار االقتتال في غزة: وسائل اإلعالم اإلسرائيلية .29
نقلت وسائل االعالم االسرائيلية، الليلة قبل الماضية، عن مسؤولين سياسيين وأمنيين اسرائيليين كبار، 

ئيلية رداً على قصف كتائب القسام، ستأخذ باالعتبار العمل على قولهم إن العمليات العسكرية االسرا
ونقل الون بن دافيد المعلق العسكري للقناة العاشرة، . ضمان مواصلة االشتباكات الدائرة بين فتح وحماس

الليلة قبل الماضية، عن مصدر كبير في وزارة الدفاع االسرائيلية قوله إن الجيش االسرائيلي قرر من 
رد على قيام حماس بإطالق الصواريخ على سديروت، لكن بشرط أال تؤثر سلباً على فرص ناحية ال

 .تواصل االقتتال الداخلي بين الحركتين
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية امس عن مصدر كبير في مكتب اولمرت قوله إن إلسرائيل 

بار أنها تؤدي الى اضعاف حماس، األمر مصلحة كبرى في تواصل عمليات االقتتال الداخلي، على اعت
الذي يقلص الحاجة الى شن حملة مسلحة ضد الحركة قد تؤدي الى الحاق خسائر كبيرة بالجيش 

ال سيما في ظل تردد الجيش والمخابرات في شن مثل هذه الحملة خوفاً من التورط في  االسرائيلي،
ن الذي دعا الى شن حملة عسكرية ار ليبرموانتقد المصدر نائب رئيس الوزراء افيغدو. مستنقع غزة

يذكر أن انقالبا حدث في الموقف اإلسرائيلي ازاء شن حملة . واسعة النطاق على حماس في غزة
عسكرية على قطاع غزة، وظهرت أغلبية داخل الحكومة واألجهزة األمنية اإلسرائيلية تعارض شن هذه 

 يرون أن "الشاباك" األجهزة االستخبارية وتحديداً جهاز فوزراء حكومة أولمرت وكذلك قادة. الحملة حالياً
إسرائيل سترتكب خطًأ كارثياً في حال شنت هذه الحملة في الوقت الذي يقتل فيه الفلسطينيون بعضهم 

، يوفال ديسكين، فإن أكبر وأنجح حملة عسكرية يشنها جيش "الشاباك"فحسب رئيس جهاز  .بعضاً
في قطاع غزة، ال يمكنها أن تحقق نتائج أفضل إلسرائيل من نتائج االحتالل على حركات المقاومة 

لذلك، فأن ديسكين نصح اولمرت باإلنتظار حتى يستنفد الفلسطينيون كل . اإلقتتال الفلسطيني الداخلي
جهدهم في االقتتال الداخلي، وبعد ذلك تدرس إسرائيل ما إذا كان هناك ثمة مسوغ لشن الحملة 

  .العسكرية
  17/5/2007وسط الشرق اال

  
   ب اتخاذ القرارات يصع"فينوغراد"تقرير : أولمرت .30

 نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن أولمرت قوله، خالل لقاء مع سفراء وقناصل إسرائيليين في               :يو بي أي  
الجميع يـضغطون   "، وأضاف   "فينوغراد" التي أحدثها تقرير     "يتوجب تهدئة الدوامة والهزة   "تل ابيب، إنه    

. "ب علينا اتخاذ القرارات الصحيحة، ويتوجب إعادة التوازن إلى الدولة، وهذا هو األمر األهم             وهذا يصعّ 
وأشار . "إني ال أرى، وال اشعر أن العالم يضغط علينا للجلوس في مفاوضات مع سوريا             "وتابع اولمرت   

بيرة، لكن  إلى انه جرت مفاوضات مع دمشق ثالث مرات في الماضي، والفجوات في المواقف لم تكن ك               
إذا كنا سنذهب نحو المسار السوري، فإنه يتوجب القيام بـذلك  "لم يتم حتى اآلن التوصل إلى اتفاق، لذلك    



  

  

 
 

  

            21 ص                                      724:                                 العدد17/5/2007الخميس : التاريخ

وحث أولمرت الدبلوماسيين اإلسرائيليين على ابالغ العالم أن إسرائيل تـؤمن بحـل الـدولتين               . "بحذر
  ."ال يدرك أن هذا هو موقفنايبدو أن هذه الرسالة ال تمر بشكل كاف، والعالم "وقال . للشعبين

  17/5/2007السفير 
  

  وقفاً الطالق النار ولم تتلق اجابة67اسرائيل عرضت على االردن ثالث ايام حرب  .31
كشفت وثيقة من وثائق االرشيف البريطاني عن برقية اسرائيلية الى الملك االردني الراحل حسين بن 

وجاء في الوثيقة البريطانية ان رئيس  .رائيليطالل كادت ان تغير وجه تاريخ الصراع العربي االس
 وهو اليوم الثالث للحرب وبعد ان 7/6/1967الوزراء االسرائيلي انذاك ليفي اشكول ارسل صباح يوم 

اتم جنود المظليين االسرائيليين حصار القدس برقية مستعجلة للملك حسين عبر وسيط بريطاني عرض 
 العاهل االردني على اجراء مفاوضات سالم مع اسرائيل جاء في فيها وقفا الطالق النار مقابل موافقة

ان اسرائيل لن تحتل البلدة القديمة من مدينة القدس مقابل وقف فوري الطالق النار وتسريح "نصها 
واضافت . "الضباط المصريين الذين يخدمون في صفوف الجيش االردني والشروع في مفاوضات سالم

يجب على برقية ليفي اشكول مما ادى الى احتالل المدينة المقدسة في ذات الوثيقة ان الملك حسين لم 
 .اليوم

  16/5/2007وكالة معا 
  

 يعتقل فلسطينياً خطط الغتيال أولمرت جندته الجبهة الشعبية " الشاباك" .32
 خطط الغتيال ايهود اولمرت، ونسب ،اليوم عن اعتقال فلسطيني من قطاع غزة" الشاباك"كشف جهاز 

 تهمة جمع معلومات من اجل التخطيط الغتيال رئيس الحكومة ،تهام بحق شاب من دير البلحكتاب اال
ويشار الى ان المتهم يحمل تصريحا بدخول اسرائيل وذلك ضمن  .لكن الخطة لم تخرج الى حيز التنفيذ
قاموا وجاء في الئحة االتهام ان نشطاء الجبهة الشعبية في بلدته . عمله في منظمة اطباء بال حدود

بتجنيده وارسلوه لجمع معلومات تتعلق بالترتيبات االمنية في محيط سكن رئيس الحكومة في مدينة 
القدس، حيث قام بزيارة المكان عدة مرات ونقل لمجنديه ان التشديدات االمنية على رئيس الحكومة 

في شهر نيسان بعد تحقيق جدير بالذكر انه تم اعتقال الشاب . شديدة للغاية االمر الذي لن يمكن المس به
 .وشملت بنود االتهام تهمة االتصال بعميل اجنبي والتآمر من اجل تنفيذ الجريمة" الشاباك"

  17/5/2007وكالة معا 
  

   تهدف الى طمس الواقع المغاير"القدس الموحدة"احتفاالت  .33
يـوم  " يعـرف ب     في الوقت الذي احتفل سَدنة الدولة العبرية مساء أمس بمـا          :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
، تساءل إسرائيليون كثر عن     "المدينة الموحدة غير قابلة للتقسيم وعاصمة إسرائيل األبدية       " واعتبار   "القدس

بمدينة تفتقر إلى سمات العاصمة، بمدينة الفقر المدقع، المدينة األفقر في إسـرائيل             "جدية هذه االحتفاالت    
، كما جاء فـي تقريـر       "ة أدمغة وهروب الشباب منها    التي تعاني إهماالً وتمييزا ضد العرب فيها وهجر       

وتابعت اإلذاعة انه يجدر باإلسرائيليين أن يفيقـوا مـن حلـم أن ال               .خاص بثته اإلذاعة العسكرية أمس    
واضـافت  . " اقتصادية وديموغرافية وسياسية   –أخطاراً اجتماعية   "أخطار تحدق بعاصمة الدولة العبرية،      

 الخالف والصراعات السياسية في المنطقة وهناك من يرى فيهـا لـب   ان القدس ما زالت تشكل خالصة 
وقدمت اإلذاعة تقارير متنوعة لتثبـت       ."الصراع بين العالمين العربي واليهودي أو بين اإلسالم والغرب        

وأشار أحد التقارير إلـى  . "ليست محررة وال موحدة وتكاد ال تكون عاصمة حقيقية        "لمستمعيها ان القدس    
أقروا أنهم لـم يـزوروا       سرائيليين كثيرين يخافون زيارة القدس وأن نصف المجندين الشباب        حقيقة أن إ  

كيف يمكن الحديث عن عاصمة ليس فيهـا سـوى مكاتـب            : وأضاف آخر متسائالً  . المدينة في حياتهم  
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 حكومية ورسمية والبرلمان والمحكمة العليا بينما تل أبيب هي العاصمة االقتـصادية والثقافيـة ومدينـة               
ولفت تقرير آخر إلى حقيقة أن قنوات اإلذاعة والتلفزة اإلسرائيلية تجعـل            . "ايالت هي العاصمة السياحية   

  .من تل أبيب حتى اليوم مقراً لها
وكأن كل طرف يقيم في مدينة      "وفضالً عن القطيعة بين اليهود العلمانيين والمتدينين المتزمتين في المدينة           

وأوضـاع  ) نـصف مليـون   (وة الساحقة بين أوضاع اليهود في القـدس         ، تناول تقرير آخر اله    "منفصلة
وأشار إلى انه مقابل المباني الـشاهقة       ) القدس الشرقية  ("المدينة الثالثة "في  ) نحو ربع مليون  (فلسطينييها  

الفخمة واألنفاق والجسور والقطار الخفيف في القدس الغربية ما زال أهالي القـدس الـشرقية يـشتكون                 
وقـارن  . مياه الصرف الصحي تغمر الشوارع واألهالي يفتقرون إلى أبسط شـروط الحيـاة            اإلهمال، ف 

التقرير بين أحياء يهودية وعربية متجاورة وإلى الفجوات العميقة بينها وخلص إلى االستنتاج بأن القـول                
الحـديث عـن    أما  .. إننا بصدد القدس الفوقا والقدس التحتا     "إن المدينة موحدة ال يمت إلى الواقع بصلة،         

 بركة سباحة في القـدس الغربيـة        34مقابل  : ومن األمثلة التي أوردها التقرير    . "تعايش فهو مجرد كالم   
 530 في شرقها، مقابل     45هناك ثالث فقط في الشرقية، مقابل ألف حديقة عامة في القسم اليهودي هناك              

  ." للعرب33منشأة رياضية لليهود هناك 
  17/5/2007الحياة 

  
  رغم معارضة أولمرت والنواب العرب" استفتاء لالنسحاب من الجوالن"تقر الكنيست  .34

وافقت الكنيست ظهر أمس، في القراءة التمهيدية على اقتراح قانون تقـدم            : القدس المحتلة  حسن مواسي    
به رئيس االئتالف الحاكم السابق افيغدور يتسحاكي، حول انسحاب إسرائيلي مفترض في حال تقرر ذلك               

وينص القانون على أن الحكومة اإلسرائيلية ملزمة بإجراء استفتاء شعبي على            .ات مع سوريا  في مفاوض 
ويـشكل إقـرار     .1967مثل هذا القرار في حال تم الحديث عن انسحاب من الهضبة المحتلة منذ العام               

 كونـه   الكنيست اقتراح القانون هذا ضربه قوية لالئتالف الحاكم في إسرائيل، والذي يتزعمه اولمـرت،             
يتناقض مع موقف الحكومة ورئيسها، والتي أبدت معارضتها الشديدة لمثل هذا القانون، وقد صوت على               

وكان أبرز المعارضين القتراح القانون رئـيس الحكومـة          . معارضا 18 نائبا مقابل    26اقتراح القانون   
وقالـت   .سعيد نفـاع  اولمرت، والنواب العرب في الكنيست محمد بركة وجمال زحالقة واحمد ألطيبي و           

مصادر مقربة من اولمرت أن الموافقة على اقتراح القانون هذا من شانه أن يكبل يدي رئيس الـوزراء                  
أمام أي إمكانية للتوصل التفاق سالم محتمل مع سوريا، واتهموا القائمين على اقتراح القـانون بتـصفية               

ي دعا اولمرت إلخالء منصبه بعد      حسابات شخصية مع رئيس الحكومة، وخصوصا النائب يتسحاكي الذ        
  ".نشر تقرير فينوغراد

  17/5/2007المستقبل 
  

  يهودية كدولة  والء النواب إلسرائيل:مشروع قانون في الكنيست .35
صادقت الكنيست بالقراءة األولى، امس، على مشروع قانون يستهدف النواب العرب مطالبـا أعـضاء               

، وقدم مشروع القانون ، رئيس حـزب        "يهودية وديموقراطية كدولة  "البرلمان بقسم يمين الوالء إلسرائيل      
 اليمينـي   "إسـرائيل بيتنـا   " اليميني المتطرف زبولون أورليف والنائب ديفيد روتم من حـزب            "المفدال"

كدولة يهودية وديموقراطية،   "وينص المشروع على مطالبة النواب بقسم يمين الوالء إلسرائيل          . المتطرف
يشار إلى أن أعـضاء الكنيـست       . "لى حد سواء، وأن يبقوا مخلصين لقيمها      في خصوصيتها ورمزيتها ع   

ألتزم بالوالء لدولة إسرائيل والقيام بواجبي فـي الكنيـست          "يقسمون يمين الوالء حاليا وفقا للنص اآلتي        
 لقـد   ،هذا يوم كبير للكنيست والهوية اليهودية والديموقراطية في دولة إسرائيل         "وقال أورليف   . "بإخالص

هذا مـشروع قـانون     "وقال العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي، من جهته،          . "نتصرت الصهيونية ا
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 "ميـرتس " فيما اعتبرت رئيسة كتلـة حـزب         "فاشي ويشكل ذروة جديدة في سن قوانين معادية للعرب        
  . "فاشيا"اليساري زهافا غالئون مشروع القرار 

  17/5/2007السفير 
  

  لسياستها في الشرق االوسط "اعادة التوازن"اسرائيل تدعو فرنسا الى  .36
سياستها في " اعادة توازن"دعا الناطق باسم الحكومة االسرائيلية آفي بازنر فرنسا الى :  ا ف ب-باريس 

وصرح بازنر سفير  .الشرق االوسط ، بعد تسلم نيكوال ساركوزي الرئاسة الفرنسية خلفا لجاك شيراك
اذا ارادت فرنسا ان تلعب دورا مهما في الشرق "الفرنسية " اي تي لي"اسرائيل السابق في باريس لقناة 

ال بد من اعادة التوازن الى تلك السياسة لتتمكن فرنسا من لعب دور  االوسط كما يامل في ذلك عديدون،
ليس هناك اي سبب لينظر الى دول مثل بريطانيا "انه  واعتبر". النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين في

وتحدث بازنر عن الحادث الذي وقع خالل زيارة جاك ". يا على انها اكثر صداقة تجاه اسرائيلوالمان
وعرقلة " باستفزازه" عندما اتهم الرئيس الفرنسي االجهزة االسرائيلية 1996شيراك الى اسرائيل في 

في العالقات " اثرت كثيرا"التي اعترت شيراك " نوبة الغضب"وقال ان  .زيارته الى مدينة القدس العتيقة
في اسرائيل لن ننسى ذلك الحادث الذي اعتبر هنا اهانة وربما جعل جاك شيراك "واضاف . بين الجانبين

منذ ذاك "وقال بازنر  ".لكن كانت له انعكاسات خطيرة على العالقات بين البلدين .بطال في العالم العربي
ودعا فرنسا الى  ".لية للدول العربيةالحادث اعتبرت سياسة فرنسا في اسرائيل غير متوازنة وموا

االقتراب قليال من اسرائيل وان تبدي حقا اما الحياد في النزاع بيننا نحن والعرب او االستعداد لتقديم "
 ".خدماتها مجددا

  17/5/2007الدستور 
  

  عزمي بشارة يتوقع ان تخطفه اسرائيل .37
اتوقع الخطف وهو أمر ممكن حدوثه لو       نعم  "قال عزمي بشارة في تصريحات لصحيفة الصباح التونسية         

وقـال بـشارة    . "كنت في اي مكان اخر اما التواجد في الدول العربية فهذا يجعل المهمة صعبة علـيهم               
." االسرائيليون يريدون هذه المحاكمة وخروجي اربكهم وهناك اقتراحات وأفكار باللجوء الـى الخطـف             "

 . الذي اشار الى فشل اسرائيل في حربها علـى لبنـان     وحذر العرب من مغبة االغترار بتقرير فينوجراد      
اقول للعرب ال تفرحوا كثيرا بهذا التقرير فهو تقرير داخلي ضد شكل االدارة االسـرائيلية               "وقال بشارة   

وليس محاكمة السرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في لبنان وال على ما أقدمت عليه من تدمير وتفجير                 
  ."وتشتيت

  16/5/2007رويترز 
  

  استياء وتنديد شعبي فلسطيني بسبب االقتتال بين حركتي فتح وحماس .38
المجلس األعلى للقـضاء الـشرعي فـي        أن  : غزة و القدس المحتلة  من   16/5/2007  قدس برس  ذكرت
 علـى المـستوى     تـه  دعا حركتي حماس وفتح إلى وقف االقتتال الداخلي بينهما، وأكـد حرم            ،فلسطين
تماع له في القدس، قادة الحركتين أن يغلبوا المصلحة العليا للـوطن علـى              وناشد في ختام اج    .الشرعي

سـيارة  كانت  وفي هذا السياق ومن جهة أخرى،       . ضبط النفس ووأد الفتنة في مهدها     والمصالح الحزبية،   
 المواطنين  ستحلفت نداءات عبر مكبرات الصوت      مطلقة،   قد جابت شوارع مدينة غزة     تحمل علم فلسطين  

عرفات، والشيخ أحمد ياسين، وأبو علي مصطفى، وفتحي الشقاقي، الخروج إلى الـشوارع،             بدماء ياسر   
  .ووقف االقتتال
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تمنى شفاء شارون مـن     جعل البعض ي  التذمر الشعبي بلغ حداً     أن  : غزة من   17/5/2007الحياة  ونشرت  
تهم الحركتين  وا.  األوضاع المأسوية بالنكبة الكبرى    وصف البعض اآلخر  مرضه وعودته الى غزة، فيما      

