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   باالجتياحتنتهي متدحرجة تتوعد غزة بعملية "سرائيلا" .1
واصل جيش االحتالل   :  ماهر إبراهيم  ،غزةنقالً عن مراسلها في       19/5/2007 البيان اإلماراتية    قالت

قطاع غزة بعملية عسكرية متدحرجـة      عدوانه الجوي على قطاع غزة أمس مخلفاً سبعة شهداء، متوعداً           
وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس األركان غابي اشـكنازي         . تبدأ بالغارات الجوية وتنتهي باجتياح بري     

ابلغ رئيس الوزراء أولمرت ووزير الدفاع بيرتس أن الجيش مستعد للقيام بعملية متدحرجة تبدأ بالغارات               
 في حال تصاعدت األوضـاع      2002لسور الواقي في مارس     الجوية وتنتهي باجتياح على غرار عملية ا      

 أن الجيش اإلسرائيلي دفع بقوات مدرعة وجنود  معاريف وذكرت .األمنية بما يستوجب مثل هذه العملية
مشاة إلى بعض مناطق القطاع حيث اتخذ الجنود نقاط سيطرة ومراقبة تمكـنهم مـن رصـد ومتابعـة                   

  ."والتعامل معها"واريخ مجموعات المقاومين الذين يطلقون الص
ن ين إسرائيلييمسؤول  أن أسعد تلحمي،الناصرةنقالً عن مراسلها في  19/5/2007 الحياة وذكرت

الجهات "برد قاس على اطالق الصواريخ من قطاع غزة، وفيما توعد وزير الدفاع عمير بيرتس  واهدد
ة حاجة أحياناً إلظهار اإلصرار ثم"، قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ان "المسؤولة بدفع الثمن

وانضم الوزير . "وممارسة الضغوط على المتطرفين إلفهامهم انه ال يمكن التسامح والتسليم بالتصعيد
العمالي بنيامين بن اليعيزر إلى الداعين الغتيال قادة حماس من العسكريين والسياسيين على السواء على 

من جهته، دعا الوزير المتشدد أفيغدور ليبرمان . "لحماسموطن ضعف "اساس ان مثل هذا التهديد يشكل 
أما زعيم ليكود . الحكومة إلى إقرار عمل عسكري واسع النطاق يبتر قطاع غزة إلى ثالثة كانتونات
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عملية استباقية وقائية رادعة وحاسمة إلفهام العرب بأنهم "نتانياهو فقال إن المطلوب هو ، المعارض
ال ان مسؤوال عسكريا كبيرا في الحكومة المصغرة للشؤون األمنية والسياسية التي ا ."يدفعون ثمناً باهظاً

وأن نسأل أنفسنا "تنعقد غدا، دعا إلى التروي قبل إقرار أي عملية توغل واسع النطاق في قطاع غزة 
  ."ماذا سيجري بعد ذلك

ـ  مـا     الـى   برهوم جرايسي  ، نقالً عن  الناصرة من  19/5/2007 الغد األردنية    وأشارت  مـسؤول   هقال
عسكري كبير في جيش االحتالل، أمس إن الجيش سيواصل قصف غزة، وأن القصف لن يرتكـز فقـط          
على الخاليا الفلسطينية التي تطلق القذائف من قطاع غزة باتجاه مواقع إسرائيلية، بل سيشمل بنى تحتيـة       

يلية ستشمل أيضا كل محطـات      وذكر الضابط نفسه، الهجمات اإلسرائ     .ومبان تابعة للفصائل الفلسطينية   
االنتاج للقذائف الفلسطينية، بما في ذلك المخازن والمشاغل التي تشارك في صنع هذه القذائف، وصـوال                

من " هآرتس"وأعرب الضابط في حديثه لموقع صحيفة        .إلى الخاليا التي تطلقها، أو القيادات التي توجهها       
، وقال إن المشكلة األساسية الماثلة أمام إسـرائيل هـو           سعة النطاق في القطاع في هذه المرحلة      اعملية و 

غياب عنوان للمفاوضات بشأن األوضاع في قطاع غزة، فكل محاوالت الـرئيس الفلـسطيني محمـود                
عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، للتوصل إلى وقف إطالق علـى الـصعيد                

واضـاف   .ر إطالق القذائف باتجاه مواقع إسـرائيلية      الداخلي تواجه مصاعب، وهذا ينعكس في استمرا      
إنه على الرغم من أن مشعل هو الشخص المقرر في حركة حماس، إال أن الـذراع                "الضابط المسؤول،   

، حـسب   "العسكرية للحركة في قطاع غزة يعمل وفق اعتباراته هو وال ينصاع دائما ألوامر خالد مشعل              
  . الضابط
عجلة العمليات العسكرية االسرائيلية سوف تتسارع       أن   قولها 19/5/2007 المنار الفلسطينية    وأضافت

في المرحلة القادمة وصوال الى عملية برية واسعة بدا رئيس وزراء اسرائيل التمهيد لها على الصعيدين                
مسؤول عسكري في    .الداخلي والخارجي، في ضوء التقارير التي وضعتها االجهزة االمنية على طاولته          

نطقة الجنوبية في اسرائيل اكد في لقاءات مغلقة ان مسألة احتالل غزة هي مسألة وقت فقط، مع                 قيادة الم 
ان اسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لهذا االحتالل، لكن، في المقابل فان الفلسطينيين لن يخرجوا سالمين مـن                 

ئيلية ضد القطاع   وترى مصادر في اسرائيل ان العمليات العسكرية االسرا        .مواجهة عسكرية مع اسرائيل   
سوف تستمر، اال ان عملية برية واسعة لن تتم قبل نهاية الشهر الجاري، وأن رئيس الوزراء االسرائيلي                 
يرغب بأن تتمكن بعض الجهات من اقناع حماس بالعودة للتمسك بوقف اطالق النار وااللتـزام الكامـل                 

يذ عملية تطهير القطـاع مـن قـذائف         بذلك، لكن، في حال لم يتحقق ذلك فان اسرائيل سوف تنطلق لتنف           
وهذا ما يفسر المشاورات التي بداها اولمرت مع اقطـاب االحـزاب             .القسام كما تقول مصادر اسرائيلية    

 .السياسية لشن هجوم واسع على غزة
  

  الشرعية الفلسطينية من صلب لقوة التنفيذيةا: المسلحين إخالء الشوارعمن هنية يطلب  .2
دعـا رئـيس الـوزراء      : نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي       19/5/2007 الخليج اإلماراتية نشرت  

اسماعيل هنية، أفراد األجهزة األمنية، وكافة المسلحين المنتشرين في الشوارع، الى االلتـزام بـاألوامر               
وقال في مؤتمر صـحافي     . الصادرة من القيادة السياسية، والعودة الى الثكنات والمقار وإخالء الشوارع         

يستوجب ان نتوقف امام االحـداث الجاريـة، وضـرورة          " االسرائيلي" صالة الجمعة إن العدوان      عقب
وشدد على أهمية انسحاب كل المسلحين من الشوارع         .االلتزام بكل التفاهمات واالتفاقات التي تم توقيعها      

مواجهـة العـدوان    والعودة لمواقعهم وااللتزام بالتفاهمات، ووضع المعارك الداخلية جانبـاً، والتفـرغ ل           
   .المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني" االسرائيلي"

هنيـة الهجـوم    اسـماعيل   اسـتنكر   : ألفت حّداد نقالً عن مراسلته،     18/5/2007 48عربوأورد موقع   
اإلسرائيلي على غزة، معتبرا أنه يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتمريـر مـشاريع التـصفية                 
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هذا العدوان ليس منفصالً عن األزمة السياسية اإلسرائيلية، وهو هروب من           أن  "وأكد   .للشعب الفلسطيني 
األزمة التي تعيشها الساحة اإلسرائيلية على المستوى السياسي والعسكري واألمني بعد الهزيمـة التـي               

  .تلقوها في جنوب لبنان وبعد التقارير التي حملت القيادة السياسية مسؤولية الهزيمة
 إسماعيل   إلى أن   عالء المشهراوي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      19/5/2007سطينية  القدس الفل وأشارت  

هنية حيا الشعب الصامد وكل المقاومين وشهداء القوة التنفيذية، هذه القوة التي هي من صلب الـشرعية                 
ـ                ادة الفلسطينية، مؤكدا أن القيادات الفلسطينية ال تهاب التهديدات اإلسـرائيلية القاضـية باسـتهداف الق

  .الفلسطينيين
كما جدد هنية دعوته لجميع قادة واعضاء حركتي حماس وفتح بضرورة االلتزام الفعلي والقوي بما تـم                 

  .اإلعالن عنه ووقف كل إشكال التوتر واالحتقان والمواجهة
  

  عباس يتوجه الى غزة لوقف االقتتال: عريقات .3
باس سيتوجه الجمعة او السبت الى قطاع       كد صائب عريقات امس ان الرئيس محمود ع       أ:  االردن /الشونة
وقال عريقات في تصريحات على هامش مشاركته في اعمـال المنتـدى             ".لوقف االقتتال الداخلي  "غزة  

كان يجب ان يلتقي الملك عبداهللا الثـاني الـرئيس          : "االقتصادي العالمي المقام على شاطئ البحر الميت      
وم او غدا، وبالتالي الملك يتفهم ان هناك حاجة ان يكـون   سيتوجه الى غزة اما الي عباس هنا، لكن    عباس