األجهزة األمنية وكتائب القسام والقوة التنفيذية بعـدم  بين بأنهما ليس لديهما أي احساس أو مسؤولية، مطال 
  . الذين يتقاتلون على الكراسيماالنصياع ألوامر قادته

المستشفيات كانت قد وجهت إلى أن :  غزة من17/5/2007 عكاظ  مراسلعبدالقادر فارسوأشار 
 بينما ذكرت ،غير أن المواطنين لم يتمكنوا من الوصول للمستشفيات، طنين للتبرع بالدمنداءات للموا

 وقد وصلت حالة االستياء، مما . احتجاجا على االقتتال الداخليذلك أحجموا عن همبعض المصادر أن
وضى  من الفهم أولمرت التدخل وعودة جنود االحتالل إلنقاذةناشدمأحد المواطنين المحاصرين بيجري، 
  .عرف وجوههم التي يخفونها وراء األقنعة السوداءتالذين ال ، وحكم عصابات المسلحين، والفلتان
 العشرات من أن:  القدس المحتلة مراسلها من جمال جمال عن17/5/2007 الدستور وأضافت

 هرك فيشا، كما  في اعتصام على دوار المنارة بعد ظهر امس احتجاجا على االقتتالواشارك الفلسطينيين
ه،  خالل القوى الوطنيةأعلنتقد و.  وعددا من قيادات القوى الوطنية واالسالميةالفلسطيني،وزير االعالم 

أنها ستنظم فعاليات واعتصامات في مدينة رام اهللا، وفي كافة محافظات الضفة الغربية اليوم احتجاجاً 
  .جري حاليا في غزةما يعلى 

 الصحف الفلسطينية التي أن: ا ف بنقال عن القدس المحتلة من  17/5/2007 الرأي األردنية وأوردت
صدرت طبعاتها مغطاة بالسواد امس، دانت في عناوينها الرئيسية وقوع نكبة بايد فلسطينية في ذكرى 

نسوا ن في قطاع غزة يالمتقاتل وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة القدس في افتتاحيتها، إلى أن .النكبة
 .رغوا لمواجهة بعضهم بعضا من اجل االستحواذ على كعكة السلطة الوهمية وتف،وجود االحتالل

 هو ان ذلك خيانة ،ن ابسط وصف يطلق على من يحمل السالح في وجه اخيه الفلسطينيوأعتبرت أ
  . وانتهاك لحرمة الدم الفلسطيني ومجلبة للخزي على من يرتكب هذه الفظائع،للقضية الفلسطينية

  
   على إحدى موظفاتها سطينية تدين إطالق الناراإلغاثة الطبية الفل .39

التـي  و  من المتقاتلين في غزة،أعربت اإلغاثة الطبية الفلسطينية عن إدانتها لعملية إطالق النار         :طولكرم
تعمـل  موظفـة،    مما أدى إلى إصابة      ،تعرضت لها إحدى سيارات اإلسعاف التابعة لها في بيت حانون         

 ، أطراف االقتتال  ،كما دعت  .أليام الطبية المجانية في بلدة بيت حانون      متطوعة في مجال التنسيق لعمل ا     
 وعدم التعرض لهـا وضـمان       ،إلى تحييد سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية من تلك األحداث المؤسفة         

  .حرية تنقلها لتقديم العالج واإلسعاف للمرضى والمصابين
  16/5/2007 قدس برس

  
   الفلسطينيةلحوار بين الفصائلفلسطينيو الشتات يطالبون بعودة ا .40

وجه فلسطينيو الشتات نداء الى كل الفصائل والقوى الفلسطينية وعلى رأسها حركتا فـتح              : مصر -رفح  
وقال عضو االمانة العامة للفلسطينيين بجميع فروع الـشتات          . بضرورة وقف االقتتال الداخلي    ،وحماس

، ول العربية واالسالمية وفي مقدمها مصر والـسعودية       تمت مناشدة الد  قد  نه  أ ،بالدول العربية واالجنبية  
ببذل المزيد من الجهد الحتواء الخالفات بين االشقاء وأبناء الوطن الواحد والعمل على وقف نزيف الـدم                 

  .الفلسطيني
  17/5/2007الحياة 
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   في غزة يثير خالفات بين طالب جامعة بيرزيت في الضفة الغربيةاالقتتال .41
، على العالقة بين طـالب       حماس وفتح  انعكست األجواء المتوترة بين حركتي    :  الشايب يوسف -رام اهللا   

الجامعات، حيث نشبت مشادات كالمية، تخللتها اتهامات متبادلة بين أنـصار الحـركتين فـي جامعـة                 
 في حين أكدت الشبيبة الطالبية، ممثلة فتح في الجامعة، تعرض أحد أعـضائها              .بيرزيت، قرب رام اهللا   

   .لطالب إلى الضرب، وإصابته بجروح في الرأسمن ا
  17/5/2007الغد األردنية 

  
  لطولكرم  اسرائيلي واحراق عمارة سكنية بقذائف انيرجا خالل اقتحامفلسطينيةاصابة  .42

 عمارة سكنية وأصابت مواطنـة بجـروح         االسرائيلي،  أحرقت قوات االحتالل   : مراد ياسين  -طولكرم  
 وذكرت مصادر محلية أن قوة مـن جـيش االحـتالل            .يل شرق طولكرم  طفيفة خالل اقتحامها بلدة عت    

قوات ال مع   وذكر ان الشخص المطلوب اشتبك    . أحد المطلوبين لها   وقامت بمحاصرة منزل     ،اقتحمت البلدة 
 اال ان روايـة أخـرى       ، وتمكن من االنسحاب من المنزل تحت غطاء كثيف من اطالق النار           مهاجمة،ال

  .عدم وجوده داخل المنزل وأكدت ذلك،متضاربة نفت 
  17/5/2007الحياة الجديدة 

  
  توغالت لقوات االحتالل في عدد من البلدات وحملة اعتقاالت في الضفة الغربية .43

استمرت قوات االحتالل في توغالتها في عدد من البلدات والقرى الفلسطينية بحجة البحث             : رامي دعيبس 
سعة النطاق طالت العشرات من منـازل المـواطنين         عن من تدعي انهم مطلوبون بعد حملة تفتيشات وا        

 وسط اشتباكات مـع     ،فقد توغلت في مدينة نابلس والمخيمات المحيطة بها        .وخاصة شمال الضفة الغربية   
اعتقلت خمسة مواطنين ونقلتهم الى جهـة غيـر         ، حيث   شبان المقاومة الفلسطينية استمرت لعدة ساعات     

 تشدد حـصارها علـى       أنها في حين  .عالر من محافظة طولكرم   كما اعتقلت احد مواطني بلدة       .معلومة
  .تحتجز المواطنين ومركباتهم لساعات طويلة، والطرق الرئيسية في شمال الضفة الغربية

  17/5/2007 48عرب
  

  في النقب ية عربى قرطلع على معاناة ي الدوليمسؤول رفيع في الصليب األحمر .44
، بزيارة إلى قريتي رمية وعرب النعيم، اطلع خاللها "سرائيلا"قام نائب رئيس بعثة الصليب األحمر لدى 

استمع الضيف من طاقم لجنة األربعين إلى شرح حول قضية قد و. على األوضاع المعيشية لسكانها
 ودفاعا عن حق أهاليها ،القرى العربية غير المعترف بها وما تقوم به اللجنة من اجل تحقيق االعتراف

أن قضية هذه القرى هي قضية إنسانية من إلى  من جهته، شارأقد و. لخدماتبالعيش في قراهم ونيل ا
  . انه سيناقش مع المسئولين في المنظمة الدولية ما يمكن عمله لمساعدة أهلهاوأكد الدرجة األولى، 

  16/5/2007 48عرب
  

   واالتصاالت على التكنولوجياين مليون شيكل اإلنفاق السنوي للفلسطيني526: تقرير .45
ركزي لإلحصاء أن اإلنفاق السنوي لألسر الفلسطينية على مجموعة مختارة مـن            مذكر الجهاز ال  : رةالبي

 مليون شيكل، وبمعدل    526توفرة لدى األسر، بلغ ما يقارب       مالخدمات التكنولوجية ووسائل االتصاالت ال    
القومي والعمـل   علومات يشكل مصدراً أساسياً للدخل      م أن قطاع ال    ولفت إلى  . شيكالً لألسرة  55شهري  

جتمع الفلسطيني ألغـراض التجـارة      م تتعد نسبة استخدام اإلنترنت بين أفراد ال       م ل ماوالتحول البنائي، في  
 أن  في هذا السياق،  وأوضح   .، وهي نسبة ال تمثل أي ثقل حقيقي في االقتصاد الفلسطيني          %1اإللكترونية  

 - 2005مختبراً خالل العـام الدراسـي        1237 بلغ    الفلسطينية دارسمإجمالي مختبرات الحاسوب في ال    
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ـ ، وفـي ال   %67بلغت نسبة المدارس الخاصة التي يتوفر فيها مختبر للحاسـوب           حيث  ،  2006 دارس م
كر وبالنسبة للتعليم العالي، ذ    %.27 االنروا مدارس   بينما كانت النسبة في   ،  %57  بلغت النسبة  الحكومية

 تخصص لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والحظ      متوسطة يتوفر فيها  أن معظم الجامعات والكليات ال    
من مجموع طلبة   % 9  بلغت أن نسبة الطلبة المتخصصين في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        

علومات موأشار إلى أن البنية األساسية والنفاذ لتكنولوجيا ال        .لإلناث% 6للذكور و % 11 بواقع   ،الجامعات
، حيث وصـلت    2006 والعام   2000 بشكل ملحوظ مقارنة ما بين العام        جتمع الفلسطيني متطورت في ال  

، فيما وصلت نسبة تـوفر      2006في العام   % 33نسبة امتالك األسر لجهاز حاسوب ثالثة أضعافها لتبلغ         
 مـن   مجتمـع الفلـسطيني   وأوضح أن نصف ال    %.15خدمة اإلنترنت في البيت عشرة أضعافها لتكون        

  . اإلنترنت فعلياًونمن يستخدمفقط هم دام اإلنترنت، فيما خمسهم يعرف استخ،  سنوات فأكثر10سن
  17/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  نواب الحركة االسالمية يقاطعون مؤتمر دافوس .46

قررت الحركة االسالمية مقاطعة مؤتمر دافوس االقتصادي، الذي تبدأ اعمالة يوم غد في البحر : عمان
 نائبا 15ووفق المعلومات فانه تم الطلب من النواب االسالميين وعددهم . الميت برعاية ملكية سامية

  . االعتذار عن حضور المؤتمر بسبب مشاركة اسرائيل في فعالياتة
الذي يعكس الجهود القائمة ويسلط الضوء على " تفعيل التعددية"هذا العام تحت شعار ويقام المنتدى 

المساعي الرامية نحو تعزيز التنوع االقتصادي في هذه الفترة التي تشهد ازدهارا عظيما لالقتصاد في 
ه المنطقة، الى جانب التشديد والتأكيد على ضرورة وأهمية تحقيق السالم واألمان لشعوب ودول هذ

  .المنطقة التي تتميز وتتمتع بتنوع وتعدد ديني وعرقي فريدين
  17/5/2007الدستور 

  
   مؤتمر الحائزين جائزة نوبل يطلق صندوقاً  لدعم مشاريع البحث العلمي   .47

أطلق مؤتمر الحائزين جائزة نوبل في ختام أعماله في مدينة البتراء األثرية :  خليل رضوان-البتراء 
 صندوقا برأسمال يقدر بنحو عشرة ماليين دوالر لدعم مشاريع البحث العلمي في جنوب األردن، أمس،

وسيتم البحث عن مصادر تمويل للصندوق من اجل ضم العلماء والشعراء . األردن وفلسطين وإسرائيل
ورأى أيلي ويزل رئيس . واألدباء والفالسفة والمبدعين لدعم المشاريع العلمية في الشرق األوسط

ي ختام إعمال المؤتمر أن المشاركين استطاعوا تحديد المشكالت وأولويات الحل وطرحها بين المؤتمر ف
الفلسطينيين واإلسرائيليين، داعيا إلى تكثيف لقاءات الشباب بين الدول العربية وإسرائيل من اجل بناء 

رائيل إلى رفع ودعا المشاركون في اللجنة االقتصادية إس. صداقات كي يكونوا رسل سالم في المستقبل
الحجز عن أموال السلطة الفلسطينية من اجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين وان تكون آلية لعملية جباية 

  .األموال من البلديات والجمارك والضرائب، مؤكدين ضرورة مراقبة آلية انفاق هذه األموال
  17/5/2007المستقبل 

  
   وثيقة لدفع السالمناشطو سالم من األردن وفلسطين وإسرائيل يعلنون .48

 شخصية من ناشطي سالم وقادة رأي من إسرائيل واالردن وفلسطين، 150تعلن :  نادين النمري-عمان 
اليوم، في مدينة العقبة وثيقة تشمل توصيات تهدف الى دفع العملية السلمية وترويج المبادرة العربية في 

ل االردني عبداهللا الثاني اإلعالن الذي يأتي ومن المتوقع أن يحضر العاه. الشارع اإلسرائيلي والعربي
في ختام اجتماعات مكثفة استمرت يومين عقدها هوالء الناشطون بدعوة شخصية من رئيس الوزراء 
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وقال . السابق، رئيس مركز المستقبل العربي لدراسات الديموقراطية والسالم الدكتور عبد السالم المجالي
ن التي تسعى إلى احالل السالم في المنطقة من فلسطين واالردن اللقاء يضم شخصيات م"المجالي، إن 

وتابع أن االجتماعات تهدف إلى ترويج مبادرة السالم العربية بين االوساط اإلسرائيلية وكذلك ". واسرائيل
وبحسب مدير عام مركز المستقبل . العربية وتوضيح الصورة لإلسرائيليين حول ضرورة تحقيق السالم

ات الديموقراطية والسالم فخري ابو شقرة فإن المجتمعين الذين توزعوا إلى عشر العربي لدراس
وأشار . مجموعات أقروا جملة توصيات لتحريك قوى السالم في الشارع االسرائيلي لدفع العملية السلمية

ؤثرة إلى التأثير القوي للشارع اإلسرائيلي على الحكومة، مبينا أن الشخصيات التي ستحضر اللقاء تعد م
  .في الشارع اإلسرائيلي األمر الذي يبشر بإمكانية إعادة الزخم إلى المعسكر الداعي لسالم

   17/5/2007الغد األردنية 
  

  لجنة األسرى تثمن موقف الملك بمطالبة اولمرت اإلفراج عن المعتقلين األردنيين .49
الصهيونية موقف العاهل ثمنت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في المعتقالت : عمان

االردني عبداهللا الثاني خالل استقباله، اول من امس، لرئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت 
وأكد الدكتور صالح العجلوني ان هذا الموقف . بخصوص االسرى االردنيين في المعتقالت االسرائيلية

ن يزف عبداهللا الثاني بشرى االفراج ليس بغريب عنه، وان اهالي االسرى والشعب االردني ينتظرون ا
  .عنهم قريبا

   17/5/2007الغد األردنية 
  

  حزبيون يسجلون على الحكومة أول مخالفة لقانون األحزاب .50
بعيدا عن معركة طعن االحزاب االردنية بدستورية قانون االحزاب المعدل، الذي :  ماجد توبة-عمان 

دة احزاب الحكومة بعدم تقيدها بالقانون المعدل، عندما دخل حيز التنفيذ رسميا قبل نحو شهر، اتهمت ع
واتفق امينا عامي حزبي . تجاهلت حتى اآلن وضع نظام مالي لتمويل االحزاب من خزينة الدولة

الحكومة تخالف قانون االحزاب "خلدون الناصر على ان " العهد"احمد الشناق، و" الوطني الدستوري"
، والتمسك بالعمل بكل "دستورية القانون ذاته" مع كل االحزاب على المعدل، مع تأكيدهما على تحفظهما

واعترف مصدر حكومي رفيع، رفض نشر اسمه، ". وقف تنفيذه وتعديله"السبل السياسية والقانونية على 
كما " مجلس الوزراء لم ينظر حتى اآلن في وضع النظام المالي لتمويل االحزاب من خزينة الدولة"ان 

  ". إيضاح أسباب ذلك"ورفض هذا المصدر . وننص عليه القان
   17/5/2007الغد األردنية 

  
 حزب الحركة القومية يناشد الفلسطينيين وقف االقتتال .51

ناشد امين عام الحركة القومية للديمقراطية المباشرة محمد القاق الفصائل الفلسطينية الى وقف : عمان
 الحركة أمانة عامة وكوادر وأعضاء يؤلمنا من وقال، في بيان له صدر امس، ان. االقتتال الداخلي

األعماق هذا االقتتال المتواصل وغير المبرر بين أخوة المسيرة ورفاق السالح بعد أكثر من نصف قرن 
وإذا كان المستفيد الوحيد من هذا االقتتال هو العدو "واضاف . من العطاء الفلسطيني والتضحيات الجسام

 ".راع الدموي من جميع الفرقاء لن يرحمهم التاريخالصهيوني فإن مؤججي هذا الص
  17/5/2007الرأي األردنية 
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  لبنان ردا على تشكيل المحكمة " تفجير" بـ حأمر رمضان شلّاألسد ي :لسياسة الكويتيةا .52
كشفت مصادر موثوقة امس ان روسيا االتحادية ودولة قطر أبلغتا الرئيس السوري بشار االسـد               : خاص

نوات الديبلوماسية ان تعطيل وعرقلة إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الـوزراء             رسميا عبر الق  
اللبناني االسبق رفيق الحريري في مجلس االمن مهمة مستحيلة مع اصرار الواليات المتحـدة وفرنـسا                

وقالـت   .قبلةوبريطانيا وباقي االعضاء غير الدائمين على استصدار قرار تشكيلها خالل االيام القليلة الم            
انتابت االسد ودفعته الى التهديد باالنتقام من القوى المناهـضة          " الغضب والهيجان "المصادر ان حالة من     

لدمشق في لبنان، مشيرة الى ان الرئيس السوري دعا قادته االمنيين وضباط المخابرات الذين خدموا في                
اق أكدت المصادر ذاتها ان الرئيس االسد أمر        وفي هذا السي   .لبنان سابقا الى اجتماع عاجل للتنسيق والرد      