ال بد من مساعدة ابو مازن عـن        : "واضاف ".عباس في قطاع غزة حتى يستطيع وقف االقتتال الداخلي        
طريق رئيس حكومته ومن خالل االجهزة االمنية لتنفيذ الخطة االمنية وانهاء الفوضى والفلتان وتكريس              

من دون ذلك، قد نتوصل الى وقف       "ورأى انه   ". لشرعي الواحد والسلطة الواحدة   سيادة القانون والسالح ا   
من المخجل ان نوجه اسلحتنا     "واكد ان   ". اطالق نار هنا ووقف اطالق نار هناك، لكن ستستمر المصائب         

الى بعضنا بعضاً النه ال يوجد ما نقتتل عليه، اصال ال توجد سلطة بمفهوم سلطة، نحن حتى اآلن تحـت            
  ".حتالل، وليست لدينا دولةاال

  19/5/2007الحياة 
  

  وقف اطالق النارىالرجوب ينتقد عباس لعدم توجهه لغزة للوقوف بنفسه علجبريل  .4
 ىوجه اللواء جبريل الرجوب امس انتقادا حادا للرئيس الفلسطيني لعدم توجهه ال           :  وليد عوض  -رام اهللا   

ـ        وقال الرجوب . قطاع غزة النهاء االقتتال الداخلي      الـرئيس ان    ى للقدس العربي الجمعة كان يجـب عل
 غزة مهما كانت الظروف واالجتماع مع رئيس الوزراء وبحـث كافـة تفاصـيل الخالفـات                 ىيتوجه ال 
 غزة بسبب مخاوف من اغتياله، وقـال عليـه ان   ىورفض الرجوب تبرير عدم توجه عباس ال . الداخلية
ـ      وطالب الر .  قطاع غزة مهما كانت الظروف     ىيصل ال   امـاكن   ىجوب الرئيس الفلسطيني بان يتوجه ال

وتابع قائال يقولون بان هناك قصفا للجامعة االسالمية لمـاذا ال            .االشتباكات للفصل بنفسه بين المتقاتلين    
وطالب الرجوب رئيس الوزراء هنيـة ان        . هناك والجلوس في الجامعة ويقول ان هنا       ىيتوجه الرئيس ال  

طالب عباس وهنية بالتصدي بنفسيهما      و .شعب الفلسطيني من اي استهداف    يقوم بنفسه بحماية مؤسسات ال    
 .للمتقاتلين من ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

 19/5/2007القدس العربي 
  

   من أجل وضع حد لالقتتالطلب من قيادة حماس العمل جدياًعباس ي .5
س العمل جديا من أجل وضـع       أكدت مصادر مطلعة للمنار ان الرئيس محمود عباس طلب من قيادة حما           

حد لالقتتال من خالل الزام عناصرها بالتوقف عن ممارسات تفجير الموقف، وضرورة االلتفـات الـى                
خطورة المرحلة الحالية، وتركيز الجهود على فك الحصار ومواجهة التحديات االسرائيلية التي تتعـاظم              
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ي في جهوده المتواصـلة الحيـاء عمليـة         مع استمرار االحتراب الداخلي الذي يضعف الجانب الفلسطين       
السالم، ودفع المجتمع الدولي الى حمل اسرائيل الى وقف تعنتها واعتـداءاتها ودفـع مـا عليهـا مـن                    

  .استحقاقات
    19/5/2007المنار الفلسطينية 

  
  اليحق لمن يعطل عمل التشريعي ان يسحب حصانات: حمد يستبعد استقالة وزراء فتحاأل .6

 استبعد نائب رئيس الوزراء عزام االحمد ان يقدم وزراء حركة فتح استقاالتهم من              :عا تقرير م  -بيت لحم 
وكشف في حديث لوكالـة   .حكومة الوحدة بسبب ما قال عنه استهداف اعضاءها من قبل حماس في غزة           

ء فتح  معا ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس عباس ناقشا كل االحتماالت بما فيها استقالة اعضا              
من الحكومة وبعد نقاشات مستفيضة توصال الى عدم اتخاذ هذه الخطوة النها تعني حل حكومة الوحـدة                 

وشن االحمد هجوما عنيفا على حمـاس والتـي          ".ونحن ال نريد ذلك وال نريد ان نتصرف بردود افعال         
ل وعلى اذعان وعـدم     هذه المطالبات تدل على جه    "  وتابع قائال    ،طالبت اليوم بسحب حصانته البرلمانية    

ان سحب الحصانة يتم في االطر      " ويضيف   ".ايمان بالوحدة الوطنية ويريد ان ينقل ما هو فيه على غيره          
الشرعية وال يحق لمن ال يؤمن بالقانون ويعمل على تعطيل المجلس التشريعي وغير مؤهل وهو اصـال                 

 تمنى االحمد   ،ات حول تعيين وزيرا للداخلية    وفيما يتعلق بالمشاور   ".ضد القانون ال يحق له المطالبة بذلك      
ان يبقى رئيس الوزراء هنية يشغل المنصب لحين اختيار شخصية مستقلة ونزيهة تريد ان تعمل للصالح                

هذه المطالبات تدل على عمل     "  واضاف قائال  ،وعارض االحمد بشدة الذهاب مرة اخرى الى مكة        ".العام
 واتفاق مكة بني على     ،سينأت الداخلية واالبقاء على سلطة بر     مبرمج ومخطط له للهروب من االستحقاقا     

" واسـتطرد االحمـد      ".قاعدة الوفاق الوطني واسس لبرنامج الحكومة الحالية واكد على سلطة واحـدة           
 يهدف الى تجاهل مؤسسسات السلطة وفي مقدمتها المرسوم الرئاسـي الـصادر فـي               2المطالبة بمكة   

 متهمـا   ،لتنفيذية والتي هي سبب رئيسي في االقتتال الحاصل في غزة          بعدم شرعية القوة ا    21/6/2006
ووصف االحمد تلك القوة     .اياها بالمسؤولية عن قتل افراد االمن الوطني ومهاجمة منزل رشيد ابو شباك           

ان هناك من يعطي ذريعة     " وقال االحمد    .بمجموعة المنتفعين والذين يعملون على تفجير الوضع الداخلي       
واضـاف   .بالهجوم على غزة النهم واسرائيل يريدون خلط االوراق واستمرار حالة االحتقـان           السرائيل  

من يحمل سالح مقاومة فهو مقدس ال يطلق الرصاص على المواطنين وال يستمر باالنتشار في الشوارع                "
بات ونفى ان تكون عناصر فتح ال تستجيب لمطال        ".وال ينهب وال يسرق منازل وال يداهم بيوت عائالت        

 وحاصر منزل ماهر مقداد هـل هـم         ، وسمير مشهراوي  ،متسائال من هاجم منزل ابو شباك     , ،مسؤوليها
 .فتح؟ ولكن الذين هاجموا ال يريدون وقف اطالق النار وال يريدون اتفاق مكة

  18/5/2007وكالة معا 
  

 سطينية ال خطط لكونفدرالية أو فدرالية أردنية فل:  لوقف االقتتالخطةعريقات يؤكد وجود  .7
صائب عريقات ان ال احد يمكنه مساعدة الفلسطينيين ما لم يساعدوا           .اكد د :  فريق الدستور  -البحر الميت   

انفسهم، مشيرا الى ان هناك خطة امنية جاهزة البد من تنفيذها لوقف االقتتال الفلسطيني الـدائر حاليـا،                  
ية أنها مهـددة اآلن، مؤكـدا أن الـشعب          مشددا على ان الفصائل عليها ادراك ان اإلستراتيجية الفلسطين        

الفلسطيني ليس األول الذي يمر بهذه الظروف وليس الشعب األول لكن المشكلة أن الـشعب الفلـسطيني                 
 . في المائة، فهذه القضايا ال تخفى علينا وال يجوز اسـتخدامها معنـا             99نسبة المعرفة والعلم تصل إلى      

ينية بأنها كارثية، مابين ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية         ووصف للدستور األوضاع في األراضي الفلسط     
وما نصنعه بأيدينا، فلم يعد بإمكاننا الحديث بشعارات، مؤكدا قلقه على القضية الفلسطينية وعلى المجتمع               

وتحـدث عريقـات عـن      . الفلسطيني الذي بدا نسيجه االجتماعي يتفتت، كما يدمر النسيج االقتـصادي          
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شار انها إذا لم تكن محتضنة في أهداب عيون الشعب فال يمكن لهـا أن تـصمد،                 موضوع المقاومة، وا  
، الفتا الى ان هذا ما      "القالع تدمر ذاتها  "مستذكرا في هذا اإلطار ما قاله الرئيس ياسر عرفات عندما قال            

 .يحدث
القـضية  من جانب اخر ثمن عريقات الدور األردني المتمثل في تحركات الملك عبد اهللا الثـاني لـدعم                  

الفلسطينية، مشيرا الى ان األردن يكرس كل طاقاته وإمكاناته في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، نافيـا                
وجود أي خطط لكونفدرالية أو فدرالية أردنية فلسطينية، معتبرا من يتحدث بهذا اإلطار منـدس، معلنـا                 

ية هو مـصلحة أردنيـة، كمـا هـي          بهذا الشأن أن الملك عبد اهللا أكد له شخصيا أن إقامة دولة فلسطين            
وطلب ان يعطى الملك حقه بهذه المسألة لما يقوم به مـن جهـود عاليـة لخدمـة القـضية                     .فلسطينية
 . الفلسطينية

  19/5/2007الدستور 
  

  انهيار حكومة الوحدة يعني انهيار الحركة الوطنية : الرجوبجبريل  .8
 جبريل الرجوب ان انهيار حكومة الوحدة يعنـي          في تصريحات له على قناة العربية قال اللواء        :بيت لحم 

مـساء الجمعـة ان حـل       " نقطة نظـام  "واضاف في حديث لبرنامج      .انهيار الحركة الوطنية الفلسطينية   
االشكاليات القائمة ال يكمن في تغيير الشخصيات القيادية بل يكمن في تغيير الفلسفة والمنهجية المعمـول                

وفيما يتعلق بفشل وزير الداخلية او افشاله علـى راي مقـدم             .لحزبيةبها واخراج الساحة من التجابات ا     
البرنامج حسن معوض رد الرجوب ان العديد من وزراء الداخلية السابقين كانوا من فتح وفشلوا ايـضا                 
فليس المقصود افشال خيارات حماس الن الفشل نابع من سياسة االحالل ومحاولة الغاء االخر وعدم فهم                

 .قة سليمة، مطالبا ابعاد االجهزة االمنية عن اي حالة تفاعل مباشر مع اي جهـة خارجيـة  الشراكة بطري 
 عنصر في دولـة مجـاورة قـال         500وفيما يتعلق بتلقي الرئاسة اموال من الواليات المتحدة وتدريب          

ة بشرط تسخيرها للمـصلح   ) امريكا او ايران او السعودية    (اننا نقبل اموال من اي جهة كانت        :" الرجوب
وقال ان التدريب ياتي في سياق طبيعي العادة بناء وحماية االجهزة االمنية التي دمرتها اسرائيل                ".العامة

 .بطريقة ممنهجة في السبع سنوات الماضية الهانة النسر الذي يمثل شعار الشرف للـشرطي والجنـدي               
 داخلي اكثر مـا نكـون       نحن بحاجة الى تفاهم وتسامح    " رد الرجوب بقوله     2 وحول الحاجة التفاق مكة   

 ".بحاجة الى اتفاق جديد واصفا اتفاق مكة باالتفاق العظيم الواجب المحافظة عليه
وعقب الرجوب على انتقاده لخطة وزير الداخلية المستقيل بقوله ان الخطة االمنية المعلنة في حينه هربت                

ثانوية مثل معالجة البسطات وضـبط      من االولويات الملحة كالفلتان االمني وانتشار السالح الى االمور ال         
وكشف الرجوب انه اجتمع مع القواسمي بعد تصريحاته هذه واوضح له القواسـمي ان               .السير والمرور 

 .هذا الهروب كان بسبب الضغوطات والتجاذبات الحاصلة التي فرضت تاخير القضايا االبرز
شار االمن القومي للرئيس عباس قـال       وفيما يتعلق بنصيحته للنائب محمد دحالن بعدم استالم موقع مست         

الرجوب انني نصحت دحالن بذلك وال ازال حيث انه ال يحتاج الى هذا المسمى الذي لم يجلـب سـوى                    
مع التاكيد على ان الدحالن كفاءة امنية وطاقة يمكن لها العمل والخدمة من خالل مـسماه                " وجع الراس "

اغ القيادي في الشارع الفلسطيني وافتقاده الزعيم الراحل        وعن الفر  .كرئيس للجنة االمن التابعة للتشريعي    
 ".انا عرفاتي حتى النخاع وعرفات ظاهرة خاصة يصعب تكرارها"عرفات اجاب الرجوب 

  19/5/2007وكالة معا 
  

  االحتالل استجاب لمطالبة األحمد وبدأ بتنفيذ أمنيته بسحق مقرات القوة التنفيذية: أبو هالل .9
إن : "م وزارة الداخلية خالد أبو هالل، نائب رئيس الوزراء، عزام األحمد، قـائالً            هاجم الناطق باس  : غزة

وأكـد أبـو    ". االحتالل استجاب لمطالبة عزام األحمد وبدأ فعالً بتنفيذ أمنيته بسحق مقرات القوة التنفيذية            
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ضح وصـريح    يدلل بشكل وا   ،هالل أن قصف الطائرات االسرائيلية لمواقع القوة التنفيذية في رفح وغزة          
وأشار أبو هـالل أن     ". على مدى التنسيق بين االحتالل واألحمد الذي طالب بالقضاء على القوة التنفيذية           

التزمت الصمت منذ بداية األحداث المؤسفة التي عصفت بقطاع غزة أمالً منها في انتهاء هـذه                "وزارته  
واوضح أبـو هـالل أن      ". ت عنها األحداث تطورت بصورة ال يمكن السكو     "، مبيناً أن    "األحداث بسرعة 

استهداف الطائرات اإلسرائيلية لمقرات التنفيذية وعناصرها رغم أن كتائب القسام هي من تدك حـصونه               
 ".ومستوطناته يدلل على محاولة االحتالل استنزاف القوة ليرقص البعض على دماء أبنائها وجماجمهم

 19/5/2007الشرق األوسط 
  

  العسكري االسرائيلي تصعيدعباس يطلب من رايس وقف ال .10
عباس قوله انه طلـب مـن       الرئيس  نقلت وكالة انباء وفا الفلسطينية عن       : وكاالتوال  حامد جاد     -غزة  

رايس وقف التصعيد العسكري االسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة الجهود لدفع عملية الـسالم              
  .الى االمام

   19/5/2007الغد األردنية 
  

  سرائيلي على غزة تدين استمرار التصعيد العسكري االنية الفلسطيالرئاسة  .11
، اسـتمرار التـصعيد العـسكري     الفلسطينية أدان نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة  :رام اهللا 

اإلسرائيلي في قطاع غزة، وحذر في تصريح لوفا، من أن هذا التصعيد العسكري اإلسـرائيلي الخطيـر       
من التدهور وعدم االستقرار، مطالباً الحكومة اإلسرائيلية بوقف عـدوانها علـى            يجر المنطقة إلى مزيد     

ودعا اللجنة الرباعية، وخاصة اإلدارة األمريكية إلى التدخل السريع لوقف هذا التصعيد             .شعبنا الفلسطيني 
  .الخطير

   18/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفاسطينية
  

  دوان اإلسرائيلي على المنطقة تبعات العمنالحكومة الفلسطينية تحذر  .12
استنكرت الحكومة الفلسطينية، العمليات العسكرية اإلسرائيلية، محذرة من أن هذه العمليات سيكون             :غزة

إن سياسـة   : "غازي حمد، المتحدث باسم رئاسة الـوزراء، الخمـيس        .وقال د . لها تبعاتها على المنطقة   
 تعبير واضح عن السياسة الدموية التي تعتمدها الحكومـة          االغتيال التي تنتهجها دولة االحتالل ما هو إال       

: وأضاف في تصريح له    ".اإلسرائيلية والتي تهدف إلى استنزاف قطاع غزة وإدخاله في دوامة من العنف           
لقد دأبت القيادات اإلسرائيلية، العسكرية والسياسية، على التهديد دوما بإعمال عدائية ضد قطاع غـزة،               "

 من خالل قتل العديد من المواطنين في عمليات اغتيال وحشية واسـتهداف للمبـاني               وهاهي اليوم تترجم  
إن شعبنا الفلسطيني الذي تشرب الصمود والعزيمة لن ينكسر أمام هذا           : "وقال ".الرسمية التابعة للحكومة  

وأوضح أن الوضع في قطاع غزة، ال يمكن أن يوصف إال بأنه صعب وقاسي للغاية               ". العدوان الوحشي 
لجم الجنون اإلسرائيلي والذي أصبح منفلتا بـال        "بسبب العمليات اإلسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي إلى        

  ."حدود
  18/5/2007 قدس برس

  
 االنسحاب اإلسرائيلي من غزة كذبة كبرى: البرغوثيمصطفى  .13

صة قد تضيع   قال وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي إن الجميع امام فر         : األردن/ البحر الميت 
واضاف في تصريحات للرأي على هامش مـشاركته         .اذا لم تحل القضية الفلسطينية خالل الفترة القادمة       

في اعمال المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد فى البحر الميت ان عدم حل القضية الفلـسطينية يـشكل                 
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، وقال البرغـوثي    "الى الوراء وقد نصل الى نقطة ال نستطيع معها الرجوع         "خطرا على المنطقة باسرها     
. ان ما تفعله اسرائيل اليوم في غزة احتالل جديد واصفا اياها بالعنـصرية واالسـوأ بتـاريخ البـشرية                  

اذا كانوا يظنون اننا نقبل ان نكون عبيدا لالحتالل لنتنازل عـن حقوقنـا واسـتقاللنا ودولتنـا     "واضاف  
توحد الفلسطينيين لمواجهة الهجمة التـي تقترفهـا        وشدد البرغوثي على ضرورة      ."وحقوقنا فهم واهمون  

ان االنسحاب كذبـة كبـرى وريـاء        "اسرائيل حاليا على حدود غزة التي ما زالت تحت االحتالل وقال            
وفي الـشأن    ."حاولوا ان يطلقوها وغزة اآلن تحت االحتالل ومحاصرة بالدبابات والطائرات االسرائيلية          

تح وحماس قال ان اسرائيل استفادت من االقتتال الداخلي الفلـسطيني           الفلسطيني الداخلي خاصة اقتتال ف    
واالن بعد هذه الهجمات نسعى ونبذل الجهود لوقف االقتتال وتوحيـد الجميـع فـي مواجهـة                 "واستغلته  