رمضان شلح الموجود حاليا في احد المخيمات الفلـسطينية فـي لبنـان             " الجهاد االسالمي "زعيم حركة   
  .باالستعداد لتفجير االوضاع على الساحة اللبنانية انطالقا من المخيمات

  17/5/2007السياسة الكويتية 
  

  اء على القوات الدولية باريس تحذر حزب اهللا من أي اعتد .53
حزب اهللا   "، امس االربعاء  ،الفرنسية البرلمان " الجمعية الوطنية "حذرت اوساط في     :حميد غريافي  - لندن

العتداء على القوات الدولية في جنوب لبنـان ألن         اوحلفاء سورية وايران في لبنان من مجرد التفكير في          
وقال نائب من حزب الرئيس السابق جاك       "سائل المتاحة رد المجتمع الدولي سيكون شديدا عليها وبكل الو       

امس تعقيبا على تهديد احـد      " السياسة"شيراك في لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب الفرنسي ل           
نواب كتلة حزب اهللا في البرلمان اللبناني االمم المتحدة ومجلس االمن اول مـن امـس مـن ان يفجـر                     

" او حتـى الـسادس    " ة لمحاكمة قتلة رفيق الحريري تحت الفصل السابع         قرارهما انشاء المحكمة الدولي   
" يوليـو "ان حزب اهللا يلعب بالنار التي لم تحرقه بالكامل في حـرب تمـوز               "االوضاع االمنية في لبنان     

الماضي ونحن نؤكد له انه أعجز من ان يهدد المنظمة الدولية وان اي اعتداء على قواتنا المـسلحة فـي          
االيـرانيين والـسوريين    "ان  " الـسياسة "وقال النائب الفرنسي ل      ".جه برد دولي صارم للغاية    لبنان سيوا 

في "يونيفيل"وحلفائهم في لبنان يلوحون منذ اشهر بامكانية وقوع هجمات واعتداءات على القوات الدولية              
المرسـلة   ويضخمون في تصريحاتهم وخطبهم ووسائل اعالمهم شأن المنظمات االرهابية           ،جنوب لبنان 

وسـواها فـي    ) تنظيم القاعـدة  (و) جندالشام(و) فتح االسالم (منهم الى بعض المخيمات الفلسطينية مثل       
  .1701 و1559محاوالت ضاغطة على االمم المتحدة للتراجع عن تنفيذ قراراتها وخصوصا القرارين 

  17/5/2007السياسة الكويتية 
  

  الرئاسيولش يلتقي قيادات لبنانية ويبحث في االستحقاق  .54
قال مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسـط         : بيروت من 17/5/2007 الحياة   ذكرت

السيد حسن نصر اهللا الذي يتهيأ التخاذ قرار فـي          " حزب اهللا " أن على األمين العام لـ       ، أمس ،ديفيد ولش 
تيال رئيس الحكومة السابق    شأن التعاطي مع موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغ          

أن يفكّر ملياً في ردود الفعل بحيث يأخـذ قـراراً           "رفيق الحريري، بعد إقرار المحكمة في مجلس األمن         
وجاء كالم ولش خالل لقائه عددا من الـصحافيين اللبنـانيين، بعـد سلـسلة                ".أكثر مسؤولية هذه المرة   

 النيابي نبيه بري والحكومـة فـؤاد الـسنيورة          اللقاءات التي أجراها في بيروت وشملت رئيسي المجلس       
العماد ميشال عون والرئيس السابق أمين الجميل ثم قائـد الجـيش العمـاد              " التيار الوطني الحر  "وزعيم  

تهديد بحـرب    وحول ال  .الدكتور سمير جعجع  " القوات اللبنانية "ميشال سليمان ورئيس الهيئة التنفيذية في       
ندعو االفرقـاء الـى ان يتـصرفوا        . رؤية عنف وعدم استقرار في لبنان      الناس ال يريدون     :قالجديدة،  
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لدينا مشاكل مع حزب اهللا ونعتبره منظمة ارهابية لكنه يعمل في اطار لبناني ولديه فكرة عما                . بمسؤولية
  ".يجب القيام به لمصلحة شعب لبنان وخصوصاً اولئك الذين يدعمونه

: لوماسية لبنانية واسعة االطالع زيارة ولش بـاآلتي       لخصت مصادر دب   17/5/2007السفير  واضافت    
ثالثـا،  . ثانيا، الدعم الكامل لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة      . اوال، تأكيد ثبات الموقف األميركي من لبنان      

رابعا، محاولة اعادة لملمة الوضع المسيحي وإعطـاء        . التأكيد على أهمية ومحورية االستحقاق الرئاسي     
ين بزعامة البطريركية المارونية في االستحقاق الرئاسي، خاصة فـي ظـل تخمـة              دور اساسي للمسيحي  

المرشحين من فريق مسيحيي االكثرية وبروز تباينات في نظرتهم ونظرة حلفائهم مسلمي األكثرية الـى               
وجاءت خالصة الزيارة التي سينهيها، ولش، اليوم، شبه اعالن عـن بـدء موسـم               . االستحقاق الرئاسي 

اهمية االسـتحقاق   "ألميركية المفتوحة الى لبنان، بدءا من شهر حزيران المقبل، تحت عنوان            الزيارات ا 
ولعل اللقاء األبرز، أمس، هو الذي جمع ديفيد ولش برئيس تكتل التغيير واالصـالح العمـاد                ". الرئاسي

 عون قدم رؤيته    القول ان االجواء كانت ايجابية وإن     بميشال عون، واكتفت اوساط نيابية في تكتل التغيير         
  .لكيفية بناء الدولة القوية القادرة العادلة التي تشكل ضمانة لجميع اللبنانيين بمن فيهم حزب اهللا

  
  قباني يدعو الفلسطينيين الى تجنب الصراع المفتي  .55

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في الذكرى التاسعة والخمسين للنكبة، الفلسطينيين              
مشكلة فلسطين نشأت منذ تسعة وخمسين عاماً، بـسبب الظلـم      "وقال إن    .لى تجنب الصراعات الداخلية   إ

لو بقيت فلـسطين بيـد      : "وأضاف". واالغتصاب واالحتالل لفلسطين من قبل العدو اإلسرائيلي األجنبي       
ائمة حتى تحريـر    أبنائها الشرعيين لما كانت هناك مشكلة أصالً، ولذلك سوف تبقى هذه النكبة وآثارها ق             

على الفلسطينيين أنفـسهم أوالً     "وأكد قباني أن     ".فلسطين من هذا االحتالل وعودتها إلى أبنائها الشرعيين       
وعلى العرب ثانية، أن يدركوا الخطر اإلسرائيلي القادم عليهم إذا لم يحزموا أمرهم ويعملوا على استعادة                

لداخلية القائمة في ما بينهم التـي تفـرح عـدوهم           حقوقهم المشروعة في فلسطين ويتجنبوا الصراعات ا      
عودة جميع الفلـسطينيين    "وشدد على ضرورة     ".اإلسرائيلي وتطمئنه إلى استقراره في احتالله لفلسطين      

في الخارج إلى وطنهم فلسطين تنفيذاً للحق الشرعي الثابت لهم في وطنهم أوالً، ولقرارات األمم المتحدة                
  ".ال تقبل بتنفيذهاالتي تستخف بها إسرائيل و

  17/5/2007الحياة 
  

  " هيئة دعم الوحدة ورفض االحتالل"وثيقة : لبنان .56
لقاء وطنياً، أمـس،    " لجنة حق العودة  "المنبثقة عن   " الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ورفض االحتالل     "نظمت  

طـط الفتنـة    في نقابة الصحافة أطلقت خالله وثيقة تناولت اهداف وبرنامج الهيئة، وسبل مواجهـة مخ             
شارك في اللقاء الرئيس الدكتور سليم الحص، وعـدد مـن النـواب، نقيـب                .وتحصين الساحة الداخلية  
ألقى النقيب البعلبكي كلمة أكـد فيهـا        . األحزاب والقوى اللبنانية  : ممثلون عن والصحافة محمد البعلبكي،  

أن الوحدة هي الـرد     : قال فيها ثم ألقى الرئيس الحص كلمة      . على العمل لوحدة األمة ومقاومة االحتالل     
  .  الصهيوني-الطبيعي على مشاريع التفتيت والفتنة والتقسيم التي تأتينا من المشروع االميركي 

  17/5/2007السفير 
  

   تاريخية لسنّة لبناناهانةرسالة السنيورة إلى مجلس األمن : يكن .57
عية فتحي يكن هجوماً الذعاً علـى       شّن رئيس جبهة العمل اإلسالمي الدا     :  عبد الكافي الصمد   - طرابلس

تسّجل في تاريخ   "رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، معتبراً أّن رسالته إلى مجلس األمن الدولي من شأنها أن               
السواد األعظـم مـن     "، وشّدد على أّن     "السنّة سّبة تاريخية، ال يمحوها إال التصدي لها وتعطيل مفاعيلها         
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وأشار يكن في بيان أمس إلـى أّن         ".البلد، لن يسمحوا للمؤامرة أن تمرّ     السنّة األحرار والوطنيين في هذا      
، "الطائفة السنّية في لبنان تقود منذ االستقالل حمالت المقاومة والرفض للوصايات واالنتدابات الغربيـة             "

رضـة  قـوى المعا "وشّدد علـى أّن  . السنّة هم الذين قالوا ألول رئيس جمهورية ال للتدويل"الفتاً إلى أّن    
وكالـة أخبـار    "وفي حديث الى     ".وجماهير شعبها، لن تسمح ألحد بالرهان على الكيان الصهيوني العدو         

ـ         " لبنان البداية والتدشين لتطبيق الفصل    "وصف يكن كالم مساعد وزيرة الخارجية األميركية ديفيد ولش ب
أنها تكشف الوجه   "، مشيراً الى    "االسابع لألمم المتحدة على لبنان، ورأى أن الزيارة عدوانية ولها ما بعده           

   ".امريكاالحقيقي لسياسة قوى الرابع عشر من شباط المرتمية ارتماًء كلياً في أحضان 
  17/5/2007األخبار اللبنانية 

  
 قادة حماس وفتح ال يملكون القدرة على أمر المقاتلين بوقف النار: رئيس الوفد المصري .58

قال رئـيس الوفـد     :  تغريد سعادة  ،رام اهللا قالً عن مراسلتها في     ن 17/5/2007اإلتحاد اإلماراتية   نشرت  
بدأت اعتقد أننا تكلمنا مع آخـرين ال يمثلـون مـن             "األمني المصري المقيم في غزة اللواء برهان حماد       

 هناك آخرون مسؤولون عما يحدث ومن يجلسون معنا على الطاولـة ال يملكـون               ..يتقاتلون في الشارع  
أن من  " واضاف   ".نار استمر بعد كل ما قيل على الطاولة وكل المشاعر التي ظهرت           القرار ألن إطالق ال   

يمسكون البنادق بأيديهم ويقتلون بعضهم البعض يبعثون برسالة مفادها أن الشعب الفلـسطيني شـعب ال                
واكد حماد ان المشروع الفلسطيني كله سيتحطم وهـو         ". يمكنه الحياة سويا مع بعضه وأنه ال يملك قراره        

المطلوب إثباته على األرض من وجهة نظر أميركا وإسرائيل والعالم الخارجي، وقال إن الوفد المصري               
سيواصل جهوده لرأب الصدع بين اإلخوة المتقاتلين الن الدم الفلسطيني غال وسيظل يعمـل بعزيمـة ال          

سكريون مستمرون  تلين حتى تتوقف هذه المهزلة على األرض ألن السياسيين يتكلمون على الطاولة والع            
   .في إطالق النار على بعضهم البعض وهذه مصيبة وكارثة

هدد رئيس الوفد المصري أنه إن لم يتم وقف إطـالق           : غزةمن   17/5/2007الشرق االوسط   وأضافت  
 ."ما ال يرضى عنه احد"النار واالقتتال الداخلي فسيعقد مؤتمرا صحافيا يقول فيه 

  
  ة على أحداث االقتتال في غزةالعرب يكتفون باإلدانة المعتاد .59

حذر العاهل األردني عبد اهللا الثاني من أن : حازم مصطفى: 16/5/2007إسالم أون الين ذكرت 
وقال في حوار أدلى به،  .استمرار االقتتال بين أنصار فتح وحماس سوف ينعكس سلبا على عملية السالم

 إسرائيل هي المستفيد الوحيد من االقتتال بين يوم األربعاء لصحيفة العرب اليوم األردنية اليومية، إن
وعلى صعيد المواقف والدعوات غير الرسمية أدانت جماعة اإلخوان المسلمين المصادمات  .الحركتين

واالشتباكات بين فتح وحماس، محملين الحكومات العربية والمجتمع الدولي مسئولية استمرار االقتتال 
 .انتقد اإلخوان في بيانهم ردود الفعل العربية والدولية الهزيلةو .الداخلي على الساحة الفلسطينية

دعا البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، : 17/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية وأضافت
رئيس مؤتمر منظمة الدول اإلسالمية، الليلة، الفلسطينيين إلى وقف االقتتال الداخلي، واالحتكام إلى 

: وقال أوغلو في تصريٍح صحفي. ل الخالفات البينية تحت المظلة الوطنية الفلسطينيةالقانون ونبذ ك
". يجب االحتكام إلى العقل في حل الخالفات والقيام بمصالحة وطنية شاملة وتقديم المسيئين إلى القضاء"

فلسطيني في وأشار أوغلو إلى دعم منظمة المؤتمر اإلسالمي للقضّية الفلسطينية ولحق الشعب العربي ال
  .إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

دعت تركيا الفلسطينيين إلى انتهاج سياسة االعتدال واالحتكام إلى لغة الحوار من أجل صيانة الوحدة و
وذكر بيان أصدرته الخارجية التركية، أمس، أعربت فيه عن القلق من التطوُّرات الحاصلة في . الوطنية

ينية المحتلة وجاء فيه أّن وزير الخارجية عبد اهللا غول عّبر في اتصال هاتفي أجراه مع األراضي الفلسط
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كلٍّ من الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه هنية عن عمق حزن تركيا وقلقها من الوضع الفلسطيني 
سطينية وفي الوقت الذي شّدد البيان على أهمية التضامن ووحدة الصف الوطني دعا الفصائل الفل. األخير

تركيا مستعدة لتقديم أي "وقال غول في البيان  . كافة إلى التحرك باعتدال من أجل المصلحة العامة
  ".مساهمة من أجل حقن دماء اإلخوة الفلسطينيين ودعم تضامنهم وتيسير أعمال حكومة الوحدة الوطنية

 من اقتتال بين حركتي فتح وأعربت سوريا، اليوم، عن قلقها البالغ من األحداث الجارية في قطاع غزة
  .وحماس، داعيةً إلى الوقف الفوري لهذا االقتتال بين األشقّاء وتغليب لغة العقل والحوار

كذلك، ندَّد اتحاد الصحفيين العرب، الليلة، باستمرار العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني 
 .ومحاصرة مؤسساته الرسمية والشعبية

ة،أيضا عن قلقها البالغ من المواجهات المسلّحة بين الفلسطينيين في قطاع غزة، وعبَّرت دولة قطر، الليل
  .داعيةً مختلف الفصائل إلى تغليب لغة الحوار ودرء الفتنة وحماية مصالح الشعب الفلسطيني

من جهته، دعا السيد عبد الرحمن بن حمد العطّية، األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
  .لة، الفصائل الفلسطينية إلى وقف االقتتال الدائر حالياً بينها واللجوء إلى الحواراللي

دعا السيد عمرو :  مصطفي محمود عبداهللا-روما : 17/5/2007األهرام المصرية وأضافت صحيفة 
 موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، في روما، الى وقف دوامة الحرب األهلية التي اشتعلت

 وقال إنه البد من عودة الهدوء الي األراضي الفلسطينية ووقف االقتتال بين الفلسطينيين  ، مجددا في غزة
   . والتوقف عن اطالق الصواريخ على إسرائيل

  
 حملة لجمع مليون توقيع لحماية االقصى تنفذها نقابة األطباء المصريين .60

االسكندرية انها ستبدأ اعتباراً من يوم االثنين المقبل قالت نقابة األطباء المصريين في مدينة : االسكندرية
وقال القائم باعمال نقيب االطباء باالسكندرية . حملة لتجميع مليون توقيع من اجل حماية المسجد االقصى

الدكتور محمد البنا، ان الهدف من الحملة التى تستمر يومين هو جمع مليون توقيع من ابناء األمة العربية 
واشار الدكتور .  واكبر حملة توقيعات في التاريخ لتقدم الى هيئة األمم المتحدة لحماية االقصىلتكون اول

  . الف توقيع من ابناء مصر400البنا الى ان القائمين على الحملة يهدفون الى جمع 
  16/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  سي.بي.صحفي بيرجل دين معتقل في بريطانيا يدعو الى مساعدته في اطالق  .61

قال المرصد االعالمي االسالمي، وهو جماعة اسالمية مقرها لندن، في بيان، انه تلقى رسالة من : دبي
رجل الدين المتشدد الشيخ ابو قتادة عمر بن محمود ابو عمر يعرض فيها المساعدة في تحقيق االفراج 

وقال ابو قتادة انه . تطف في غزةسي االن جونستون المخ.بي.عن مراسل هيئة االذاعة البريطانية بي
ردا على محاوالت الحكومة االنجليزية في التعامل معي في الطريق الخطأ في قضية "اصدر الرسالة 

  ".االن جونستون الصحفي المختطف في غزة
  16/5/2007رويترز 

  
  اليهود يسيطرون على سياسة أمريكا في الشرق األوسط: استطالع .62

ين أن اليهود يملون على الواليات المتحدة سياستها فـي الـشرق األوسـط              يعتقد بعض األوروبي  : القدس
ويمارسون تأثيراً سلبياً على االقتصادي العالمي ويتحدثون كثيراً عن الهولوكوسـت، وربطـوا معاملـة               

وشـمل  . إسرائيل للفلسطينيين بطريقة معاملة السود في جنوب أفريقيا إبان فتـرة الفـصل العنـصري              
 فـي   51 شخصاً قي كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، وكشف أن             2714 استطالعاً للرأي 

وأظهـر  . المائة من عينة االستطالع يعتقدون أن اليهود أكثر والء إلسرائيل من الدول التي يعيشون فيها              
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معـسكرات   في المائة من أفراد العينة في بولندا، حيث كان يوجد أكبر عدد من ال              58االستطالع أن نحو    
اليهود مازالوا يتكلمون كثيراً عما حدث لهـم        "النازية إبان الحرب العالمية الثانية، ينظرون إلى فكرة أن          

أما متوسط من أجابوا باإليجاب على هذا البند من االسـتطالع فـي             . باعتبارها حقيقة " في الهولوكوست 
يوافقـون  "راد العينة في بولندا أيضاً إنهم  في المائة من أف   39وقال  .  في المائة  47الدول الخمسة فقد كان     

، بينما بلغت نسبة مـن أجـاب        "مسؤولون عن موت المسيح   "على أن اليهود    " يوافقون بشدة "أو  " نوعاً ما 
 في المائة من أفـراد      44وقال  .  في المائة  20على ذلك من جميع أفراد العينة في الدول الخمسة حوالي           

 في المائـة  50م تأثير كبير على أسواق المال العالمية، بينما يعتقد نحو له" على األرجح"العينة أن اليهود   
وحـول الـصراع    . "اليهود األمريكيين يسيطرون على السياسة األمريكية في الشرق األوسـط         "منهم أن   
 اإلسرائيلي، تعتقد غالبية المشاركين في االستطالع أنه لم يكن يحق إلسرائيل استخدام قواتهـا               -العربي
وربـط  . ة ضد لبنان في الصيف الماضي ضد مقاتلي حزب اهللا، الذي أسروا جنديين إسـرائيليين              المسلح

أكثر من ثلث أفراد العينة طريقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين بطريقة معاملة السود في جنـوب أفريقيـا                 
 اإلسرائيليين أكبر   وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة التي أظهر مواطنوها تعاطفاً       . إبان فترة الفصل العنصري   

مع تعاطفهم مع الفلسطينيين، بحسب التقرير، رغم أن معظم أفراد العينة في الدول الخمس قالوا إنهـم ال                  
  .يدعمون أياً من الجانبين

  16/5/2007سي ان ان 
  

  يجب وقف التعامل بمعايير مزدوجة مع الحكومة الفلسطينية: البرلمان األوروبي .63
ال بيان صادر عن البرلمان االوروبي، ببروكـسل أمـس، ان االتحـاد             ق:  عبداهللا مصطفى  -بروكسل  

االوروبي يجب ان يتوقف عن التعامل بالمعايير المزدوجة مع حكومة الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية وال                
واضاف البرلماني كيرياكوس  .يعقل ان يجتمع مع عدد من الوزراء ويتجاهل االخرين في حكومة منتخبة

س مجموعة االتصال بالفلسطينيين، من خالل البيان الصادر باسم االحـزاب اليـسارية             نريانتفيليذز رئي 
داخل المؤسسة التشريعية االوروبية عقب اجتماعات عقدها وزير الخارجية الفلسطيني زياد ابوعمر مـع              

 اجتمعنا مع وزير الخارجية في البرلمان وال ادري أي سبب يمنـع ان نجتمـع              "لجان مختلفة بالبرلمان،    
 .المرة المقبلة مع رئيس الحكومة الفلسطينية

  17/5/2007الشرق االوسط 
  

  الواليات المتحدة تدعو إلى وقف العنف في غزة .64
دعت الواليات المتحدة الفئات الفلسطينية المتنافسة إلى إنهاء العنف الذي ابتلى به قطاع غـزة               : واشنطن

 16الخارجية توم كيسي، في مؤتمر صحفي عقده في         وقال الناطق باسم وزارة     . في األيام القليلة الماضية   
وقال كيسي إن العنف يعيق     ." إننا نريد أن نرى ذلك يتوقف     . إننا قلقون بشأن العنف في غزة     "مايو،  / أيار

هذا شيء من المؤكد أنه لن يسفر عن شيء من شـأنه المـساعدة              "وقال،  . تحقيق الطموحات الفلسطينية  
من المؤكد أنه ال يساعد على تقـريبهم مـن          "وأضاف أن   ."  إلى األمام  على دفع قضية الشعب الفلسطيني    

تحقيق الدولة الفلسطينية التي يريدها الشعب الفلسطيني ويرنو إليها، وهو بالتأكيـد ال يـساعد الوضـع                 
وأعرب عـن   . ودان كيسي أيضا الهجمات بالصواريخ على جنوب إسرائيل       ." اإلنساني للشعب الفلسطيني  

ت األمن الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس ستكون غير قادرة تماما علـى وقـف هجمـات                اعتقاده أن قوا  
إن تلك الهجمات بحاجـة ألن      "لكنه قال،   . الصواريخ بينما تخوض معارك عنيفة مع مقاتلي حماس حاليا        

ع ودعا كيسي جميع األطراف إلى العمل م      ." إنه التزام أساسي من السلطة الفلسطينية بأن توقفها       . تتوقف
  .عباس لتهدئة الوضع

   17/5/2007 األميركية الخارجية وزارة



  

  

 
 

  

            33 ص                                      724:                                 العدد17/5/2007الخميس : التاريخ

  
   تقول إنها قد تدرس ارسال قوات الى غزةايطاليا .65

قال وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليما، يوم االربعاء، إن ايطاليا قد تـدرس ارسـال قـوات     : روما
ودعـا  . ن أجل انهاء القتال الطائفي    لحفظ السالم في قطاع غزة اذا طلبت الحكومة الفلسطينية المعونة م          

داليما الى ان تمارس االطراف ومنها العالم العربي ضغطا سياسيا من اجل انها االقتتال بـين حركتـي                  
  .   شخصا على االقل منذ يوم الجمعة40حماس وفتح الذي اسفر عن مقتل 

 16/5/2007رويترز 
  

  حذِّر من مخاطرهموسكو تُبدي قلقها إزاء االقتتال بين الفلسطينيين وتُ .66
أعربت روسيا، الليلة، عن قلقها الكبير إزاء االقتتال الدامي بين الفلسطينيين في قطـاع غـزة،                : موسكو

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية     . ودعت كل األطراف الفلسطينية إلى بذل الجهود لوقف هذا االقتتال         
قة للغاية إزاء التطوُّر المأساوي للوضع في األراضي        إّن موسكو قل  ": نوفوستي" بثته وكالة األنباء الروسية   

الفلسطينية، وتأمل من كل األطراف بذل ما في وسعها لوقف هذا االقتتال، منبِّهةً من مخاطره على وحدة                 
  .الصف الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنية

         17/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  أشهر6ريكية للقدس بوش يؤجل نقل السفارة األم .67
أجل الرئيس جورج بوش لمدة ستة اشهر جديدة نقل سفارة بالده في اسرائيل مـن تـل                 : جوزيف حرب 

وبرر الرئيس بـوش قـراره، امـس،        . أبيب الى القدس وذلك السباب تتعلق بالمصالح األمنية الوطنية        
غير ان هذا النقل اآلن من شأنه ان        ان ادارتي تبقى ملتزمة بالبدء بعملية نقل سفارتنا الى القدس           : بالقول

يعقد قدرتها على مساعدة االسرائيليين والفلسطينيين في التقدم باتجاه السالم ورؤية الرئيس بـشأن قيـام                
 .دولتين

  17/5/2007عكاظ 
  

 عمليات أمنية سرية منسقة أطلقتها اإلدارة األمريكية بمساعدة الرباعية العربية .68
ديفيـد  "األمريكيـة مقـاالً للكاتـب       " أتالنتك منثلي "تنشر مجلة   " مىأوهام عظ "تحت عنوان   : شام برس 
في عدد حزيران القادم يتحدث فيه عن عمليات سرية منسقة أطلقتها رايس وزمالؤهـا فـي                " صامويلز

وتتضمن قائمـة   . الحكومة األمريكية، مستعينة بمخابرات سعودية وأردنية ومصرية وإسرائيلية وإماراتية        
 تمويل حركات سياسية طائفية وميليشيات في العراق وإيران ولبنان ومناطق الـسلطة             هذا النشاط السري  

  .  مليون دوالر تدفعها دول في المنطقة300الفلسطينية، حيث تصل كلفة هذه العمليات إلى 
  16/5/2007التقرير المعلوماتي 

 
  نيينوزير التنمية الدولية يدعو إلى تقديم مزيد من المساعدات الدولية للفلسطي .69

حذر وزير التنمية الدولية البريطاني هيالري بن من أن هناك حاجة ماسة لمساعدات مالية جديـدة                : لندن
وأطلق الـوزير   . من الجهات المانحة للمساعدة على درء أزمة بالتمويل في األراضي الفلسطينية المحتلة           

والر لتغطيـة المخصـصات      مليون د  6البريطاني هذا التحذير االثنين خالل إعالنه عن تخصيص مبلغ          
ألف من العاملين بالسلطة الفلسطينية، ويـشمل هـذا العـدد الممرضـين             16المعيشية األساسية لحوالي    

  . والمدرسين
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وأضاف هيالري بن قائال إنه بينما أن اآللية الدولية المؤقتة هي أكثـر الطـرق فعاليـة فـي توصـيل                     
  . ه اآللية حال مؤقتا وليس حال طويل األمدالمساعدات للفلسطينيين، إال أنه يتمنى أن تكون هذ

 16/5/2007قدس برس 
  

  المسيري يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس المصري بسبب اللغة العربية .70
 انه رفع دعوى قضائية     ،قال عبد الوهاب المسيري مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية        : القاهرة

 .ية تنص على أن العربية هي اللغة الرسـمية للدولـة          ضد حسني مبارك يلزمه فيها بتطبيق مادة دستور       
 أن ما دفعه الى لذك غيرته على اللغة العربية التي قال انها تتعرض في مـصر لموجـة مـن                     وأوضح

صورا فوتوغرافية لعدد من واجهات المحال التجاريـة        في مؤتمر صحفي    واستعرض   .الهوس التغريبي 
قرى السياحية التي كتبت بلغات أجنبية وكأنها أصبحت خـارج          والالفتات والشركات واالحياء السكنية وال    

  . اضافة الى اعالنات في صحف مصرية تخلو من أي كلمة باللغة العربية،نطاق الدولة المصرية
  16/5/2007رويترز 

  
      معركة السيطرة على غزة .71

    أحمد رمضان
" حركـة المقاومـة االسـالمية     "جهة، و واالجهزة االمنية الفلسطينية من     " فتح"بدخول االقتتال بين حركة     

من جهة اخـرى يومـه الرابـع        " القوة التنفيذية "و" كتائب عز الدين القسام   "وذراعها العسكرية   ) حماس(
وسقوط المزيد من القتلى من الجانبين والضحايا من المواطنيين، بدأ المراقبـون يرجحـون ان معركـة                 

، او على اقل تقدير بين بعض تيارات في الطرفين          السيطرة على غزة دخلت مرحلة الحسم بين الطرفين       
ال تؤمن بالوفاق الذي تم التوصل له عبر وثيقة اتفاق مكة قبل نحو ثالثة اشهر وعلـى اساسـه شـكلت                     

  .حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وضاقت ذرعاً باالتفاق، وقد حانت لحظة تفجيره
جميع سمات وقسمات الحرب االهلية حتـى ولـو         ويرى هؤالء المراقبون ان ما يجري من قتال يحمل          

ويضيف هؤالء ان حـسم     . كانت بالتقسيط وفواصل بين جولة واخرى من جوالت االقتتال بين الحركتين          
معركة قطاع غزة لمصلحتها سيؤدي الى نتائج عدة في غاية الخطـورة، منهـا انهيـار                " حماس"حركة  

الل األشهر الماضية نوعاً من الضمانة لحقـن الـدماء          حكومة الوحدة الوطنية التي مثل االتفاق عليها خ       
والحيلولة دون استمرار القتال، خاصة وأن جولة من العنف الدموي وقعت بين الطرفين قبل توقيع اتفاق                
مكة بقليل، وبالتالي فإن انفجار الصراع مرة اخرى سيفجر الحكومة، إذ ال يعقل ان يكون هناك شـراكة                  

  .ل ميداني بين الحركتين اللتين تتألف منهما الحكومةسياسة في الحكومة واقتتا
وال يخفي هؤالء خشيتهم من نتيجة ثانية اشد خطورة هي انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، حيـث                  

أرجحية في الضفة الغربية، ويشير هـؤالء الـى ان          " فتح"أرجحية في القطاع فيما لحركة      " حماس"تملك  
سيؤدي الـى مثـل هـذا       " حماس"ية، وبخاصة االجهزة االمنية من قبل       االستيالء على المؤسسات الرسم   

  .النتيجة
، فإن االمر سيطاول السلطة بكافة مؤسـساتها، اي         "تهبيط الحيطان "وفي وضع كهذا، وهو ليس من قبيل        

انها ستتعرض لعملية انهيار شاملة، وهو ما يجري تداوله في معظم اوساط النخب السياسية الفلـسطينية                
  .ة منها واالكاديمية واالعالمية لجهة أن االنهيار مؤكد لكن السؤال متى سيسدل الستارالرسمي

ما سلف سيؤدي برأي معظم المعنيين بالشأن الفلسطيني، الى فراغ مؤسساتي وإداري، وتاليـاً سياسـي                
 وتقريـر   بمعنى وفاة الخيار الوطني الفلسطيني بطبعته المعروفة، اقامة الدولة الفلسطينية وحق العـودة            

أو أّي صـيغة    " الكونفدراليـة "المصير، وهو ما يعّبد الطريق النبعاث خيارات غير فلسطينية من طراز            
  .أخرى مع االردن
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من دائرة االقتتال منتصراً، فالهزيمة ستغرقهم      ) فتح وحماس (ويقول هؤالء إنه لن يخرج أّي من الطرفين         
  .وتغرق معهم الوضع الفلسطيني بأسره في لجتها

  17/5/2007ستقبل الم
 

  مذابح غزة وسمعة الشعب الفلسطيني .72
 ماهر أبو طير  
االقتتال المخزي بين حماس وفتح في غزة، واطالق الرصاص والقتل والخطف والحرق وغير ذلك مـن              
ممارسات، امر يبعث على الشعور بالعار حقا، حين يتورط الطرفان بتشويه سمعة الشعب الفلـسطيني،               

 .وهدر كرامة هذا الشعب وترويع اطفاله وشيوخه على حد سواءعن عمد او غير عمد، 
اذا سألت احد المنتمين الى التنظيمين عما يجري فعلى االغلب سيقول لك ان الطرف االخر هو الذي بدأ،                  

اذا .. او ان هناك اطرافا ثالثة خفية تسعى الشعال حرب اهلية، ولعل السؤال الذي يطرحه المرء اليـوم                
ف ثالثة، فلماذا يمرر الحمساويون والفتحاويون هذه المخططات، ثم ماذا استفاد الـشعب             كانت هناك اطرا  

الفلسطيني من حماس وفتح في هذه الحالة، حين يتم اغراق الشعب الفلسطيني بهذه المذابح الدموية، التي                
 .خالل الحفريات قرب المسجد االقصى.. لم تتوقف حتى في ذكرى النكبة، وال

لحزن هنا، هو تشويه سمعة شعب بأكمله بنى سمعته على مدى مائة عام مـن النـضال،                 اكثر ما يثير ا   
وهـدم سـمعة   ) انظروا الى الشعب الفلسطيني ماذا يفعل(ونسمع اليوم من الكارهين والشامتين ما مغزاه     

شعب بأكمله ليس من حق احد حتى برغم هذا الذي يجري في غزة، خصوصا، اننا نعرف ان فلسطينيي                  
هم العرب للدولة االسرائيلية وليحصلوا على جنسيتها ولم يقدم لهم العرب سـوى االغـاني فـي     ترك 48

ذكرى النكبة، في حين ان اهل الضفة بقوا طوال عمرهم تحت قصف دبابات االحتالل، وسـط اوضـاع     
ذاك اقتصادية سيئة جدا، ثم يأتي اليوم من يلقي علينا الخطب مستدال على الشعب الفلسطيني وشخصيته ب               
 .الذي يجري في غزة، دون ان يعترف احد بدوره وخذالنه بل وتآمره ايضا على الشعب الفلسطيني

من الجهة االخرى ال يقبل العقل ان يبقى الحمساويون والفتحاويون بهذه الصورة المخزيـة، واذا كـان                 
طه، وبـصراحة ال  التساوق مع مخط.. هناك العب ثالث نعرفه او ال نعرفه، فالواجب افشاله واحباطه ال        

يقبل احد من الشعب الفلسطيني ان ينتحر يوميا، وان تتحول التنظيمات الى اداة بيد اسرائيل، لقتل الشعب                 
 .الفلسطيني وترويعه واالنتقام منه على يد ابنائه

ربما اليوم من واجب العقالء في حماس ان ينسحبوا من السلطة كليا، حكومة ومجلسا تشريعيا، حتـى ال                  
 على ظهورهم كل هذه المصائب والفتن والتجويع والحرب االقتصادية، عليهم ان ينـسحبوا وان               يحملوا

يتركوا العمل السياسي لمن يحب ان يتنازل عن القدس وعن حق العودة وغيـر ذلـك، اذا اسـتطاع ان                    
يتحمل في عنقه كل هذه االوزار والذنوب، وعلى حماس ان تعترف ان هذا الزمن لـيس زمنهـا، وان                   

 .تمرارها سيؤدي الى خلق حرب اهلية ال تبقي وال تذراس
اما الشعب الفلسطيني فهو اجل واعظم واكبر من هذه االحداث، وال تصغره هذه االخطاء فمقابلهـا االف                 
االدلة على الفداء والتضحية واالبداع واالنجاز والبقاء في هذه الدنيا، فيما غيرهم ال اثر له وال وجود له                  

 .ح فمه متشدقا بأقذع الكالم ومؤخرته ثقيلة ال تتحرك حتى لو هدمت الكعبةاصال حتى لو فت
ويبقى الشعب الفلسطيني فوق هذا الذي يجري، وهذه الفتن ايا كان سببها، فلهذا الشعب البقاء والـصمود                 
على ارضه، ولغيره حق اصدار التصريحات والبيانات والقاء الكلمات، وتوزيع النصائح عبر العواصـم              

يجب ان يفعله الفلسطينيون، وهو حق يمارسه اليوم المتكرشون والمترهلون والجبناء الـذين تهمهـم               لما  
 .كراسيهم واموالهم واسهمهم اكثر من اي شيء آخر في هذه الدنيا

 17/5/2007الدستور 
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  ؟"الديكين"متى يتوقف صراع  .73
 مازن حماد 