ودعـا  . القصف االسرائيلي الذي ال يميز بين فلسطيني وفلسطيني بغض النظر عن االنتمـاء الـسياسي              
حضرنا للمنتدى لنقول للعالم ال تحاصروا الضحية وال        "دولي لتحمل مسؤولياته وقال     البرغوثي المجتمع ال  

تظلموا الضحية ويجب ان تمارسوا العقوبات ضد اسرائيل باجبارها على احترام القانون الدولي ورفـع               
 ."الحصار ووقف العدوان االسرائيلي

  19/5/2007الرأي األردنية 
  

  "سرائيلا"لحصار والفصل العنصري من قبل ال سالم بوجود ا: البرغوثيمصطفى  .14
 أكد وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي أن أساس السالم واالستقرار في            :األردن/ البحر الميت 

منطقة الشرق األوسط يتمثل في إنهاء االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية وإنهاء سياسـة الفـصل             
. ري وإيقاف الحصار الخـانق المفـروض علـى الفلـسطينيين          العنصري المتمثلة بجدار الفصل العنص    

واضاف في حديث خاص أجرته معه الغد أن هدف مشاركة الوفد الفلسطيني في أعمال المنتدى كـشف                 
وتوضيح حقيقة الممارسات االسرائيلية وتجديد المطالبة بإيقاف المجازر التي ترتكب بحق األبرياء فـي              

  .ه رفع الحصار والعدوان المفروضين على الشعب الفلسطينيغزة ومطالبة العالم بالضغط اتجا
   19/5/2007الغد األردنية 

  
  البرغوثي يلتقي العاهل االردني ويشارك في افتتاح المنتدى االقتصاديمصطفى  .15

مصطفى البرغوثي لقاء مع الملك عبد اهللا الثـاني علـى هـامش المنتـدى               . عقد وزير االعالم د    :عمان
وقال البرغوثي ان اللقاء تناول مناقشة تفصيلية لخطـورة االوضـاع فـي              .الميتاالقتصادي في البحر    

االراضي الفلسطينية من هجمات اسرائيلية واوضاع اقتصادية متردية جراء الحصار واحتجاز اسـرائيل             
 مليون دوالر ما احدث كارثة اقتصادية وانـسانية         850اموال شعبنا من عائدات الضرائب التي تقدر ب         

   .اضي الفلسطينيةفي االر
واكد الملك عبداهللا ان االردن قام وما زال يقوم بجهود حثيثة مع مختلف االطراف الستئناف المساعدات                

  .المباشرة لشعبنا ورفع الحصار عنه بما في ذلك افراج اسرائيل عن االموال التي تحتجزها
              19/5/2007الحياة الجديدة 

  
   ألغيت ألسباب أمنية  غزةأن تكون زيارة التأكيد ب يرفضمكتب عباس .16

نفى مصدر امني كبير الشائعات التي ترددت امس عن محاولة الغتيال الرئيس محمـود عبـاس وقـال                  
 التأكيـد   ،رفض مصدر في مكتب الرئيس عباس      كما   .المصدر انه ال صحة على االطالق لهذه الشائعات       

الرئيس ابو مازن لم يكن يعتزم التوجه أمـس إلـى           بأن تكون الزيارة ألغيت ألسباب أمنية، موضحاً أن         
  .القطاع على اإلطالق، وذلك بسبب اكتظاظ جدول أعماله

  19/5/2007القدس الفلسطينية 
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 قد تكون المعلومات حول نية حماس اغتيال الرئيس صحيحة :  لوكالة معاأمنيمصدر  .17

ية حول وجود انفاق ملغومة في شارع        تعقيبا على ما نشرته امس وكاالت انباء غربية واسرائيل         :بيت لحم 
 مصدر امني   ،صالح الدين بغزة، وانها كانت تستهدف حياة الرئيس محمود عباس عند زيارته قطاع غزة             

انـه قـد جـرى متابعـة هـذه          : فلسطيني كبير قال لوكالة معا المستقلة لالنباء تعقيباً على هذه االنباء          
تيجة مفادها أن هذه المعلومات قد تكون صحيحة بناء على          المعلومات، وأنه بعد التحري تم التوصل الى ن       

 .الخارطة المرفقة
  18/5/2007وكالة معا 

  
  التفاصيل الكاملة للمخطط الذي أعدته كتائب القسام الغتيال عباس:الوطندنيا  .18

كشف مصدر أمني فلسطيني عن المخطط الذي أعدته كتائب القسام الغتيال الرئيس الفلسطيني من              : غزة
 أنفاق حفرتها في شمال قطاع غزة وجهزتها الستهداف موكب الرئيس عباس في حال قدومه لمدينة                خالل
إن األنفاق التي تم تجهيزها قبل ستة أشهر من خالل استئجار كتائب القسام لمنازل              "وقال المصدر   ". غزة

 وإعـدادها   مهجورة بالقرب من الشارع العام في صالح الدين وقامت بحفر األنفـاق وتجهيزهـا لـيال               
ويوضح المخطط عن وجود خمسة عبوات ناسفة تم وضـعها علـى طريـق              ". الستهداف موكب عباس  

صالح الدين عند مفترق محطة للبترول حيث وضعت العبوات الخمسة بشكل هندسي لتستهدف الموكـب      
ـ     "وقال المصدر   ". بشكل كامل  سطينية أن هذا مؤشر خطير جدا في أسلوب القتل واالستهداف للقيادات الفل

أنه تم كشف تسجيل صوتي يتحدث      " وأوضحت المصادر   ". والتي تقوم به عناصر حماس في قطاع غزة       
 . ، وهو ما أدى إلى إلغاء الزيارة"عن رصد موكب الرئيس عباس لدى وصوله إلى قطاع غزة

  19/5/2007دنيا الوطن 
  

   وعباس اتصل بمشعل..حدة االشتباكات الداخلية تراجعت ولم تتوقف .19
خفت أمس حـدة االشـتباكات       : محمد هواش  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      19/5/2007النهار  ت  نشر

الداخلية في قطاع غزة مع ان التوتر اليزال يسود شوارع مدينة غزة، خصوصا ان الدعوات الى وقـف                  
طـف  النار واالتفاقات والتفاهمات لوقف النار لم تصمد، اذ قتل امس محمد شمالي برصاص مسلحين وخ              

  .ثالثة من اقربائه شمال قطاع غزة في هجوم قالت فتح انه من تنفيذ عناصر مسلحة من حماس
وفي وقت الحق قتل العضو في كتائب القسام خالد عبد الرازق غرب مدينة غزة برصاص مسلحين قالت                 

  .حماس انهم ينتمون الى فتح
ات مسلحة قرب مينـاء الـصيادين       وفي وقت سابق قتل الصياد الفلسطيني سمير العمودي خالل اشتباك         

  .غرب مدينة غزة من غير ان يعرف مصدر اطالق الرصاص
علـى ترتيـب    " عباس وخالد مشعل واتفق المـسؤوالن        محمودوجرى مساء الجمعة اتصال هاتفي بين       

  ".اجتماعات بين فتح وحماس في غزة لوضع حد ألي احتكاكات في القطاع
أفادت حركة فتح في شمال قطـاع       : ألف حّداد عن مراسلته،   نقالً   18/5/2007 48عربوجاء في موقع    

غزة أن مجموعة من كوادرها نجت من محاولة اغتيال جماعية حاولت تنفيذها عناصر من كتائب القسام                
وقالت الحركة إن مجموعة مسلحة فتحت النار باتجاه خمسة من           ".والقوة التنفيذية في جباليا شمال القطاع     

هم ألداء صالة الجمعة في مسجد الشهيد أنور عزيز في جباليا حيث فوجئوا بإطالق              كوادر فتح أثناء ذهاب   
  .النار بكثافة باتجاههم ولم يصب أي منهم بأذى
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 قوات االمن الفلسطينية حاربت بشكل جيد في معبر كارني: تحقيق غربي .20
ى متابعـة مـا      تعكف عل  ة نقلت صحيفة هارتس عن مصادر غربية وصفتها بالكبيرة والمطلع         :بيت لحم 

يحدث في قطاع غزة بان قوات االمن الفلسطينية حاربت بشكل جيد في منطقة معبر كارني ونجحت في                 
صد هجوم نفذته قوة حمساوية تتفوق عليها عددا وعدة وذلك خالفا لما تناقلته المصادر االسرائيلية حول                

 .ة ثمانية مـن افـراد االمـن الـوطني        اداء القوة االمنية الفلسطينية السيئ خالل الكمين الذي اودى بحيا         
واشادت المصادر الغربية بالشجاعة واالقدام الذي تحلت به القوة االمنية الفلـسطينية مـشيرة الـى اداء                 
التسلسل القيادي الجيد حيث عمل جهازين امنيين بتنسيق عال رغم االصابات والخسائر التي وقعت فـي                

المـصادر  " وجاء في تحقيق نفذتـه       .ق عليها بشكل واضح   صفوف القوة االمنية التي واجهت كمينا يتفو      
ان قوة من حماس هاجمت بشكل مفاجئ قوة من الحرس الرئاسي تتشكل من المجندين الجـدد                " الغربية  

والشبان االغرار انهو دوراتهم التدريبية حديثا كانت تتموضع في معسكر صغير بالقرب من معبر كارني               
ت الموقع االمني الفلسطيني سواء من حيث الخبرة القتالية والعـدد والعـدة             علما بان القوة الحمساوية فاق    