والـدم  . لجثث حقيقية والرصـاص كـذلك     هذه ليست تدريبات مشتركة على كيفية التصدي لالحتالل، فا        
المسفوك في هذه االشتباكات هو اهانة آلالف الشهداء والتفاف مخجل على اربعة عقود من الكفاح المسلح              

 .وغير المسلح
فماذا تكون؟ انها لعمري الحرب األهلية التي حلمت بها اسرائيل، تقع أمام            .. واذا لم تكن هذه حرباً أهلية     

 .يون يقتلون الفلسطينيين، والدم المحرم أصبح حالالً زالالًعيوننا ، فالفلسطين
قذيفة قسام اطلقت عليها يوم الثالثاء، فقد تعللت بـالقول          ) 21(وعندما أعلنت اسرائيل انها لن ترد على        

اسـرائيليا، بتوحيـد الـصفوف      ) 26(انها ال تريد أن يتسبب ردها على مطلقي الصواريخ التي اصابت            
 .عدو المشتركالفلسطينية ضد ال

أليس مخزياً أن تسمعوا هذا الموقف وتستمروا في رفع السالح في وجه بعضكم البعض؟ أليس محزياً ان                 
تطالبوا العالم برفع الحصار وأنتم تحاصرون أنفسكم وتقتلون أنفسكم وتخطفون أنفسكم؟ أليس مخزيـاً أن               

ور على تشكيل ما يـسمى حكومـة        تقتلوا وأن تسقطوا من بينكم عشرات الضحايا رغم مرور ثالثة شه          
 الوحدة الوطنية؟

فهل هي حكومة وحدة وطنية أم حكومة اقتتال وطني؟ وهل هي حكومة إنهاء الفلتان االمني، أم حكومـة                  
ترسيخه وتكريسه؟ وهل هي حكومة رفع الحصار أم حكومة تثبيته؟ وهل هي حكومة مقاومة االحتالل أم                

  معالم القدس؟حكومة تعزيز االستيطان وحكومة تغيير
واذا كان صحيحاً ما يقوله البعض من ان حماس وفتح ديكان ال يوضعان في قفص واحد، او ماء وزيت                   
ال يختلطان، فلماذا المخاطرة بأرواح الناس ومصير الوطن، ولماذا اتفاق مكة ولماذا تشكيل حكومة وحدة               

 وطنية مزعومة؟
، ابتداء من أعلى هرم في السلطة وانتهاء بكـل مقاتـل            لقد فقدتم جميعاً مصداقيتكم فتحاويين وحمساويين     

ولقد سقطتم جميعاً في امتحان الوحدة الوطنية وفي امتحان الصمود في وجـه التحـديات               . يحمل السالح 
وبرهنتم على أن كراسي السلطة أهم من الوطن، وفشلتم بامتياز في إعطاء االولوية لهذا الوطن المبتلـى                 

 .بكم
ويسمع قرقعة سالحكم انكم تعيشون في دولة مستقلة، او أن قتالكم يدور بين             " التكمبطو"ويخيل لمن يرى    

وال يدري أنكم جميعاً غارقون في االحتالل من أعلى الرأس حتى أخمص القدم،             " انفصاليين"و" اتحاديين"
كـن ان   وأن اسرائيل التي نسيتم أنها تراقب باهتمام وشماتة ما تفعلونه ببعضكم، تتحكم في كل قرش يم               

 يصلكم، وفي مائكم وكهربائكم وطعامكم وبترولكم؟
لقد نمتم ليلة االربعاء على اتفاق لوقف اطالق النار، واستيقظتم على خرقه ببشاعة، وكان هـذا الخـرق                  

" أفـضل الـسبل   "عنواناً رئيسياً للصحف االسرائيلية فيما تتباحث القيادة السياسية والعسكرية هناك حول            
حتملة، بالنسبة السرائيل فهل تتدخل ولـصالح مـن؟ الخيـارات المطروحـة أمـام               والسيناريوهات الم 

االسرائيليين ثالثة أولها انه يجب مساعدة فتح ألن حماس هربت كميات كبيرة من االسلحة الـى غـزة،                  
وثانيها أن حماس كسبت غزة ولذلك فان اسرائيل يجب أال تتدخل في هذه المرحلة، وثالثها ان أي أسلحة                  

. الى فتح قد تستخدم ضد اسرائيل في النهاية، ولذلك فان مساعدة الرئاسة الفلسطينية أمـر خـاطىء          تقدم  
 .هكذا يتداولون المشهد وأنتم عنه غافلون

ربما يكون صحيحا القول ان خطأ حماس االكبر انها فازت في االنتخابات، وأن خطأ الشعب الفلـسطيني            
ي ان الخيار الديمقراطي خاطىء وأن التعددية السياسية تـصلح          األكبر انه اختارها، لكن ذلك يعني بالتال      

واذا كانت الثقة بين حماس وفتح معدومة الى حد االقتتال الدامي والمتكرر، فلماذا ال              . للتنظير ال للتطبيق  
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يقدم عليها أحد الطرفين طائعا مختاراً، ويختفي من خريطة الحكم ويتحـول الـى              " تضحية كبرى "نرى  
 المعارضة؟

ا اذا طالبنا بانتخابات جديدة مبكرة كوسيلة الخماد الحرب األهلية قبل ان تأكل األخضر واليابس، فماذا                أم
سيفعل العالم اذا كسبت حماس االنتخابات من جديد؟ فهل سيجري خطف انتصارها هـذه المـرة قبـل                  

معارضة وكـأن   ان تمارس دور المختفي وتعود الى صفوف ال - أي حماس    -أم أن عليها هي     " التفقيس"
 االنتخابات لم تكن؟

هذا الخيار األخير فيه ظلم كبير، واذا أردنا أن نكون منصفين وموضوعيين، فان حماس لم تخطىء ألنها                 
فازت في االنتخابات ولم تخطىء حين أصرت على ترجمة نتائج االنتخابات الى واقـع سياسـي، لكـن                  

اس، ذلك أن حركة فتح، شئنا أم أبينا، تـستقوي          ظروف الضفة الغربية وقطاع غزة ال تحتمل برنامج حم        
بأميركا والغرب وباسرائيل أيضا، مما يمنحها نقاطاً في ميزان القوى على حساب حماس، وهو الموقـف              

اذار في لبنان من خالل استقوائه بـاالجنبي علـى المقاومـة            ) 14(ذاته، مع الفارق، الذي يعيشه فريق       
 .وحزب اهللا

تفاق لوقف اطالق النار بين فتح وحماس، يمكن ان يخربه أي حامل بندقيـة مـن                ثم ان المشكلة في أي ا     
الطرفين، وقد جاءت استقالة وزير الداخلية المستقل هاني القواسمي لتوكد أن الخـالف الـرئيس بـين                 
الحركتين يتركز على مسألة السيطرة على القوى االمنية وهو دليل حي على انعدام الثقة بين الجـانبين،                 

مرة من مكتب الرئيس    " التعليمات"اضطر القواسمي لالستقالة ألنه وجد نفسه وزيرا بال وزارة يتلقى           وقد  
 .واخرى من مكتب رئيس الحكومة، حتى بات عاجزا عن التصرف

وهو صراع مطلوب وقفه فـي      ". الديكين"انه صراع على السلطة اذن في ظل احتالل اقوى وأعتى من            
حرب أهلية مفتوحة، خصوصاً في ظل اعالم اسرائيلي يتحدث عن عبور           أسرع وقت ألنه قد يتحول الى       

هناك تغذية لهـذه    . عنصراً فتحاوياً متدرباً من معبر رفح مع مصر لالنضمام الى حرس الرئاسة           ) 450(
الحرب من اصحاب المصلحة في اشتعالها، واشتعالها على الطريقة العراقية، او اللبنانية السابقة، ال سمح               

 فحسب، بـل سـتعيد خلـط أرواق القـضية           ة يعني فقط انها ستنتقل من غزة الى الضفة الغربي         اهللا، ال 
 .الفلسطينية وستفرز مشكلة الجئين جدد يريدون النجاة بأنفسهم من ويالت الحرب

على القيادات الفلسطينية السياسية في كافة الفصائل أن تبحث عن تنازالت وتضحيات يقدم عليهـا هـذا                 
واال فـان هـذه     . من فلسطين، في أحسن االحوال    % 22 انقاذاً لوطن يكفي انه تقزم الى        الفصيل أو ذاك  

الحرب ستظل تغري اسرائيل، واميركا واال فان هذه الحرب ستظل تغري اسرائيل، واميركا ايضا، بمنع               
 .الحلول، كما هو حاصل االن

  17/5/2007الدستور 
 

 فلنعترف بفشلنا .74
 عبد الباري عطوان  

 مقاالً قبل بضعة أشهر يحمل عنوان اخجل من كوني فلسطينياً في تعليقي علي االشـتباكات                عندما كتبت 
الدموية التي وقعت بين مسلحين من حركتي فتح و حماس، فوجئت بان الكثيرين أساؤوا فهمي، واعتقدوا                

ـ                  نوا أنني أتنصل من انتمائي الفلسطيني، بل ان بعض أنصار حركة حماس ذهبوا إلى ابعد من ذلك، وش
هجوماً شرساً ضدي، نشرنا بعضا منه في هذه الصحيفة، ونشر الكثير من المقاالت في مواقع الحركـة                 
الرسمية، وبعضها خرج عن نطاق أدب الحوار، الذي من المفترض ان يكـون مـن سـمات المـسلم                   

وأجهزتهـا  وأخالقياته، وقالوا إنني ساويت بين الجالد والضحية في توجيه اللوم، الجالد هو حركة فـتح              
 .األمنية، والضحية حركة حماس
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ومن بين هؤالء الالئمين مسئولون كبار في حماس ألفاجأ، وبعد أيام قليلة باتفاق صلح مكة الذي أسـس                  
لشراكة سياسية بين التنظيمين أثمرت عن حكومة وحدة وطنية وتقاسم الوزارات والمناصب، وشـاهدنا              

وبعض قادة حماس يتبادلون النكات مع رأس الفتنة، وموقعي         الجالد يعانق الضحية علي شاشات التلفزة،       
 .اتفاقات اوسلو

قطاع غزة شهد في اليومين الماضيين صدامات دموية أسوأ من تلك التي سبقتها، سقط ضـحيتها حتـي                  
اآلن أكثر من عشرين فلسطينياً وال يلوح في األفق أي أمل بتوقف هذه االشتباكات عما قريب، فاتفاقـات                  

دودة، وال احد يعرف، من المـواطنين االبريـاء          لساعات، ان لم يكن لدقائق مع      ال ال تصمد إال   وقف القت 
 .الذين التزموا منازلهم خوفاً ورعباً، لماذا هذا التقاتل ولمصلحة من

انه اقتتال مخجل بكل المقاييس، وال يوجد له اي مبرر، ويكشف عن جهل مطلق في صـفوف الجـانبين     
الحكمة لدي قياداتهما، وحدوث انهيار في القيم الوطنية، وغياب الرؤية المسئولة فـي             المتقاتلين، وانعدام   

 .مثل هذا الظرف الصعب
يتقاتلون علي سلطة وهمية، او جيفة متعفنة، وصالحيات شكلية، فال السلطة سلطة، وال الوزراء وزراء،               

 .لهالقد كذبنا الكذبة وصدقناها، وتحولنا الي ضحايا . وال السفراء سفراء
علينا ان نعترف اننا فشلنا في التعايش ونحن ابناء الوطن الواحد، والقضية الواحدة، فـشلنا فـي اقامـة                   
مؤسسات، وتطوير ادوات حكم، وتكريس ديمقراطية وليدة، واعتماد الحوار العقالني البناء كأسلوب وحيد             

 .لحل األزمات، وتجنب الصدامات
خرنا منها، وقلنا انها وكل ما يتفرع عنها هو نبتة خبيثة، ال تتمتع             طالبنا مرارا وتكرارا بحل السلطة، وس     

بأي شرعية، فال سلطة تحت االحتالل، وال ديمقراطية في ظل حرابه، ولكن طالما ان الـبعض اختلـف                  
معنا والماليين من امثالنا في وجهة النظر هذه، وقرر ان يمضي قدماً في هذه األكذوبة، فقد كان عليه ان                   

ديل االفضل، طالما انه يتذرع بخدمة مصالح الشعب الفلسطيني ويريد تخفيف معاناته، من حيـث               يقدم الب 
بناء المؤسسات علي أسس علمية ومهنية صحيحة، وتحسين االوضاع المعيشية والتأسيس لبنـاء دولـة               

 .واسلوب حكم وفق المعايير العصرية
ن القلق علي حاضره، والرعب علي مستقبله،       الشعب الفلسطيني بات يائساً محبطاً مجوعاً، يعيش حالة م        

فقد خيبت قياداته الفلسطينية في الجانبين آماله، وجعلته يعيش ظروفاً ال تقل سوءاً عن اوضاع اشقائه في                 
العراق، رغم ان الطائفية المذهبية ليست موجودة في اراضيه، ولكن هناك من يريد تحويل الفصائلية الي                

 .ب اهليةطائفية سياسية تقود الي حر
ال يجب ان نعلق فشلنا واقتتالنا الداخلي كله علي اسرائيل وامريكا والعرب، وان كان هذا الثالوث يتحمل                 
 .اللوم جزئياً، ولكن اللوم كله يتحمله الفلسطينيون انفسهم وقياداتهم التي اوقعتهم في هذا المستنقع الدموي

م جالدون، وكلهم ضحايا في الوقت نفسه، والضحية        لن نساوي بين الجالد والضحية هذه المرة، النهم كله        
االكبر هو الشعب الفلسطيني الصابر المحبط الذي يقع بين فكي كماشة االحـتالل والحـرب الفـصائلية                 

 .المجنونة التي تحصد ارواح ابنائه
لتـان  االراضي الفلسطينية المحتلة تعيش حالة من الفوضي الدموية، هي ثمرة السياسات االرتجالية، والف            

االمني، واالنهيار االخالقي، وانعدام الرؤية والجدية، وغياب ابسط ابجديات الوعي السياسي المطلـوب             
 .في ظل احتالل ظالم قمعي عنصري دموي

ما يجري في االرض المحتلة حاليا هو انعكاس الختالط االوراق، وانقالب المعايير، فلم يعد المرء يفرق                
مة او الحكومة، من هم مع اتفاقات اوسلو او من هم ضدها، من هو مـع                بين السلطة والمعارضة، المقاو   

الهدنة واستمرارها ومن هو مع خرقها، من هو الحاكم ومن هو المحكوم، من الذي سيذهب قـتاله الـي                   
 .الجنة ومن الذي سيذهب قتاله الي النار
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حاليا الي الميليشيات المسلحة،    من الواضح ان الفلتان االمني لم يعد يقتصر علي الشارع فقط، وانما يمتد              
فالقيادات السياسية لم تعد تسيطر علي مسلحيها، واالجهزة االمنية في الجانبين باتت تتصرف باسـتقاللية               

 .تامة عن قياداتها، وهذا ما يفسر عدم صمود اتفاقات وقف اطالق النار
فالجناح . ي الفصيلين الموقعين عليه   قلناها قبل عدة اسابيع، بان اتفاق مكة لم يكن مقبوال من المتشددين ف            

العسكري في حركة حماس كان غير راض عن استمرار الهدنة وتجميد عمليات المقاومة واالستـشهادية               
منها علي وجه الخصوص، اما الجناح المؤيد لنهج اوسلو في السلطة، فكان يعمل علي تقويضه النـه ال                  

 وانما المواجهات الدموية الستئصال المقاومة وفصائلها       يريد الشراكة السياسية، وحكومة الوحدة الوطنية،     
الرضاء امريكا وبما يؤدي الي عودة حكومات الفساد، واستئناف المفاوضات واقامة دولة فلسطينية مسخ              

 .بشروط اسرائيلية
الذين وقعوا اتفاق مكة من الجانبين في مظاهرة احتفالية تخللتها خطابات مدحية غير مسبوقة، او غيـر                 

روفة في أدبيات الثوار لم يحصلوا علي اي ضمانات صلبة بامكانية رفع الحصار المـالي التجـويعي                 مع
عن الشعب الفلسطيني، واالعتراف الدولي، واالمريكي علي وجه الخصوص، بالحكومة التي سـتتمخض    

عارضين عنه، االمر الذي اضعف مصداقية هؤالء في اعين ابناء جلدتهم، وأدى الي تأكيد وجهة نظر الم               
 .له، وللعملية السياسية تحت االحتالل برمتها

. نعرف من هو الخاسر االكبر من هذه الصدامات الدموية، مثلما نعرف ايضا من هو الكاسـب االكبـر                 
فايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل لم يعد بحاجة الي ارسال قواته الجتيـاح قطـاع غـزة مجـددا،                   

امدين، ونسف بيوتهم فوق رؤوس ساكنيها مثلما جرت العادة فـي    وارتكاب مجازر جديدة ضد ابنائه الص     
المرات السابقة، فمن المؤلم ان المتناحرين علي المناصب الوزارية، والصالحيات الوهمية قد اعفوه من               
هذه المهمة، وخففوا الضغوط الداخلية علي حكومته، واخرجوه، والدولة العبرية بأسـرها مـن ازمتهـا                

 .السياسية الراهنة
 فهل هناك حمقي واغبياء سياسيا ووطنيا اكثر من هؤالء؟

 16/5/2007فراس برس  
 

  التفاوض بين الفلتان الفلسطيني واإلسرائيلي .75
    حافظ البرغوثي

تفوق سالح الفلتان األمني خاصة في قطاع غزة على سالح االحتالل في إيقاع ضحايا فلسطينيين، فخالل                
 فلـسطينيا برصـاص الفلتـان       26ص قوات االحتالل وسـقط       فلسطينيا برصا  21الشهر الماضي سقط    

وهذا يعني ان الفلتان صار يهدد المجتمع الفلسطيني أكثر من االحتالل من حيث نشر              . واالقتتال الداخلي 
  .الرعب وتدمير الممتلكات وإزهاق األرواح

مـود عبـاس    وقد شهد قطاع غزة خالل األسبوع الماضي اجتماعات مكثفة بين الرئيس الفلـسطيني مح             
ورئيس الوزراء إسماعيل هنية وقادة فتح واألجهزة األمنية لحسم مسألة الصالحيات األمنية ووضع جهاز              
األمن الوقائي تحت تصرف وزير الداخلية وهو ما لقي معارضة من رشيد أبو شباك قائد الوقائي الـذي                  

  .دخل في اشتباكات دموية مع قوات حماس في الفترة الماضية
باك بصفته مديرا لألمن الداخلي يقع تحت مسؤولية الرئاسة وليس وزير الداخلية ومن مآخذه              وكان ابو ش  

على وزير الداخلية انه خاضع لقيادة حماس بل محاصر من مسؤولين في مكتبه كانوا في عهـد وزيـر                   
ع لكن الرئيس الفلسطيني كعادتـه خـض      . الداخلية السابق سعيد صيام وهم الذين يسيرون شؤون الوزارة        

  .لمطالب حماس وقال ألبو شباك ان الداخلية من نصيب حماس وال داعي للجدل
وكان وزير الداخلية هاني القواسمي برر تقاعسه عن البدء بتنفيذ الخطة األمنية بعدم وجود صالحيات له                
على أجهزة األمن المختلفة التي وضعها ابو مازن تحت صالحيات الرئاسة، لكن حتى اآلن لم تبـدأ مـا                   



  

  

 
 

  

            40 ص                                      724:                                 العدد17/5/2007الخميس : التاريخ

سمى بالخطة األمنية، بل زادت حوادث القتل واالعتداء على الممتلكات وحرق المتاجر ووصل األمـر               ت
إلى إطالق النار على احتفال في مدرسة ابتدائية في رفح بحجة ان االحتفال كان مختلطا بين األطفال من                  

  .الجنسين
بحيـاة حـارس وجـرح آخـرين        وهذا أشار إلى والدة ميليشيا دينية جديدة اتهمت بالحادث الذي أودى            

وتضاف هذه الجماعة إلى جماعات أخرى نمت وترعرعت في ظل الفوضى في غزة وتقاعس الـسلطة                
  .عن فرض القانون لتنضم إلى عشرات الميليشيات الفصائلية والعشائرية

حيث باتت العائالت الكبيرة تشكل ميليشيات خاصة بها وتشن هجمات على الممتلكات العامة كما حـدث                
ندما هاجمت إحدى العائالت مقر شركة االتصاالت وأحرقته بعد مشادة بين احـد مـسؤولي الـشركة                 ع

لقد بات الوضع في غزة أشبه بالصومال أو أفغانستان من حيث           . ومشترك فصل هاتفه لعدم دفعه الفاتورة     
  ...وجود أمراء للحرب لهم مصالحهم في استمرار حالة الفلتان

ها مصالح في بقاء األنفاق بين رفح المصرية ورفـح الفلـسطينية لتهريـب              فهناك عائالت وميليشيات ل   
األسلحة والمعدات واألشخاص والمجرمين الفارين والمخدرات والبضائع وغيرها، حيث ان كل نفق يدر             

  .على الميليشيا السياسية أو العائلية ما ال يقل عن مليوني دوالر سنويا
جيش اإلسالم التي تختطف الصحافي البريطاني الن جونستون هي         وفي هذا السياق فان الجماعة المسماة       

ميليشيا عائلية همها المال ولعل إدراجها مطالب مثل اإلفراج عن أبي قتادة الفلسطيني المـتهم باالنتمـاء                 
للقاعدة أو غيرها في بريطانيا أو العراقية ساجدة التي اتهمت بالمشاركة في تفجيرات فنادق األردن هـي                 

  .لب تمويهية وال عالقة لها باختطاف الصحافي البريطانيمجرد مطا
ففي غزة يختلط الحابل بالنابل والمجرم بالمناضل والعميل بالمقاتل ومـع اسـتمرار صـمت الـسلطة                 

. والحكومة عن التجاوزات وحالة الفلتان فان ظاهرة العنف الداخلي تزداد رقعتها ويصعب القضاء عليها             
 2،5 ربع مليون طلقة رصاص فيما ان ميليشيا عائليـة واحـدة اشـترت               فالحرس الرئاسي مثال وصلته   

فكيف يمكن محاربة ميليشيات وخارجين عن القانون مدججين بالسالح بينمـا أجهـزة             . ماليين رصاصة 
  .األمن تفتقر إليه؟

الوضع الفلسطيني الداخلي وصل إلى الحضيض ويبدو ان المواطن الفلسطيني الذي يئن من شحة الموارد               
انعدام األمن ينظر بأسى إلى تراجع قضيته إلى الوراء في خضم الصراع الداخلي ألن وضعا كهـذا ال                  و

  .يمكن ان يفرز أوضاعا مريحة بالنسبة للحراك السياسي الدولي
فالحصار المالي المفروض ما زال قائما ولم تستطع جوالت الرئيس الفلسطيني ووزرائه في فك الحصار               

م الفصائل بالتهدئة ووقف إطالق الصواريخ على التجمعات اليهودية المحاذية لغزة           ولم يستطع أيضاً الزا   
حيث يخشى ابو مازن من ان تعمل إسرائيل على إقامة شريط عازل داخل غزة لمنع وصول الصواريخ                 

  .إلى أراضيها وهذا يعني إعادة احتالل أغلبية أراضي قطاع غزة
دا بهدف إخراج غزة من حالة الفوضى ما يتيح له التحـرك            ربما يتحمل أبو مازن كل هذه المشاق منفر       

لكن على المستوى الخارجي ال يوجد ما يمكن ان         . سياسيا على المستوى الخارجي دون منغصات داخلية      
  .يقال عنه انه حراك دبلوماسي

منطقة فالوزيرة األميركية كوندوليزا رايس التي تعهدت بتحريك المسار الفلسطيني اإلسرائيلي وزارت ال           
ثالث مرات ألغت زيارتها في منتصف الشهر الجاري بسبب الفلتان السياسي الداخلي في إسرائيل نتيجة               
لنشر تقرير فينوغراد حول الفشل اإلسرائيلي في حرب لبنان وهو ما أدى إلى إضعاف رئيس الـوزراء                 

مرت وهو ما عول عليه ايهود اولمرت الضعيف أصال، كما الغي اللقاء األسبوعي المقرر بين عباس واول          
الرئيس الفلسطيني في محاوالته القفز إلى بحث موضوعات الحل النهائي التـي يـرفض اإلسـرائيليون                

  .طرقها
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فالتفكير السياسي اإلسرائيلي ما زال متوقفا عند حدود األمن وال يقترب من الحديث عن أية تسوية ومـا                  
ألميركيون خطـة اختيـارات التنفيـذ وكلهـا         زال ذلك هو حدود التفكير األميركي أيضاً حيث عرض ا         

إجراءات أمنية ورفض الجيش اإلسرائيلي معظمها وهي خطة ال تختلف عن خطة تينيت التي عرضـت                
  .فاألفق السياسي لم ينفتح بعد. إبان حكم ياسر عرفات وال تتحدث عن محادثات سياسية أو مفاوضات

ية وإعادة إطالق المبادرة العربية للرد عليها وأرسلوا        وقد ماطل اإلسرائيليون مطوال منذ عقد القمة العرب       
وكان األردن بدأ حملـة دبلوماسـية   . وزيرة خارجيتهم إلى القاهرة للقاء وزيري خارجية مصر واألردن    

وسياسية لتسليط الضوء على المبادرة العربية واستقبل العاهل األردنـي وفـودا أميركيـة وإسـرائيلية                
ة وشرح لهم أهمية إيصال رسالة السالم العربية إلى اإلسـرائيليين كـشعب   وفلسطينية على مستويات عد 

والوضـع  .. لتحريكه نحو السالم وإقناعه بصدق النوايا العربية لكن الحراك الـسياسي لـم يبـدأ بعـد                
  .والساحة مفتوحة لكل االحتماالت السيئة.. والوضع الفلسطيني لم يستقر بعد.. اإلسرائيلي لم يستقر

   17/5/2007ماراتية البيان اإل
  

  إسرائيل تعود الى غزة؟ .76
   رنده حيدر

وسـمح  " وحماس" فتح"الذي مهد لحل النزاع بين حركتي  " اتفاق مكة "رغم كل التحفظات االسرائيلية عن      
بقيام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة؛ فان انهيار هذا االتفاق كما شهدته االيام األخيرة، وعودة               

لدموي الفلسطيني واحتماالت سقوط الحكومة الفلسطينية الحاليـة، وانفجـار الحـرب األهليـة              االقتتال ا 
 .الفلسطينية، ال تصب تماماً في المصلحة االسرائيلية المباشرة وذلك ألكثر من سبب

فأخبار االشتباكات الدامية بين    . فعلى الصعيد المباشر أخذت االحداث الدموية االسرائيليين على حين غرة         
وصلت عندما كان ايهود اولمرت في زيارة رسمية للملك االردني في العقبة للمشاركة في              " وفتح" حماس"

احتفال توزيع جوائز للسالم حيث جدد من هناك استعداده لمناقشة المبادرة العربية للسالم مع كل الـدول                 
ة في مناورات يجريها حـول      ومن هناك انتقل فوراً الى قيادة اركان الجيش االسرائيلي للمشارك         . العربية

 .كيفية التصدي لنشوب حرب على مختلف الجبهات منها الجبهة مع غزة
على الصعيد االستراتيجي رغم كل استعدادات الجيش االسرائيلي وتحضيراته للقيام بعملية عسكرية برية             

لجيش االسرائيلي  واسعة النطاق في القطاع لوضع حد لفوضى السالح واالشتباكات اليومية الداخلية ومع ا            
يبدو ان الحكومة االسرائيلية الحالية ليست بوارد الدخول في عملية عسكرية في غـزة رغـم تعـرض                  

 .البلدات المتاخمة لغزة الى سقوط اعداد كبيرة من صواريخ القسام
االسباب الكامنة وراء غياب الرغبة االسرائيلية هو عدم ايجاد الجـيش االسـرائيلي حتـى اآلن حـالً                  

ريخ القسام، ورغبة اولمرت هذه المرة في عدم اتخاذ قرار بعملية عسكرية قبـل بحـث أهـدافها                  لصوا
ورغم االستفزازات الكبيرة التي يثيرها لدى االسـرائيليين سـقوط          . بوضوح مع المسؤولين العسكريين   

ن اي  والحـق فـا   . صواريخ القسام على البلدات االسرائيلية فإنه ما زال يدعو الى سياسة ضبط الـنفس             
حمـام دم ونكبـة جديـدة       : عملية عسكرية جديدة في غزة ال بد ان تؤدي الى أمرين ال فـرار منهمـا               

 .للفلسطينيين من سكان غزة، واألمر الثاني عودة االحتالل االسرائيلي الى القطاع
نظـراً لـصراع القـوى      " وفتح" حماس"لقد سبق ان توقع المسؤولون االسرائيليون اال تصمد الهدنة بين           

العنيف الدائر بين الحركتين اللتين تتنافسان على السيطرة على مستقبل الحيـاة الـسياسية فـي الدولـة                  
منتصرة من هذا   " فتح"ولم تخف اسرائيل في أكثر من مناسبة رغبتها في رؤية خروج            . الفلسطينية العتيدة 

 الوجـود   التي ترفض االعتـراف بحـق اسـرائيل فـي         " حماس"الصراع، ألن هذا من شأنه اضعاف       
وفي بعض االحيان ذهبت الى ما هو ابعد من ذلك بتشجيع اطراف في منظمة              . وباالتفاقات المعقودة معها  



  

  

 
 

  

            42 ص                                      724:                                 العدد17/5/2007الخميس : التاريخ

التحرير حتى على محمود عباس عندما ظهر ان األخير ميال الى التوصل الى تـسوية للخـالف مـع                   
 .يقوم على اقتسام السلطة معها" حماس"

ستمرار الصراع الفلسطيني الـداخلي ولكـن مـن دون ان            وفي مطلق االحوال فمن مصلحة اسرائيل ا      
يتحول الى فوضى عارمة من شأنها ان تشعل كل القطاع وقد تمتد نيرانها الى اسرائيل نفسها والـضفة                  

وال في شرعنة وجـود     " اتفاق مكة "وهنا تبرز المفارقة فاسرائيل نفسها التي ال ترغب في نجاح           . الغربية
 الفلسطينية ودخولها منظمة التحرير الفلسطينية، هي نفسها التي ال تريـد ان             في الحياة السياسية  " حماس"

ينفجر العنف في غزة انفجاراً يطيح الحكومة الفلسطينية ويفتح األبواب امام المجهول وربما قـد يـضع                 
 .اسرائيل امام خيار ال مفر منه اال وهو اعادة احتالل غزة

رك الدائرة بين شوارع غزة له أكثر من داللة أهمها انه ال قيمة             اليوم تحت نيران المعا   " اتفاق مكة "سقوط  
هذا مـن   . للتعهدات التي يقدمها الزعماء السياسيون اذا كانوا ال يستطيعون االمساك بجماعاتهم المسلحة           

جهة ومن جهة اخرى ال قيمة للوساطات العربية اذا كانت ال تملك القدرة على الـضغط الفعـال علـى                    
والمقلق أكثر ان يشكل سقوط المبادرة السعودية في غزة بدايـة           . رطين في النزاع المسلح   األفرقاء المتو 

لتراجع الدور السعودي المتجدد مما قد ينعكس على المبادرة العربية للسالم الهادفة الى تحريك العمليـة                
 . االسرائيلي-السلمية لحل النزاع العربي 

   17/5/2007النهار اللبنانية 
  

 الوطنمن أجل ربع  .77
  مازن حماد

فـي  " حماس"إذا أردتم أن تأخذوا العبرة فخذوها من إسرائيل، التي قصفت القوة التنفيذية التابعة لحركة               
 .اصطفاف مباشر إلى جانب طرف ضد اآلخر في الحرب الدائرة بين الفلسطينيين

علـى النـار؟    أليس مخزيا أن ترفعوا السالح في وجوه بعضكم، رغم مسلك إسرائيل التي تصب الزيت               
وأليس مخجالً أن تطالبوا العالم برفع الحصار عنكم وأنتم تحاصرون بعضكم وتقتلون بعضكم وتخطفون              
بعضكم؟ وهل الحكومة التي تقودكم هي حكومة وحدة وطنية أم حكومة اقتتال وطني؟ وهل هي حكومـة                 

ومة تمديده وتجديده؟ وهـل     إنهاء الفلتان األمني أم حكومة ترسيخه؟ وهل هي حكومة رفع المعاناة أو حك            
 هي حكومة مقاومة االحتالل أم حكومة مساعدة االحتالل على مواصلة االستيطان وتهويد القدس؟

لقد فقدتم جميعاً مصداقيتكم فتحاويين كنتم أم حمساويين، ابتداء من أعلى المناصب وانتهاء بأقل المقاتلين               
 على أن كرسي السلطة أهم من مصلحة الـوطن،          وقد سقطتم جميعاً في امتحان الصمود وبرهنتم      . رتبة

 .وفشلتم بامتياز في إعطاء األولوية لهذا الوطن المبتلى بكم وبقياداتكم
نمتم ليلة األربعاء على اتفاق لوقف إطالق النار، واستيقظتم بعد ساعات على خرقه ببـشاعة ووحـشية،                 

محتملة بالنسبة للدولة العبرية إذا كبرت      وشماتة إسرائيلية تبدت في عناوين صحفها وفي السيناريوهات ال        
الحرب األهلية، فهل تتدخل ولصالح من؟ الخيارات المطروحة، كما تقول الصحف اإلسرائيلية، تـتلخص            

التي هرَّبـت، كمـا     " حماس"ألنها بحاجة إلى مساعدة في وجه       " فتح"في ثالثة، األول أن تساعد إسرائيل       
األسلحة في الشهور األخيرة، والثـاني أن إسـرائيل يجـب أال            تقول الدولة العبرية، كميات ضخمة من       

تسيطر على غزة تماماً، والثالث أنه يجب عدم مساعدة قـوات أبـو مـازن ألن أي                 " حماس"تتدخل ألن   
 .أسلحة قد تستخدم ضد إسرائيل في النهاية

:  ولكن يبقى السؤال   .دعهم يقتتلون إذن، يقول غالبية اإلسرائيليين، فضعف أي الطرفين مصلحة إسرائيلية          
األكبر أنها فازت   " حماس"فعله اآلن؟ ربما يكون صحيحاً القول إن خطأ         " فتح"و" حماس"ماذا يتعين على    

في االنتخابات، لكن ذلك يعني بالتالي أن الخيار الديمقراطي خاطئ هو اآلخر وأن التعدديـة الـسياسية                 
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معدومة إلى هذا الحد، فلماذا ال نسمع       " فتح"و" حماس"ولكن إذا كانت الثقة بين      . تصلح للتنظير ال للتطبيق   
 عن تضحية كبرى يقدم عليها أحد الطرفين ويختفي عن خريطة الحكم ويتحول إلى المعارضة؟
" حمـاس "أما إذا طالبنا بانتخابات جديدة كوسيلة لتفادي الحرب األهلية، فماذا سيفعل العـالم إذا كـسبت                 

لم تخطئ حين فازت وال حين أصـرت        " حماس"ي االعتراف بأن    االنتخابات من جديد؟ اإلنصاف يقتض    
على ترجمة نتائج الفوز إلى واقع سياسي، لكن ظروف الضفة الغربية وقطاع غزة ال تحتمـل برنـامج                  

، تماماً مثلمـا    "حماس"تستقوي باألجنبي على    " فتح"وعالوة على ذلك، فإن     ". حماس"وال عقيدة   " حماس"
 ".حزب اهللا"بناني على المقاومة والل"  آذار14"يستقوي فريق 

على القيادات الفلسطينية في كافة الفصائل أن تختار مجلس حكماء، إليجاد مخرج من ورطـة الحـرب                 
إذ ال بد أن يقدم البعض تضحيات وتنازالت، إلنقاذ ربع الوطن الذي ضـاع حتـى اآلن ثالثـة                   . األهلية
  .أرباعه

 17/5/2007الوطن القطرية 
  

   وال صحة ألحاديث الفيدرالية" فك االرتباط"ة عن ال عود: األردن .78
  صالح القالب

حكاية قديمة جداً والمفترض أالَّ يعود أصحابها وال غيرهم الى النفخ فيها من جديد، فاألحداث 
والتطورات، منذ البداية المبكرة لتسعينات القرن الماضي وحتى اآلن، قد طوتها وجعلتها نسياً منسياً، 

كدَّت عدم صالحيتها، ال سابقاً وال الحقاً، لمعالجة وضع كان قد جرى حسمه منذ عام وأوجدت حقائق أ
، عندما اتفق العرب كلهم أوالً في قمة الجزائر ثم في قمة الرباط الشهيرة، التي أعقبتها بشهور 1974