 جي وتنقلوا في مركبات االمر الذي افتقرت له القوة االمنية           – بي   –حيث حمل عناصرها قذائف الـ ار       
لقد وقع الهجوم في حوالي الساعة الثالثة صباحا واجبـر افـراد            " واضاف التحقيق الغربي     ".الفلسطينية

وة االمنية الفلسطينية الذين تفاجؤا بالهجوم على االنسحاب الى داخل معبـر كـارني العـادة تنظـيم                  الق
صفوفهم في حين سيطر عناصر حماس على موقع امن الرئاسه وواصلوا التقدم ورغـم وجـود قائـد                  

رة الحرس الرئاسي خارج قطاع غزة اال ان التسلسل القيادي عمل بشكل جيد حيث قامت الوحدة المحاص               
بطلب العون من وحدات االمن الوطني القريبة من الموقع اال ان رجال االمن الوطني اصطدموا بمقاومة                
قوية من رجال حماس الذين وضعوا الحواجز والسواتر في طريق القوة الفلسطينية التي واصلت طريقها               

ـ       فوفها ورغـم  حتى انضمت الى قوة الحرس الرئاسي وذلك رغم الخسائر القاسية التي وقعـت فـي ص
 ".استشهاد قائد وحدة االمن الوطني بنيران الجيش االسرائيلي استلم نائبه قيادة الوحدة وواصـل القتـال               

وخلص التحقيق الغربي بان القوة المشتركة المشكلة من حرس الرئاسة واالمن الوطني اعـادت تنظـيم                
ناصر حماس خارجـه    صفوفها وشرعت بهجوم مضاد وفرض سيطرتها على الموقع االمني وطردت ع          

مؤكدا ان جنود القوة عملوا بناء على التدريبات التي سبق وتلقوها ونجحوا في صد قوة تفـوقهم عـددا                   
 .وعدة ورغم انهم ينتمون الى قوتين مختلفتين استشهد قائد احداها فيما كان قائد االخرى خارج القطاع 

  18/5/2007وكالة معا 
  

  في غزة بعد خطفه لفترة وجيزةاطالق سراح مدير مكتب قناة ابوظبي  .21
 رفض مدير مكتب قناة ابوظبي في غزة والذي خطفـه           :ابوظبيمن   19/5/2007رويترز  نشرت وكالة   

مسلحون لفترة وجيزة يوم الجمعة تحديد هوية خاطفيه بعد ان انحت القناة بالالئمة في ذلك على حركـة                  
ف بعد االفراج عنه ان من خطفوه معروفون        وقال عبد السالم ابو عسكر لقناة ابوظبي عبر الهات         .حماس

وقال مذيع اخبار في قناة ابو ظبي في وقت سابق ان            .ولكنه قال انه ال يريد ان يقول من هم على الهواء          
وقال ابو عسكر ان خمسة ملثمين عند نقطـة تفتـيش            .حماس خطفت مدير مكتب قناة ابوظبي في غزة       

 .ملية خطفه اوقفوه اثناء توجهـه بالـسيارة الـى مكتبـه           التي تقف وراء ع   " الجماعة"قرب منزل زعيم    
واضاف انه اخذ بعد ذلك الى مكان مجهول حيث تم استجوابه عن طبيعة وظيفته ومكان عمله وعالقتـه                  

واردف قائال انهم لم يضربوه او يهينوه وانهم ابلغوه فيما بعد ان ذلك كان خطـأ وانـه                   .بشخصية عامة 
  . يبدو انهم صادروا سيارتهسيتم اطالق سراحه قريبا ولكن

وقال زميل في مكتب القناة بغزة لرويترز في وقت سابق ان سيارة جيب تابعة للقوة التنفيذيـة انزلـت                    
واضاف ان ابو عسكر اتصل من هاتفه المحمول بالمكتب ليبلغ أن سـيارته أوقفـت               . عسكر في الشارع  

  . فتح منذ مطلع االسبوععند نقطة تفتيش أقامتها قوة تتبع حماس التي تقاتل نشطاء
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ليس لديها أي   ) التنفذية(وقال اسالم شهوان ان      . تورطها في هذا االمر    )القوة التنفذية (ونفى متحدث باسم    
  .علم بخطف الصحفي وانه تحقق من أنه ليس محتجزا لديها

رف سـبب   وفي اتصال هاتفي مع القناة التلفزيونية قال وليد عبد الرحمن زميل عسكر في غزة انه ال يع                
  .واضاف انه يبدو رغم ذلك ان حماس تريد تصعيد الموقف. الخطف

  .وقالت حركة فتح انها تحمل حماس التي تقود الحكومة المسؤولية عن حياة الصحفي
الصحافي ابو عسكر يعتبر    إلى أن   ) ب.ف.أ(ونقالً عن   غزة  من   19/5/2007القبس الكويتية   وأشارت  

 .من المقربين للنائب محمد دحالن
  

  عبد الستار قاسم يقترح تسليم السلطة إلى خبراء وحل األجهزة األمنية باستثناء الشرطة .22
 رجح أكاديمي فلسطيني، وجود أسباب أمنية دفعت العاهل األردني إلى إلغاء الزيارة التي كانت               :طولكرم

 الستار قاسم،   عبد.وقال د  .مقررة إلى رام اهللا للقاء الرئيس الفلسطيني، قبل لحظات قصيرة، من وصوله           
إن الوضع في فلـسطين غيـر       : "المحاضر في قسم العلوم السياسية، في جامعة النجاح الوطنية، بنابلس         

مستقر، والسلطة الفلسطينية، ال تستطيع أن تحمي أحدا، وبالتالي فإن زيارته في هذه الظروف غير آمنة،                
وأوضـح   ".يع العالقات مع إسـرائيل    خاصة بعدما تردد عن نية الملك زيارة الكنيست، والعمل على تطب          

قاسم في تصريح خاص لقدس برس، أن اتفاق مكة لم ينه حالة الفلتان األمني، وهو مستمر في الـضفة                   
منذ البداية قلت أن اتفاق مكة لن ينجح، ولن يستمر، ألن االتفاق لم يعالج المـشكلة، بـل                  "وقال   .وغزة

العالج يحتاج إلى شهر أو شهرين ولـيس يـومين          عبارة عن مسكن، وكان المفروض عالج المشكلة، و       
ورأى أن القضية الفلسطينية خرجت من أيدي أبنائها، مشيرا إلى أن الـشارع              ".فقط، كما حدث في مكة    

 المزيد من الفوضى، وعندها سيكون التركيز على البحث عن حلول خارجية، والناس لن يسألوا                سيشهد"
إن هنـاك حلـوال     :"وقال قاسم  ".يل عندهم من يؤمن لهم حياتهم     من في السلطة فتح أو حماس، ولكن البد       

عقالنية، ولكن في ظل الوضع القائم ال يمكن الحديث عن حلول عقالنية، وخصوصا أن جزء كبيرا مـن    
القيـادة  : "وأضـاف  ".الفلسطينيين، مرتبط أساسا بالسياسة األمريكية واإلسرائيلية، وببـرامج خارجيـة         

 عاما، وعلمت الشعب الفلسطيني كيف يكـون ذلـيال          40 الفلسطينية على مدار     الفلسطينية دمرت القضية  
". ويستجدي المساعدات وعملته الحرص على المصالح الشخصية بدل الحرص على المـصالح الوطنيـة   

، "البيت الداخلي الفلـسطيني   "وطالب قاسم، بأن ينصب التركيز خالل هذه المرحلة سينصب على ترتيب            
الفصائل تتولى المقاومة، ومن يريد منها المقاومة يقاوم، ومـن ال           " إسرائيل، وقال    وليس المفاوضات مع  

يريد أن يقاوم يلقي السالح، ويتحول إلى حزب سياسي، والجمع بين السلطة والحزب السياسي والمقاومة               
، فعلـى   وقال إنه في حال قبول صيغة أن يتولى خبراء إدارة الشأن الفلسطيني            ".في آن واحد أمر ال ينفع     

في ظل القبول بالتـشكيل اإلداري الجديـد،        "وأضاف  ". ولكن باعتقادي أنها لن تلتزم    "الفصائل أن تلتزم،    
فيجب فصل غالبية الموظفين، وإعطائهم راتبا إلى أن يجدوا عمال، من خالل برامج تـضامنية، ولـيس                 

 ال تلزم، وأكثر مما نحتاج إليـه،        برامج قائمة على التسول، ألن غالبيتهم ال يعملون، ولدينا أعداد هائلة،          
 ".وحل جميع األجهزة األمنية، باستثناء جهاز الشرطة، فلسنا بحاجة إلى مخابرات أو استخبارات وغيرها             

االحـتالل يـرفض    "، وقـال    "البديل لهذه السلطة بعد حلها    "وحول الدعوات لحل السلطة، أشار قاسم إلى        
 بوجود مقاومة وال فصائل مسلحة، وهيئة األمم ليست تحت          العودة، واألردن ترفض أيضا، ألنها لن تقبل      

سيطرتنا، ولن تأتي بسهولة ألن إسرائيل لم تسمح لها، وقد تسمح لها، لكن بعد حصولها على ضـمانات                  
وتوقع قاسم، أن يستمر الحصار االقتصادي، على الشعب الفلسطيني، وأن بعض األموال ستصل،              ".أمنية