 .قليلة، على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
كان يجب أن تجعل الحكومة الفلسطينية رفضها إلقامة كونفدرالية مع األردن، مقترناً بزيارة العاهل ما 

األردني الملك عبد اهللا الثاني الى رام اهللا، التي كانت مقررة يوم األحد الماضي الثالث عشر من هذا 
" الكونفدرالية" يتعلق بهذه الـالشهر، والتي لم تتم بسبب رداءة األحوال الجوية بالفعل وليس ألي أمر آخر

أو بغيرها، والتي حال دون إتمامها بعد تحسن هذه األجواء وصول نائب الرئيس األميركي ديك تشيني 
 .في اليوم نفسه في إطار جولته األخيرة في المنطقة الى مدينة العقبة األردنية

ئيلية، التي تَكِْذب في اليوم الواحد ألف وما كان يجب ان تُصدِّق الحكومة الفلسطينية وسائل اإلعالم اإلسرا
وبعض أوساط المعارضة األردنية، وبعض ثوار " حماس"كذبة ال يصدقها إال بعض أطراف حركة 

الحناجر في العواصم البعيدة، وتُصدر على لسان الناطق باسمها الدكتور غازي حمد تصريحاً، قبل 
لمفترض الى رام اهللا في الزيارة التي لم تتم بسبب ساعات من وصول العاهل األردني عبد اهللا الثاني ا

إن هناك إجماعاً داخلياً : رداءة األحوال الجوية، تنفي فيه ما كان نفاه األردن عشرات المرات وتقول
فلسطينياً على أنه لن تتم إقامة أي اتحادات قبل اإلعالن عن الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على 

 .األراضي الفلسطينية
قبل يوم واحد مما قالته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وتحدثت فيه عن ان األردن أرسل رئيس وزرائه ف

األسبق عبد السالم المجالي الى إسرائيل، ليبلغ رئيس الحكومة اإلسرائيلية أيهود أولمرت بأنه ينوي إلغاء 
ي إطار مشروع للتسوية، كان قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية والعودة الى مشروع الكونفدرالية ف

الملك عبد اهللا الثاني قد أكد مجدداً على أنه ال عودة عن فك االرتباط هذا، وأنه لن يكون هناك أي شكل 
من األشكال الوحدوية بين األردنيين والفلسطينيين قبل أن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه ويقيم 

 .1967ت في عام دولته المستقلة على كل األراضي التي ُأحتل
إن حركة حماس تعرف هذا الموقف األردني معرفة أكيدة، وهي تعرف أيضاً أن إحدى مشاكل األردن 

ـَِبر هذه الحركة امتدادا تنظيمياً لها في الضفة الغربية "األردنية"مع جماعة اإلخوان المسلمين  ، التي تعت
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قاومة اإلسالمية في آخر انتخابات تشريعية بقيت حتى فوز حركة الم" الجماعة"وغزة، تتمثل في أن هذه 
فلسطينية ترفض قرار فك االرتباط هذا الذي اتخذه العاهل األردني الراحل الملك حسين بن طالل في 

 . وتعتبره الغياً من الناحية الدستورية1988عام 
عبر عن والواضح أن تصريح الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية الدكتور غازي حمد اآلنف الذكر، ي

هواجس تولدت لدى حركة حماس، وربما لدى بعض أوساط حركة فتح والفصائل الفلسطينية األخرى 
أيضاً نتيجة ان قطاعاً كبيراً من الرأي العام الفلسطيني بات أكثر مطالبة ورغبة بالعودة الى ما كان ما 

ايد اإلحباط لديه وشعوره،  بعد تز1967والضفة الغربية قبل احتالل عام ) الضفة الشرقية(بين األردن 
بسبب االقتتال الداخلي واضطراب األوضاع األمنية في قطاع غزة على وجه التحديد، باستحالة تحقيق 

 .هدف قيام الدولة المستقلة المنشودة
إنها حكاية قديمة هي التي أثارت حفيظة وشكوك بعض اوساط حركة حماس وبعض أوساط حتى حركة 

نضوية في إطار منظمة التحرير، والتي خارج هذا اإلطار، فالتحركات األخيرة فتح والفصائل األخرى الم
التي دأب الدكتور عبد السالم المجالي على القيام بها تنفيذاً للقرار العربي الذي صدر عن قمة الرياض 

ولدى األخيرة والداعي الى ضرورة ترويج مبادرة السالم العربية لدى الرأي العام اإلسرائيلي الداخلي، 
القوى والشخصيات اإلسرائيلية الفاعلة والمؤثرة فُهمت من قبل هذه األوساط على غير حقيقتها وخارج 

 .إطار الهدف الذي رمت إليه
وملخص هذه الحكاية أن الدكتور عبد السالم المجالي، المعروف بصالته الحميمة بالراحل ياسر عرفات 

د بادر في فترة سابقة حتى للغزو العراقي للكويت وبعدد من قيادات حركة فتح ومنظمة التحرير، ق
 الى إعداد مشروع كونفدرالي بين األردن ومنظمة 1992وبالطبع لمؤتمر مدريد للسالم في عام 

التحرير، ليصبح ممكناً من خالله وبناًء عليه الذهاب الى مفاوضات مع إسرائيل التي كانت في تلك 
منظمة وتعتبرها، ومعها الواليات المتحدة ومعظم دول أوروبا الفترة المبكرة ترفض االعتراف بهذه ال

الغربية، منظمة إرهابية من غير الجائز التعاطي أو التفاوض معها ال على صعيد البحث عن حل ألزمة 
 .الشرق األوسط، وال على أي صعيد آخر

نظمة التحرير في هذا المشروع، الذي لم يؤخذ على محمل الجد ال من قبل األردن، وال من قبل م
الفلسطينية، اقترح الدكتور عبد السالم المجالي الذي ترأس الحقاً الفريق األردني الى المفاوضات 
األردنية ـ اإلسرائيلية التي أفضت الى إبرام معاهدة وادي عربة قيام كيان فيدرالي بين إقليمين هما إقليم 

ق األمير حسن بن طالل ويكون له برلمانه أردني تمثله الحكومة األردنية، ويرأسه ولي العهد الساب
ويكون على رأسه ياسر عرفات، ويكون ) أي منظمة التحرير(الخاص وإقليم فلسطيني تمثله هذه المنظمة 

 .المجلس الوطني برلماناً له
واقترح الدكتور عبد السالم المجالي في هذا المشروع، الذي جرى تداوله على نطاق ضيق، والذي لم 

الدولة الفيدرالية " لهذه"لى محمل الجد، أن يكون العاهل األردني الراحل الملك حسين ملكاً يأخذه أحد ع
الموحدة، وأن يكون الى جانبه برلمان فيدرالي وحكومة فيدرالية، وأن تكون عمان هي عاصمة هذه 

مة السياسية الدولة في حين أن القدس الشرقية هي العاصمة الدينية لها، هذا باإلضافة الى كونها العاص
 .لإلقليم الفلسطيني في الفيدرالية األردنية ـ الفلسطينية

 الى فك 1988وبالطبع وكما هو معروف، فإن الملك حسين كان قد قطع الشك باليقين عندما لجأ في عام 
بقرار ال يزال ) فلسطين(والضفة الغربية ) األردن(االرتباط اإلداري والسياسي بين الضفة الشرقية 

مفعول على أثر انهيار اتفاق كان قد تم إبرامه بين منظمة التحرير والحكومة األردنية في فبراير ساري ال
 بعد نحو شهرين من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي كان قد انعقد في عمان 1985عام ) شباط(

امات، التي حدثت بعد  إنقاذاً للشرعية الفلسطينية بعد تلك االنقس1984عام ) تشرين الثاني(في نوفمبر 
 .1982إخراج الفلسطينيين من بيروت بعد الغزو اإلسرائيلي للبنان في عام 
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لم يتوقف أي كان عند مشروع عبد السالم المجالي اآلنف الذكر، وهو قد ذهب نسياً منسياً وانتهى أمره 
وسلو ووقعوا ، وذهب الفلسطينيون بعد ذلك الى أ1992عندما انعقد مؤتمر مدريد الشهير في عام 

 والذي قامت على أساسه السلطة الوطنية الفلسطينية التي 1993االتفاق، الذي وقعوه مع إسرائيل في عام 
يتعامل العالم معها اآلن على أنها دولة الشعب الفلسطيني والتي لها سفير وسفارة في عمان مثلها مثل كل 

 .عالقات دبلوماسية على هذا المستوى الرفيعالدول العربية وكل دول العالم التي بينها وبين األردن 
، ولن 1988لن يعود األردن عن قرار فك االرتباط الذي اتخذه الملك الراحل الحسين بن طالل في عام 

تكون هناك أية عالقات اتحادية وعلى أي مستوى بين األردن وفلسطين قبل قيام الدولة الفلسطينية 
ألردني الملك عبد اهللا الثاني أكثر من مرة آخرها قبل ساعات من المستقلة، وهذا ما أكد عليه العاهل ا

التصريح الذي أصدره الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غازي حمد، وأكد فيه رفض حكومته لما 
 .تحدثت عنه وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

بمبادرة شخصية من قبله هو إن كل ما يقوم به الدكتور عبد السالم المجالي اآلن وبصورة غير رسمية و
نفسه ليس له عالقة بمشروعه القديم، الذي انتهى قبل أن يرى النور والذي أكل عليه الدهر وشرب، 
وأصبح نسياً منسياً والمسألة من أولها الى آخرها أن هذا الرجل المتحمس جداً لمبادرة السالم العربية 

ه المبادرة لدى بعض األوساط اإلسرائيلية التي رأى أن من واجبه كسياسي مخضرم ان يقوم بتسويق هذ
وهذا هو كل ما في األمر وال حقيقة لكل ما .. يعتقد أنها متنفذة ولديها قدرة التأثير على القرار اإلسرائيلي
  .ذهبت إليه وسائل اإلعالم في إسرائيل على هذا الصعيد

  17/5/2007الشرق االوسط 
 

  باٍق المجرمون راحلون راحلون والشعب باٍق  .79
  عبد الرحيم جاموس 
إن ما تشهده األراضي الفلسطينية عامة، وقطاع غزة األشم على وجه التخصيص مـن اقتتـال ذهـب                  
ضحيته المئات خالل السنة المنصرمة والعشرات في هذه األيام المأساوية، مثل تشويها لم يسبق له مثيل                

بالزغاريد وأن يضمد جراحـه ويواصـل       للشعب الفلسطيني الصابر الصامد الذي تعود أن يدفن شهداءه          
تصديه ومواجهته لظروفه الصعبة، ليصنع الحياة من المستحيل ألبنائه وألجياله المتالحقة، منغرساً فـي              
وطنه أرض أجداده كأشجار الزيتون ومآذن األقصى المبارك ال تنال منه رياح االجتثـاث أو االقـتالع                 

 وحقوقه على اختالفها، لقد بقي مضرباً للمثـل لـشعوب           الصهيونية، هذا الشعب الذي يدافع عن وجوده      
العالم في الحفاظ على نقاء هويته وصفاء سريرته الفلسطينية العربية المقاومـة والمدافعـة عـن الحـق      
المشروع، وقد انتصر دائماً لجميع القضايا اإلنسانية وأدان جميع الجرائم الصغيرة والكبيرة منذ جريمـة               

إلى آخر جرائم النازية والفاشية والصهيونية والعولمة األمريكيـة،         !!! دم عليها هابيل  القتل األولى التي أق   
الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يذهب مع ريح الجريمة النتنة أو يسكت على جرائم مـن خرجـوا علـى                    
صفوفه وتقاليده الصلبة وأعرافه السمحاء العريقة، وقد تحولوا إلى مجرمين محترفين تحـت شـعارات               

، لن تستوقفه كثيراً تلك الشعارات ولم تعد تستوقف أحداً، ان الجريمة في نظره تبقى جريمـة لـن                   شتى
تخدع قاصياً أو دانياً ولن تجد لها تبريراً بهذا الشعار أو ذاك، إنها الجريمة المنبوذة في جميـع العهـود                    

حتى ولو جاء ذلك التبريـر       (وفي جميع الشرائع السماوية والوضعية، والتي ال تجيز اقترافها أو تبريرها          
فتوقفوا أيها المجرمون عن    ) من الضحية نفسها ولو أعلنت الضحية رضاها عن قتل نفسها أو عن قاتلها            
إنكم كيف مـا شـئتم أن       !!! جرائمكم وسفك دماء شعبكم أو دمائكم فيما بينكم سيان، إنها ليست ملكاً لكم            

ن ومن أي جهة جئتم ستطالكم يد العدالة في األرض          تكونوا ووراء أي شعار أو جدار تختفون أو تتسترو        
أو في السماء سواء، سيأتي وقت الحساب، ويوم الحساب ترونه بعيداً ولكن العدالة تراه قريباً، إن ذاكرة                 
الشعب عصية على النسيان ولن تثقب بمخرز الجريمة  وسيقول التاريخ فيكم كلمته، فلن تنفعكم عربدتكم                
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ر سماً ودماً متقيحاً ينفجر هنا أو هناك في هذه األرض الطاهرة المباركـة، أرض               وال أحقادكم التي تقط   
ألن ) سالم اهللا عليهم  (، وأرض األنبياء    )رضوان اهللا عليهم  (الشهداء والمقاومين األنقياء، أرض الصحابة      

قـع  هذه األرض ستلفظكم عاجالً أو آجالً، فعودوا إلى رشدكم ان بقي لديكم بعض من رشـد، قبـل أن ي       
  !!!!عليكم العذاب، إن العذاب لواقع فال تستعجلوا العذاب

أيها القتلة المجرمون لقد أفرحتم أعداء شعبكم وقبحتم نقاء صورته وقضيته المقدسة، مهمـا تـسترتم أو                 
تخفيتم سواء بالمرجلة الكاذبة أو بالمقاومة الغائبة والمفتقدة للصواب، إنكم أنصاف الرجـال وأنـصاف               

تم ال رجاالً وال نساًء، إنكم لقطاء في زمن المقاومة وزعران هذا الزمان المعول ، زمان                النساء، فأصبح 
السيبة والفلتان والعولمة، لن تصيبوا من أمركم وهدفكم سوى العار يكلل هاماتكم ويـضعكم فـي سـلة                  

ـ               رقتم الخاسرين في األولين وفي اآلخرين، لقد استبحتم كل مقدس واسترخصتم الدم المحرم فرخصتم، س
لقمة عيش الصغار والكبار وقتلتم فرح األطفال بالعيد وسعادة الكبار باإلنجاز، وأفرحتم سـراق األرض               
بالجدار أو باالستيطان، وغيبتم األمن واألمان، وأصبحتم عرابيد هذا الزمان تطلون برؤوسكم من ثقوب              

م السوداء حيث مكانكم، قبـل      األرض العطشى للحرية، ومن ثقوب الجدران المتهالكة، فعودوا إلى ثقوبك         
أن يجوسكم طوفان الشعب الطاهر الذي تحدى الظلم والطغيان منذ قديم الزمان والى اآلن، إنه يمهل وال                 

وسيستعيد الشعب إرادته وعزيمته وصالبته رغم ما أصبتم فيه من جراح وسـيداوي الجـراح          !!!  يهمل
تنفعكم نـدامتكم وال امـاراتكم المغـشوشة، أو         المتقيحة وسيغرقكم في بحر دماء جرائمكم، وعندها لن         

شطارتكم الممجوجة وستتفحم وجوهكم السوداء عندها بال أقنعة، عودوا من حيث جئتم واختفوا كخفافيش              
الليل كما كنتم على مدار األربعين عاراً التي كللتكم يوم كان الشعب يسطر آيات اإلنبعاث والعز والفخر                 

داً، قبل أن يبصق في وجهكم وتحل عليكم لعنة األجيال الـسابقة والالحقـة،              والكرامة، اقرأوا التاريخ جي   
فالفجر سيخطف أبصاركم وشمس الشعب الساطعة ستحرقكم وستعودون إلى الال شيئ  حيث كنتم وحيث               

  !!!!     ال محالة... راحلون... راحلون... أنتم، فالشعب باٍق باٍق، أما انتم فراحلون
   16/5/2007الحقائق 

   
  ! ملثَّمون في حصان طروادة.. غزة  .80

  جواد البشيتي
 وعلى مـدار    ،سياسيا" تصلِّي" و ،"اتِّفاق مكة " والتي وقَّعت    ،القيادة المدنية الفلسطينية العليا في قطاع غزة      

 في مواجهة القوى المصمِّمة على ذبـح        ، ولم تَفعل  ، لم تَقُل  ، من أجل أن يكْتَب له مزيد من البقاء        ،الساعة
 أمام شعبها على أنَّها عاجزة عن       ، في وضوح متزايد   ، إال ما يظِْهرها   ،نيين بسكِّين الحرب األهلية   الفلسطي

 تمهيـدا   ،تنفيذ سطر واحد من االتِّفاق األمني ذاته الذي تُوقِّعه َبعد كل جولة من الصراع بالحديد والنـار                
 زمـام   ، أو أيـديها   ، أو يـديها   ،في يدها هي التي   " الملثَّمة" وكأنَّ قوى الحرب األهلية      ،لبدء جولة جديدة  

  . ومستقبلهم، وحاضرهم، وحياتهم، وتتحكَّم في الفلسطينيين،األمور
 ،وليس من حقيقة واضحة ظـاهرة جليـة سـوى الجريمـة والـضحايا             ; كل يوم تُرتَكب جرائم جديدة    

 ويحمِّل  ،برِّئ ساحته وكلٌّ ي ;  وال مكشوفين  ، وال ظاهرين  ،فالمجرمون مع الدوافع واألسباب ليسوا بمرئيين     
 فليس من رواية فيها من أدلة اإلثبات أو النفي ما َيحِمل الغالبية العظمى مـن                ،الطرف اآلخر المسؤولية  
  .الفلسطينيين على تصديقها

 وتعرف متـى    ، وتعي مصالحها الشخصية والفئوية الضيِّقة جيدا      ، تعرف ما تريد   ،إنَّها قوى منظَّمة جيدا   
 وتعرف كيف تستثمر على خير وجه شيوع وانتشار العصبية القََبِليَّة في وجهيهـا              ، وكيف ، وأين ،تَضِرب

 وأمعنوا في تمزيقـه بحـراب       ، الذي أثخنته الجراح   ، فالجسد الفلسطيني  ،السياسي التنظيمي واالجتماعي  
لفلسطينيين  ليصبح ممكنا تَقَبُّل ا    ، يوشك أن يلفظ روحه السياسية والقومية      ، واقتتال األخوة  ،الحصار الدولي 

  . فليس من حقوق قومية لشعب باد وجوده السياسي القومي،للحل األسوأ لمشكلتهم القومية
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كل السالح الذي في قطاع غزة ال يكفي مع كل حامليه ومستخدميه لجعل الفلسطينيين يملكون مـن قـوَّة            
طلب فلسطيني ولـو     ما َيفِْرض على إسرائيل تلبية أصغر م       ، وقوة الضغط العسكري   ،المقاومة العسكرية 

 وللقضاء ليس علـى     ،ولكنَّه يكفي إلغراق الفلسطينيين في بحر من الدم       ; كان من المطالب غير السياسية    
 وكأنَّ قطاع غزة لـم      ، وإنَّما على مقوِّمات وجودهم اإلنساني     ،مقوِّمات وجودهم السياسي القومي فحسب    

 ، وللقضية القومية للشعب الفلسطيني بأسره     ،ئ له  إال لتهيِّ  ، سالحا وجنودا ومستوطنين   ،تَخْرج منه إسرائيل  
 ،"القـضية " ولعلَّ خير دليل على ذلك أنَّ الفلسطينيين الحريصين على بقـاء             ،كل أسباب الموت والدمار   

 وإنَّمـا حماقـة سياسـية    ،"االسـتقالل " و،"الدولة" و،"التحرير" ليس   ، يتمنون اآلن  ،"الشعب" و ،"الحقوق"و
 ، فهذا االحتالل  ،يعود بفضلها قطاع غزة إلى االحتالل العسكري اإلسرائيلي المباشر        استراتيجية إسرائيلية   

  . هو الذي يعود على القضية القومية للشعب الفلسطيني بالنفع والفائدة،وعلى كل سوئه
لقضايا الالجئين والقدس   " هولوكوست"لقد عرفت إسرائيل كيف تنهي احتاللها لقطاع غزة بما يؤسس لـ            

 وإنَّمـا التنكيـل   ،"الترانسفيير" ليس التهجير والتشريد أو ، في قطاع غزة، فالهدف اآلن ،الحدودالشرقية و 
" الرايـة البيـضاء   "اإلسرائيلي والدولي والعربي والفلسطيني بالفلسطينيين هناك حتى يصبح ممكنا جعل           

  .إرادة شعبية عامة
 وكـل   ،ء الحاجة لديهم إلى كل هذا الـسالح       الفلسطينيون في قطاع غزة هم اآلن في وضع يتأكَّد فيه انتفا          

يكفيهم فحسب وقد قُلْنا هذا من قبـل غيـر          ". المقاومة" ولو تسربلوا مع سالحهم بشعار       ،هؤالء المسلَّحين 
 فالسالح مع حامليه ومستخدميه يجب أن َيخْـرج مـن الحيـاة             ،مرَّة قوَّة شرطة صغيرة بعددها وعتادها     

في هذه الحال   .  أن َيدخُل فيها مزيد من الديمقراطية والديمقراطيين       ،أجل ومن   ،السياسية للفلسطينيين قبل  
 وأن ، أن يقـاِوموا ، بالتـالي ، ويمكـن ، يمكن أن يصبح الفلسطينيون مع قضيتهم القومية أقـوى  ،فحسب

  . في طريقة مجدية ومثمرة،يفاوضوا
  17/5/2007العرب اليوم 

  
  ! ع؟فلتان أمني أم تدمير قضيٍة ومجتم".. غزة"فوضى  .81

  محمد العبداهللا 
" االئتالف"، وقاربت حكومة    "فتح و حماس  "العتيد بين حركتي    " اتفاق مكة "انقضت ثالثة أشهر على توقيع      

الفلسطينية، على إنهاء شهرها الثاني، ومازال الحصار الظالم والالإنـساني مفروضـاً علـى الـشعب                
الممانعة الدولية التي أحدثها تحرك بعـض       الطفيفة في جدار    " الثغرات"الفلسطيني، على الرغم من بعض      

وإذا كانت الدعوات والتحركات التي انطلقت عبر أكثر من جهة إقليمية ودوليـة             . وزراء الحكومة الوليدة  
فـي  " الضربة القاضية"التي يعمل النظام العربي الرسمي على تقديمها وكأنها      _ "المبادرة العربية "لتسويق  

 قد اصطدمت منذ اللحظة األولى بالرفض األمريكي المتطابق مع شـروط            _!تعامله مع الكيان الصهيوني   
فـإن جهـد الديبلوماسـية      . حكومة العدو الصهيونية، الهادفة تحقيق  االعتراف والتطبيع قبل كل شيء          

، مستمر على أكثر من صعيد، من أجل تليين مواقف قوى الرفض            "الهرولة"التطبيعية الذي تقوده عواصم     
االقتصادية تحت عنـاوين تتـراوح مـابين        / األمنية / طرح الخطط والمشاريع السياسية    والممانعة، عبر 

اإلدارية لترتيـب   / الحقوقية /تجهيز األطر السياسية  "و  " تحسين أداء السلطة عبر تقوية أجهزتها األمنية      "
ئم في ظل هذه األوضـاع، تتـصاعد جـرا        ". وضع األراضي الفلسطينية المحتلة فيما لو انهارت السلطة       

اإلغتياالت واإلعتقاالت، وانتشار الحواجز، وتوسيع المستعمرات، وزيـادة عـدد الوحـدات            "اإلحتالل  
/ ، وقضم األراضي ومصادرة الثروات المائية بفعل الجـدار العنـصري          "القدس"السكنية في محيط مدينة     

 تكـشفه حـرب     المجتمعي الفلسطيني، اضـطراب حـاد،     / التي يقابلها في الجانب السياسي    ". االحتاللي
عذابات وآالم اآلالف من أبنـاء الـشعب،        " أخالقياً"التصريحات اإلعالمية بين طرفي االئتالف، وتُعريه       



  

  

 
 

  

            48 ص                                      724:                                 العدد17/5/2007الخميس : التاريخ

، التي التخرج عن كونها، الشكل األكثر قبحاً        "العشائرية /الجهوية /الفصائلية"ضحايا الصراعات الدموية    
  .  بين الفريقين المتخاصمين السياسية - حتى ال نقول التناقضات -في إدارة التعارضات 

على مدى األسبوعين األخيرين، شهدت أجهزة اإلعالم صراعاً متجدداً بين قطبي األزمة، عكس حدتـه،               
فالتصريحات التـي تنـاوب     . ارتفاع منسوب االحتقان لدى الحركتين، ووصوله لحافة اإلنفجار الكارثي        

ممثل حركة حماس في مكتب التنـسيق       " أيمن طه "و  " فتح"أحد الناطقين بإسم    " جمال نزال "عليها كل من    
في " محمود عباس "المشترك بين الحركتين، أشارت إلى تأزم جديد في العالقة بين الطرفين، التي حاول              

العمل على معالجتها، خاصة مع تقديم وزير الداخلية        " إسماعيل هنية "واجتماعه مع   " غزة"زيارته لمدينة   
تي كشفت عن حالة التهميش التي يعيشها الوزير، نتيجة تحكم كبار ضـباط     استقالته، وال " هاني القواسمي "

وهو مـا   . الوزارة بحركة ووالء األجهزة األمنية، نتيجة عقلية التفرد واإلقصاء اإلنقالبية المهيمنة عليها           
الموجهة لرئيس الـوزراء، والتـي      " يوسف عيسى "عكسته رسالة مدير عام جهاز األمن الوقائي العميد         

" الجهـاز "ت اتهامات خطيرة لحركة حماس في سياق الرد على ما اتهمت به عدة قيادات حمساوية                تضمن
لقد قامت عناصر حماس بسرقة سالح ومركبات السلطة بعد مداهمة          (بوقوفه خلف ظاهرة الفلتان األمني      

باكات لقـد أدت االشـت    ). مقارها وخطف المواطنين وزرع العبوات على أبواب البيوت وتفجيرها لـيالً          
" الرئاسـتين "المتكررة في األيام األخيرة، لسقوط العشرات بين قتيل وجريح، مما يشير إلى فشل جهـود                

في تبريد رؤوس المتقاتلين، التي لم تـؤثر عليهـا أيـضاً،             والقوى الفلسطينية، والوفد األمني المصري،    
التأكيد والنفي لعدة أيام، إلـى      " تأحجيا"، رغم ما شهدته من      "االستقالة"حركة وزير الداخلية االحتجاجية     

 َعلَقَ استقالته نظراً لخطورة المرحلة وتعقيداتها، حـسب         -أن استقر المقام ببقاء الوزير على رأس عمله         
، التي  تمخضت عن اإلتفاق على تنفيذ        "هنية"و" عباس" بعد مشاركته باجتماعات     -الناطق بلسان الوزارة    

 - المتوهم بأن جذر األزمة أمنـي فقـط          -عددة، والتي حملت للبعض     ذات المراحل المت  " الخطة األمنية "
، ظناً منهم بأن ما     "غزة"األحالم بالطمأنينة، خاصة مع نزول مئات العناصر الرسمية للشوارع في مدينة            

لكن تصريحات وزير الداخلية، أكدت على أن ما يجري         . يحصل ما هو إالّ المراحل األولى لتنفيذ الخطة       
وهذا مـا   !). إنه اجتهاد منهم، ولم يكن بموافقتي     . اً للخطة، بقدر ما هو مبادرة من ضباط كبار        ليس تنفيذ (

أمـا وزيـر    ). ال اتفاق على البدء بالتطبيق، ولكن تهيئة األجواء لتطبيقها قريباً         " (أيمن طه "أكده القيادي   
 الجـاري،   12بت  يـوم الـس   " صوت فلسطين "فقد أعطى في حديثه إلذاعة      " مصطفى البرغوثي "اإلعالم  

فعلياً بدأ تنفيذ الخطة األمنية، إالّ أن هناك بعض الجهات التي ال يروق لهـا نجـاح                 (تقييماً آخر للوضع    
التصريحات الملتبسة، المتناقضة أحياناً، كانت تنقل للمواطن الفلسطيني، وللمراقب اإلعالمـي،           ). الخطة

 التنفيذية، الذي هو انعكاس موضوعي للعالقة       صورة االضطراب الذي يحكم العالقة بين األجهزة والقوة       
التي تسعى العديد من القوى السياسية والمجتمعية عبر النقاشـات الـدائرة مـع              . المتوترة بين الحركتين  

قيادتيهما، لتنفيس االحتقان، وإلعادتهما إلى طاولة الحوار، للوقوف على أسباب األزمة الجديدة، من أجل              
سـحب جميـع القـوات      (جواء لتوقيع االتفاق الجديد بين الحركتين، المتضمن        وهو ما وفر األ   . معالجتها

  ).   المنتشرة ومسلحي الطرفين من شوارع مدن وبلدات قطاع غزة
لم يصمد االتفاق سوى بضع ساعات، لتنفجر واحدة من أبشع وأقسى المواجهات بين الحـركتين، منـذ                 

صاص والقذائف الصاروخية، واختطاف العشرات،     عمليات إطالق الر   .لوقف نزيف الدم  "مكة"التوصل في 
، وإعدام  "بهاء أبو جراد  " إغتيال القيادي في كتائب شهداء األقصى     ( ترافقت مع تصفيات إجرامية وحشية    

" غـزة "، أعاد وضع    )سليمان عشي بأسلوب  فرق المستعربين الصهيونية      " فلسطين" الصحافي في جريدة  
 من قيادة الحركتين، والوفد األمني المصري، إللزام المتقـاتلين          مما استدعى تحركاً  . على فوهة البركان  

. بوقف العبث بأمن المواطنين، الذين يعيشون حالة الترقب من عدوان عسكري صهيوني يستهدف القطاع             
 يوقف االشتباكات، وينهـي     - يتوقع المراقبون أن ال يصمد كثيراً        -وهو ما أثمر عن توقيع إتفاق جديد،        
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تر اإلعالمي، ويطالب الجميع بسحب العناصر المسلحة من الشوارع، وتحويل كـل مـن              كل أشكال التو  
  .   تثبت إدانته للقضاء

الدموية التي عصفت بالنسيج المجتمعي الفلسطيني على مدى عدة أشـهر، دقـت             / إن التعبيرات العنيفة  
أحيانـاً خلـف     تتخفـى    -فالصراعات الدموية بين العناصر المـسلحة       . جرس الخطر في وجه الجميع    

مـع عائلـة    " خان يونس "االشتباكات التي تدور مع العائالت، وكمثال على ذلك، ما حصل في محافظة             
/  بدأت تحرق بنيرانهـا الـسلم األهلـي        - جريحاً   70 قتيالً و  12التي سقط فيها على مدى عام       " كوارع"

 المشروع الوطني، الـذي     المجتمعي، الذي سيتطاير شراره المدمر، ليجلب الخراب، ويهيل التراب على         
  .قدَّم مئات اآلالف من الشهداء والجرحى واألسرى، أعز ما يملكون لتحقيق أهدافه التحررية

، بمقدار ما كانت التعبير األكثر عنفـاً وبؤسـاً،          "نبتاً شيطانياً "إن ظاهرة الفلتان األمني لم تكن بأي وقت         
تفرد بالراهن والمـستقبل، الـذي يتكيـف مـع          مصادرة التاريخ، وإقصاء اآلخر، وال    " البعض"لمحاولة  
. البرنامج الذاتي، الذي يعتقد أصحابه بأنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة، والحلول الكاملة والناجزة            /المشروع

، تحاوره على قاعـدة المـشروع الكفـاحي         - الوطني -إن إشاعة ثقافة وطنية، ديمقراطية، تتقبل اآلخر        
لعمل المشترك الجماعي، من أجل تصليب بنية المجتمع وصموده، كفيلة          التحرري، وتطور معه، برنامج ا    

 الرافعة الحقيقية النتـشال الوضـع       - إذا توفر اإللتزام الوطني واألخالقي       -بسحب فتيل األزمة، وببناء     
  .الفلسطيني كله من المأزق

 14/5/2007الحقائق 
 

  "نسالم اآل" أمين سر -تقسيم القدس لعاصمتين للدولتين هو الحل .82
  ياريف اوبنهايمر

هذا هو المبلغ الذي صادقت عليه اللجنة المالية ِهبة خاصة لبلديـة القـدس              . ثمانية وأربعون مليون شاقل   
ثمانية وأربعون مليون شاقل، غايتها كلها تعزيز األسـطورة         . لتمويل االحتفاالت االربعين لتوحيد المدينة    

  ".ت سيادة اسرائيليةالقدس موحدة الى أبد اآلبدين تح"التي تقرر أن 
في المعركة على الرأي العام في البالد وفي العالم، تحاول مكاتب الحكومة، والكنيست، والوكالة اليهودية               

أحداث احتفاالت توحيد المدينـة مثـل       . وبلدية القدس العودة الى تقرير أن المدينة موحدة ولن تُقسم أبدا          
  .لتنفيذكؤوس ريح لفكرة مضت من العالم وليست قابلة ل

من اجل الطمس على الواقع الشديد الموجودة فيه عاصمة اسرائيل، والحاجة الى مصالحة سياسـية فـي                 
جندت نينـات   . القدس، تحتاج الدولة الى إنفاق مبالغ هائلة على االحتفاالت، والعروض واأللعاب النارية           

ية واالقتصادية التي تصحب المدينة،     ايضا للمهمة، التي غايتها كلها إخفاء المشكالت السياسية، واالجتماع        
  .ومحاولة التمسك بالحلم الذي أصبح واضحا اليوم للجميع أنه خيالي بل هاٍذ

حائط البراق تـاريخ    " تحرير"إن مرور أربعين سنة على النصر العسكري الكبير في حرب االيام الستة و            
 حرب االيام الستة كانت حدثا مهما       ال جدل في أن   . يستحق الذكر بيقين، مثال بمراسم رسمية على نحو ما        

  .لكن ال يوجد أي تسويغ أو منطق لالحتفاالت تذكارا لتوحيد المدينة. وتاريخيا في حياة األمة
والمدينة مقسمة بالتأكيد من جميع الجوانب الممكنة، وال يوجد أي امكانية لتغير هذا الوضع في المستقبل                

، أكثر الجمهور االسـرائيلي واٍع متحـرر مـن األوهـام            بخالف منظمي االحتفاالت  . تغيرا جوهريا ما  
  .والوعود الكاذبة

أصبح واضحا اليوم ألكثر الجمهور، في اليسار، والمركز وفي أجزاء من اليمين ايضا، أنه مـن اجـل                  
التوصل الى تسوية سلمية بين اسرائيل والفلسطينيين، فال مناص من تقسيم البالد الى دولتين، وال مناص                

الحل العملي الوحيد الممكن هو أن تصبح األحيـاء العربيـة عاصـمة             .  القدس الى عاصمتين   من تقسيم 
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وتبقى البلدة القديمة واالماكن المقدسة تحت سيادة       . فلسطين، وأن تصبح األحياء اليهودية عاصمة اسرائيل      
  .مشتركة، تضمن حرية العبادة وأمن المصلين
سرائيل على شرقي المدينة، سيخل باألكثرية اليهودية فـي         إن استمرار الوضع الحالي الذي تسيطر فيه ا       

القدس، وسيضر بمكانة المدينة في العالم كعاصمة السرائيل، وسيمنع امكانية التوصل الى تسوية سـلمية               
إن نية الحكومة توسيع البناء في شرقي المدينة لليهود، وأن تطمـس علـى              . بين اسرائيل والعالم العربي   

  . قد تأتي بكارثة على كل من تعز عليه القدسالخط االخضر أكثر،
في هذه االثناء يستمر مسرح الالمعقول، ويكرر الساسة واحدا تلو اآلخر وأفراد الحياة العامة الـشعارات             

استوعب منظمو االحتفاالت خصوصا، وعلى نحو مفارق وإن لم يكن          . المعروفة في شأن توحيد المدينة    
قيقي لالحتفال في شرقي القدس، وعلى هذا ستُجرى أكثـر أحـداث            ذلك عن وعي، انه ال يوجد سبب ح       

وهكذا تعترف المؤسسة االسرائيلية بغير انتباه بأن توحيد        . احتفاالت توحيد المدينة في غربي المدينة فقط      
  .القدس ال يمكن احرازه بالفعل

  معاريف 
              17/5/2007الحياة الجديدة 
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