  الغرب تعنت بعد أن شاهد اتفاق مكة، وبدأ يطالب بالمزيد من التنـازالت،              "لكن ليس كل األموال، وقال    
  



  

  

 
 

  

            15 ص                                    726:                                 العدد19/5/2007السبت : التاريخ

بعد أن شعر أن ضغطه ولد فائدة، وبالتالي نحن طوعنا رقابنا ألحذية األمم، وأصبحنا حقـل تجـارب،                  
  ."ونحن من يدفع الثمن

  18/5/2007 قدس برس
  

   فراغ قيادي في األراضي الفلسطينيةمخاوف من .23
قد تشهده الساحة الفلسطينية، مؤكـدين ان       " فراغ قيادي " محللون سياسيون فلسطينيون من       حذّر :رام اهللا 

وقال الكاتـب    .االوضاع الحالية، خصوصا االقتتال في غزة، هي االسوأ في التاريخ الفلسطيني الحديث           
، وهـو   االمور تقود فعال الى فراغ قيادي حقيقي      "والمحلل السياسي خليل شاهين لوكالة فرانس برس ان         

واضـاف ان   ". من عالمات انهيار السلطة، ألن الخالف اآلن بين االطراف المتصارعة على من يقـود             
لكن بعد ذلك قتل    . امرا بوقف اطالق النار، وكذلك فعلت حماس      ) مساء االربعاء (الرئيس عباس اصدر    "

ـ                 ستطيع ضـبطه، ال    اربعة فلسطينيين في غزة، وهو ما يشير الى ان قتال الميليشيات في غزة ال احد ي
االمور في قطاع غزة تدفع باتجاه وضع الشعب الفلسطيني في          "وتابع ان   ". فصائل وال رئاسة وال حكومة    

نكبة جديدة، والنظام السياسي الفلسطيني اآلن امام مفترق طرق، فالصراع ليس على المرجعيـات فقـط                
   ".وانما على الشرعيات ايضا

ماس في االنتخابات التشريعية االخيرة، اذ توقـف بعـدها عمـل            وبدأ التنافس على السلطة عقب فوز ح      
المجلس التشريعي، وهذا ما رأى فيه شاهين احدى عالمات االنهيار االخرى، في حين اشتد التنافس بين                

  .فتح وحماس على المؤسسات المدنية واالمنية
نية تحدث ازدواجيـة كهـذه      للمرة االولى في تاريخ الثورة الفلسطي     : "وقال المحلل السياسي طالل عوكل    

صحيح انه نـشأت فـي الـسبعينات جبهـة          : "واضاف". ونشهد صراعا على القيادة بهذا الشكل الدموي      
واعتبـر ان اسـرائيل تغـذي       ". الرفض، لكن لم يكن حينها تنافس على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية          

رارا بتنفيذ هجمـات علـى غـزة        اسرائيل اتخذت ق  "وقال عوكل ان     .التنافس الدموي بين فتح وحماس    
جهـاز االمـن    "واضـاف ان    ". االسبوع الماضي، لكنها ارجأت التنفيذ حين اندلعت المواجهات الداخلية        

االسرائيلي ارجأ تنفيذ العملية واخبر الحكومة انه ال يجوز التدخل اآلن حتى ال نفـسد حالـة الـصراع                   
اتهامات من حماس ضد السلطة التي تقودها فتح بأن         "وتوقع ان تصدر بعد الغارات االسرائيلية       ". الداخلي

العملية االسرائيلية تمت بتنسيق مع السلطة، وهذا بحد ذاته كاف لتأجيج الصراع بدل تطبيق وقف اطالق                
  ".النار الداخلي

هـي  "واتفق استاذ العلوم السياسية علي الجرباوي معه بأن االوضاع التي يمر بها الفلـسطينيون اليـوم                 
في الماضي كانت هناك اختالفات وانشقاقات، لكن هذه الخالفات لم          : "، وقال "ي تاريخهم السياسي  االسوأ ف 

واضاف ان االقتتال الداخلي الدموي بين الحركتين نـاجم         ". تكن تفقدنا يوما البوصلة السياسية الفلسطينية     
  ".فقدان البوصلة وغياب الهدف السياسي المشترك"عن 

  19/5/2007الحياة 
  

  جري مشاورات من اجل اختيار وزير داخلية جديد خلفا للقواسميهنية ي .24
 يجري رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، مشاورات من أجل اختيار، وزيرا للداخلية خلفـا             : غزة

وأعرب هنية، في بيان، مقتـضب عـن أملـه باالنتهـاء مـن هـذه                 .للوزير المستقيل هاني القواسمي   
  .ن الختيار وزير الداخلية الجديدالمشاورات، في أقرب وقت ممك

  18/5/2007 قدس برس
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  "مسح إسرائيل من الوجود"على إيران التخلي عن شعار : عريقات .25
وجه صائب عريقات انتقادات للسياسة اإليرانية، خصوصا فيما يتعلق بالعالقـات           : األردن/ البحر الميت   
 أعمال المنتدى االقتـصادي العـالمي        عريقات، الذي يشارك ضمن وفد فلسطيني في       دعاو. مع تل أبيب  

، معتبرا أن ما يجب أن تفعله       "مسح اسرائيل عن خارطة العالم    " إيران للتخلي عن شعار      للشرق األوسط، 
  ."وضع القضية الفلسطينية على هذه الخريطة"طهران هو 

  18/5/2007 قدس برس
  

   جدد في غزة جراء تواصل غارات االحتاللشهداء 4 .26
عدد الشهداء الذين سقطوا فجر الجمعة في قصف طائرات أن  غزةمن  18/5/2007 قدس برسأفادت 

االحتالل لموقع رصد متقدم لكتائب القسام، شرق حي الزيتون، ارتفع إلى خمسة شهداء بعد وفاة أحد 
  .د الهجينيول، ويدعى  بجراحهالمقاتلين متأثراً
صيب أ وواثالثة فلسطينيين استشهد أنألفت حداد  نقالً عن مراسلته 18/5/2007 48 عربوذكر موقع

 سيارة كانت تقل عناصر من "سرائيليةإ" حينما قصفت طائرة ، الجمعة،خرون بجراح مختلفةآخمسة 
  . شارع النصر بمدينة غزةيكتائب القسام ف
 المنصوبة على الحدود "سرائيليةاإل"ثناء قالت مصادر فى شمال قطاع غزة إن المدفعية فى تلك األ
  . بشكل مباشرة المنزلقطاع غزة استهدفت منزل خليل البطش ما أدى إلى إصابالشمالية ل
ن الجيش أمصادر فلسطينية قالت  نقالً عن مراسليها إلى أن 19/5/2007 القدس الفلـسطينية   وأشارت

بالغـه  حمد الجعبري القيادي في الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة إل          أ ب  اتصل هاتفياً  "سرائيلياإل"
  .تم قصف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزةنه سيأب

كتائب القسام من جهتها توعدت     ، أن   حامد جاد  عن مراسلها في غزة،      19/5/2007 الغد األردنية    ونقلت
 : الكتائـب  الناطق باسم " أبو عبيدة "وقال   ،االحتالل اإلسرائيلي برد موجع على عمليات االغتيال األخيرة       

على " :وأضاف ". على هذه الجرائم والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا         سنلقن العدو دروساً في الرد    "
العدو أن يدرك أن سكان مدينة عسقالن سيلحقون بسكان سديروت، والمغتصبات المحيطة بقطاع غزة لن               

  ".تكون في مأمن من ضربات القسام
، جمعـة  ال، الديمقراطيـة  أدانت الجبهة:زة من غ  18/5/2007 وفا   - وكالة األنباء الفلسطينية   وأوردت
وطالب المهندس عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزيـة          . الهمجي على قطاع غزة    "اإلسرائيلي"العدوان  

للجبهة في بيان له، المجتمع الدولي بالتدخل للجم هذا العدوان، وحّمل إسرائيل المسؤولية الكاملـة عـن                 
 مواجهة العدوان، والتوقف فـوراً عـن هـذا          فصائل للتوحد ورص الصفوف في    ال كافة   اًيعاد .هتداعيات

  .االقتتال الداخلي من أجل عودة الهدوء واالستقرار والنظام
  

   صاروخاً منذ الثالثاء90 واالحتالل يعترف بسقوط  بالصواريخمستعمراتتمطر الالمقاومة  .27
 في عدة بالغات عسكرية أنهاالقسام أكدت كتائب :  ورفحغزة من 18/5/2007  قدس برسأوردت

 صباح كفار ميمون، وياد مرخاي، بخمسة عشر صاروخاًو من عسقالن، وسيدروت، أمطرت كالً
رداً على مجزرة حي الزيتون التي ارتكبتها "وقالت في بيان لها إن ذلك يأتي .  على عدة دفعات،الجمعة

غتيال ضد طائرات الغدر الصهيونية، ورداً على قصف المواقع التابعة للقوة التنفيذية ومحاوالت اال
 إن صاروخين سقطا في "إسرائيلية"وقالت مصادر  ".مجاهدي شعبنا من كتائب القسام وفصائل المقاومة

 إلصابة ثالثة مستوطنين بجراح وعدد آخر بحاالت هلع، فيما ى مما أد،بشكل مباشرفي سديروت منزل 
  .حد الصواريخ على محطة للغاز في البلدةأسقط 
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علنـت   أ  ألوية الناصر صالح الـدين     يها أن مراسل نقالً عن    19/5/2007 القدس الفلسطينية    وأضافت
لوية باالشـتراك   وقصفت األ  . المحيطة بقطاع غزة فجر أمس     "سرائيليةاإل"مسؤوليتها عن قصف المواقع     

 "سرائيليةاإل" للدبابات   مع سرايا القدس معبر صوفا بصاروخين من نوع ناصر وقدس كما قصفت تجمعاً            
ومعبر كرم أبو سالم بصاروخين مـن طـراز         ,  شمال القطاع بقذيفتي هاون    "دوغيت" المتمركزة بمحررة 

 -  مجلس شورى مجموعات الشهيد أيمـن جــودة        -علنت كتائـب شهـداء األقصى    كما أ  .2-ناصر
 فجر أمس على موقع أبو مطيبـق شـرق مخـيم            2-مسؤوليتها عن إطالق صاروخين من نوع أقصى      

  .المغازي داخل الشريط الحدودي
 90 إن أكثر من قالت" اإلسرائيلية"الحكومة  إلى أن غزة من 19/5/2007 سي إن إن أشارتو

  . منذ الثالثاء الماضي"إسرائيل" أطلقوا من غزة إلى صاروخاً
  

   حماس باستدراج إسرائيل لتدمير السلطةتهمت فتح .28
 يضع "سرائيلياإل"أن القصف الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية  قال جمال نزال :بيت لحم

 .السلطة الفلسطينية أمام تحديات مادية واجتماعية كارثية تزيد من أزمتها حدة وتثقل على المواطنين
واتهم ". كعملة رخيصة في بورصة حساباتها الحركية"واعتبر نزال أن حماس تستخدم البشر الفلسطينيين 

طينيين في الوقت الذي كانت تلتزم فيه ختيارية على الفلسا لفتح جبهة "إسرائيل"نزال حماس باستدراج 
لقد كان الغزيون في غنى عن حرب  ":وقال نزال. الفصائل بالتهدئة في غزة بموجب اتفاق القاهرة

 إلى فتح أبواب "إسرائيل"إلى أن رأت حماس أن استدراج ,  إجرامية جديدة بحق البشر والحجر"إسرائيلية"
 رجال من الكتيبة 8عد الحرج الذي وقعت به حماس يوم إعدامها جهنم للفلسطينيين ينفع مآربها الحركية ب

  ". من نفس الكتيبةالرابعة لألمن الوطني في نفس الموقع الذي قتلت فيه إسرائيل رجالً
ن أبأنها تحاول شق طريقها لمنظمة التحرير بالقنابل والصواريخ معتبرة "وكررت فتح اتهامها لحماس 

 وتظهر نية ،ستعجلة لقطف ثمار العدوان الشامل على السلطة الفلسطينية تأتي كمحاولة م2-الدعوة لمكة
إن استهداف : "وقال نزال ".مبيتة وراء إشعال األزمة األمنية لحسابات سياسية باتت معروفه للجميع

حماس لمقرات السلطة وتزامنه مع الهجوم اإلسرائيلي يشكل فكين اثنين لكماشة واحدة تستطيع إذا 
  ". هو تقويض اتفاق مكة وإسقاط الحكومة الفلسطينية مشتركاًها أن تحقق هدفاًتواصل اشتداد

  19/5/2007وكالة معاً 
  

 قادة في األمن الوقائي بالتآمر مع جهات غربية لضرب المقاومة تتهم حماس .29
اتهمت حركة حماس أمس قادة بارزين في األجهزة األمنية الفلسطينية، بإجراء :  أشرف الهور-غزة 
 مع مسؤولين أمنيين كبار في دول أجنبية عديدة، بهدف ضرب  األخيرةت سرية في اآلونةاتصاال

 عمل ىبناء عل" :وقالت حماس في بيان لها تلقت القدس العربي نسخة منه .المقاومة الفلسطينية
استخباري وتعاون محمود قامت به جهات أمنية عليا من بعض الشرفاء المخلصين العاملين في األجهزة 

 وجود اتصاالت سرية قام بها في اآلونة ىلإمنية، توصلت حركة حماس وباألدلة المادية الدامغة األ
مدير األمن  ( بكل من جهاز األمن الوقائي ممثالً وتحديداً،األخيرة قادة بارزون في األجهزة األمنية

بسام  )قائد في الجهازال( وى،يوسف عيس )المدير العام للجهاز في قطاع غزة( و،رشيد أبو شباك) الداخلي
 أن االتصاالت ىلإوأشارت حماس  ."اليازوري وغيرهم مع مسؤولين أمنيين كبار في دول أجنبية عديدة

التي أجراها المسؤولون األمنيون الفلسطينيون تبادلوا خاللها معلومات خطيرة عن المقاومة الفلسطينية 
   ىلمقاومة والقوة التنفيذية وكيفية السيطرة علوتناولت هذه االتصاالت تبادل الخطط لضرب ا.. وقادتها

  



  

  

 
 

  

            18 ص                                    726:                                 العدد19/5/2007السبت : التاريخ

 أبناء ىمن يتآمر مع العدو عل" أن ىوشددت حماس عل . وتفريغها من مضمونهاىكتائب شهداء األقص
 ." هذا األساسى ولن نتعامل معه بعد اآلن إال عل، المقاومة قد أوغل في الخيانةىشعبه وقو

 19/5/2007القدس العربي 
  

   مقابل وقف المقاومةهاوقف القتل ضدب حماس رفضت عرضاً فتحاوياً: مالفلسطيني لإلعال .30
أعلن مصدر مطلع عن رفض حركة حماس لعرض تقدم به مسؤولون في حركة فتح، يتحدث عن : غزة

وقف عمليات القتل في صفوف الحركة على يد التيار االنقالبي وأجهزة األمن المتمردة ووقف القصف 
 مقابل وقف حماس إلطالق الصواريخ على المواقع العسكرية ،تاللواالغتياالت من قبل االح
وقال المصدر، في تصريح صحفي مكتوب تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم . والمستعمرات الصهيونية

إن جمال نزال الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية بعث بهذا العرض عبر من أسماهم : "نسخة منه
ائل اإلعالم عن عرض مغاير تماماً يدعي حرص حماس على حصة أكبر في بوسطاء، ثم تحدث في وس

وأوضح المصدر أن المبادر إلى هذا العرض كان جمال نزال، الذي تعهد بوقف  ".منظمة التحرير
إذا أعلنت حماس وقف قصف ) الصهيونية(عمليات قتل عناصر حماس ووقف استهدافهم بالطائرات 

قوة التنفيذية في قوى األمن األخرى والتراجع عن مطلب إقالة رشيد أبو المستعمرات الصهيونية ودمج ال
  .شباك مدير األمن الداخلي

  19/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حمد وفتح تدعو حماس لضبط خطابهااألعزام  برفع الحصانة عن يطالببرهوم  .31
س كتلة فتح البرلمانية نائب رئيس       طالبت حركة حماس برفع الحصانة الدبلوماسية عن رئي        : رام اهللا  ،غزة

وأكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس أن هذه المطالبة تأتي في           .  لمقاضاته الوزراء عزام األحمد تمهيداً   
األحمد فـي منـصب     ": مسأوقال برهوم في تصريح صحفي       .أعقاب مطالبة األحمد بحل القوة التنفيذية     

وشـدد  ". ة فكيف يأمر بالقضاء على قوة شرطية شـرعية        يمثل الحكومة والتشريعي وكتلة فتح البرلماني     
  .برهوم على أن حركته ستتابع هذه القضية على أعلى المستويات لحين رفع الحصانة عن النائب األحمد

 وعبر جهازها   ، فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح في الضفة أن حماس          ىأر ،وعلى صعيد مقابل  
خط الرسمي الفاصل بين سياسات واستراتيجيات االئتالف الوحـدوي          باتت تتجاوز ال   ،عالمي الرسمي اإل

وطالـب   .الوطني لحكومة الوحدة الوطنية، وبين البرنامج االنفصالي الذي يقوده تيار محدد في حمـاس             
ال ستعتبر فتح موقف برهوم هـو       إ،  و  الزعارير بتوضيح حماس ورئيس الوزراء لموقفها الرسمي فوراً       

  . لذلك إجراءاتها الالحقة وموقفها من حكومة الوحدة استناداًالموقف الرسمي وستتخذ
  19/5/2007الحياة الجديدة 

  
  أن ترفع الحصانة عن القتلة من قادة حركة حماس ومحاكمتهماألجدر: مقداد .32

إن حركة حماس بعد أن فشلت في كل شيء وتم فضح  ":قال ماهر مقداد الناطق الرسمي باسم حركة فتح
مية وإعداماتها التي أدمت قلوبنا أمام جماهيرنا الفلسطينية التي رفضت هذه العقلية محاوالتها اإلجرا

الدموية والتي ال تقيم وزن لحياة اإلنسان وال لدمائه الطاهرة ذهبت حماس ألبعد من ذلك لتوجيه حملة 
عل الجمهور إعالمية كلها أباطيل وأكاذيب وتزوير للحقائق ظنا منها أنها تستطيع أن تخفف من حدة رد ف

الفلسطيني الذي اكتشف هذا الزيف والخداع الذي يمارس على مدار الساعة بوسائل إعالمها التضليلية 
إن حماس بدأت بتركيز هجومها " :وأوضح مقداد في حديث خاص لوكالة فلسطين برس ".والكاذبة

عالمية وصلت لدرجة وإظهار أنها ضحية مع أنها عززت ثقافة اإلعدام بدم بارد موضحا أن حملتها اإل
الوقاحة والخروج عن اللباقة من خالل الحديث عن رفع الحصانة عن المناضل عزام األحمد في محاولة 
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منها للبحث عن شرعيات لمن قاموا بعمليات القتل واإلعدام بحق أبناء شعبنا الفلسطيني مؤكدا أنه إذا 
ألحمد ، األجدى أن يدور رفع الحصانة كان الحديث يدور عن رفع الحصانة البرلمانية عن المناضل ا

أبو "البرلمانية عن يونس الشرافي الذي صنع من بيته غرفة عمليات نفذت عملية إعدام محمد غريب 
وحسين أبو هليل أمام أعين زوجته وأطفالهم ، وذلك تمهيدا لمحاكمته باإلضافة إلى رفع الحصانة " المجد

مؤسسة األمنية وحركة فتح عشرات المرات ويحيى موسى عن يونس األسطل الذي أفتى بقتل أبناء ال
الذي يتحدث بنفس الطريقة وصالح البردويل وعن معظم قيادات حركة حماس ومن ضمنهم محمود 
الزهار الذي حرض عالنية على الفتنة وعن سعيد صيام الذي هو شخصيا غارق في دماء األبرياء من 

 أن هؤالء هم الذي يجب أن يرفع عنهم الحصانة أطفال شعبنا من أخمص قدميه حتى رأسه مؤكدا
البرلمانية تمهيدا لمحاكمتهم ألنهم مارسوا التحريض على الفتنة والفرقة والتعبئة باتجاه القتل وتدمير 
المشروع الوطني الفلسطيني واإلساءة لشعبنا وإذالله وصنعوا أقبية التحقيق له وإطالق النار باتجاه أبنائه 

 ".وإعدامهم 
 مقداد أن كل هؤالء الذين دافعوا عن القتلة هم من يستحق أن ترفع عنهم الحصانة البرلمانية وأن وأكد

يحاكموا بمحكمة تاريخية أمام شعبنا ليلقوا مصيرهم بما فعلوه بشعبنا البطل مؤكدا أن كل األلسنة التي 
ا حركة حماس وكتائب تحاول التضليل والخداع لن تنجح في مسح الصورة الدموية السوداء التي كرسته
 ".القسام في عقول أبناء شعبنا وذلك بما رأوه وعاشوه من مر العذاب والقتل والتنكيل

وأوضح مقداد أن ما يجري في غزة هو بقرار مرتب ومعد له وليس بواقع المصادفة وضمن ما قرر له 
وسحق المؤسسات وخطط له التيار الدموي داخل حماس والذي يؤمن ويعتقد انه يجب سحق حركة فتح 

حتى لو جاء ذلك فوق بحر من الدماء " األمنية إلقامة الدولة االسالمية خاصتهم في قطاع غزة مضيفا 
حسب وجهة نظرهم ، مؤكدا في نفس الوقت أن حماس هي المسؤولة بشكل مباشر عن كل هذا النزيف 

ستطيع ان ينهي سفك هذه مؤكدا أن حماس هي من بدأ في هذا العدوان وهي من ي، من الدماء والخراب
الدماء وذلك عندما تصل لقناعة بان ما تفعله غير مجدي وما تفعله لن يمسح األكاذيب والعار الذي جلل 
حماس وتيارها الدموي وقيادتها التي استمرت بالقتل ووضعت أجندتها الخاصة فوق األجندة الوطنية ولم 

 والتدمير والسرقة والنهب كل ما وجدته في تهتم بالمواطن وقيمه ومارست معه أبشع وسائل القتل
 ".بيوتكوادر حركة فتح من غنائم معتقدة انها في إحدى الغزوات

وأضاف مقداد أن قلة الحياء واألدب لدى قيادات حماس في تطاول على  الرئيس عباس ليس جديد 
جلي بان كل محاوالت باإلضافة إلى اعتبار أبناء وقيادات فتح أعداء وكفار ليس جديد ليوضح ذلك بشكل 

الشراكة التي أرادتها فتح مع حماس باءت بالفشل وذلك ألمر في رأسهم وألنهم يتعاملون مع فتح 
وقياداتها كأعداء وليس كأخوة مشيرا إلى أن حماس تعزز في الشباب الصغار ثقافة الكراهية والحقد 

ا أن ممارسات حماس هذه ، تزوير كبير والعداء حيث يطلبون منهم قتل أبناء فتح ليدخلوا بهم الجنة مؤكد
للتاريخ وللقيم ولألخالق وللدين ويحاولوا من خاللها تسخير مقدرات شعبنا الوطنية ألشخاص ومجموعة 
لها أجندة خاصة حيث أن دماء شعبنا ال تعني لهم شيء مهما نزفت سواء من فتح أو حماس فالناس 

للقادة والمخططين الذين يريدون حرق المجتمع فلن مجرد أدوات لديهم ومادامت هذه الدماء لم تصل 
تتوقف مشيرا أن ذلك يفسر بشكل واضح حالة الهستيريا لدى حماس ، وأوضح مقداد أن زعم حماس  

عمليا حركة حماس هي من يقتل :" هو باطل وأضاف قائالفبأن حركة فتح تقتل على الهوية ومن له لحية 
منية فحماس تقوم بذلك على أكمل وجه أما إذا أرادت فتح ان تقتل على الهوية ويخطف أفراد األجهزة األ

على اللحية فإنها ستقتل نصف أبناءها ونصف أبناء الشعب الفلسطيني الذي في معظمه ملتحي بين متدين 
 ".وجزء آخر يعتبرها موضة 

مقداد وحول إدعاءات حماس عن محاوالت فتح االستفادة من القصف اإلسرائيلي في قطاع غزة قال 
ان فتح قامت بإعطاء اسرائيل معلومات عن المواقع العسكرية لحماس وهذا :" متهكما على حركة حماس 
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شيء مبكي مضحك وكان هذه المواقع سرية وتحتاج لمجهر لرؤيتها وأننا قمنا من خالل القمر الصناعي 
سكينة التي ال تعلم شيء عن الفتحاوي وصورناها وقمنا بتسليم هذه المعلومات للمخابرات االسرائيلية الم

غزة وبناء عليها قام األخ عزام األحمد بإصدار تعليماته ألولمرت بقصف مقرات التنفيذية وأرتعد خوفا 
 ".أولمرت وقام بقصفها وأتصل أولمرت مرة أخرى باألحمد ليرى هل رضي عنه أم ال

ويتحكم في كل األمور داخل إن هناك تيار دموي داخل حماس أصبح له اليد الطولى " وأضاف مقداد 
حماس ويفرض كل الوقائع على األرض ويريد ان يفرض منطقه ويعزز هذا المنطق على األرض عنوة 

ان هذا التيار لن يتوقف على جرائمه بقتل أبناء فتح وشعبنا ولن يتورع في أن " وحذر مقداد قائال 
وهذا ". ن يقف في وجه مشروعه الدموييمارس نفس السلوك داخل حماس ألن هذا التيار ال يريد ألحد أ

 .كله يعيد إلي االذهان ما فعلة الخوارج عبر التاريخ 
  18/5/2007فلسطين برس 

  
   الناطق باسم وزارة الداخلية أبو هالل خالدفتح تطالب بإقالة .33

ـ               :رام اهللا  ن قـصف   أ طالبت حركة فتح بإقالة خالد أبو هالل الناطق بلسان وزير الداخلية الذي صرح ب
وقال المتحدث باسم فـتح     ".  ألمنية نائب رئيس الوزراء عزام األحمد      تحقيقاً" لقطاع غزة يأتي     "إسرائيل"

بو هالل وبناء على تخوينه     أجمال نزال إن حركة فتح ستطلب من ديوان الموظفين أن ينظر فيما إن كان               
ـ              ة التخـوين والقـدح     الرجل الثاني في الحكومة الفلسطينية قد استوفى شروط تجريده من منـصبه بتهم

واستهجنت فتح أن تصدر هذه التصريحات عن الناطق بلسان وزارة الداخلية في الوقت الذي              . والتجريح
هل يجـوز لنـا أن      ": وتساءل نزال . ةيتولى فيه رئيس الوزراء إسماعيل هنية  بنفسه مهام وزير الداخلي          

ية األخ  إسماعيل هنية وزير الداخلية       نعتبر أن تصريحات الناطق باسم وزير الداخلية هي تعبير عن رؤ          
ودعت فـتح  رئـيس       ". أم أن أبو هالل تصرف بناء على تعليمات مسؤوليه الحركيين في حماس؟            حالياً

  . التخاذ اإلجراءات الضرورية التي يتحتم اتخاذها في مثل هذه الحالةهالحكومة ونائب
  19/5/2007الحياة الجديدة 

  
  القتتال واالعتداءات على األجهزة األمنية الشرعيةدعو حماس لوقف ان: فتحمركزية  .34

  :اً جاء فيه بيان، مساء الجمعة، أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح:رام اهللا
إن اللجنة المركزية التي عملت على الدوام على تجنيب شعبنا السقوط في هاوية االقتتـال والفتنـة،                 ... 

سالمية إن وراء إراقة الدم الفلسطيني بأيد فلسطينية، قيـادات          تؤكد لشعبنا الفلسطيني وألمتنا العربية واإل     
  .محلية وميدانية في حركة حماس لإلطاحة بحكومة الوحدة الوطنية وباتفاق مكة

ويهمنا أن نؤكد هنا أن هذه القيادات المنحرفة تتحمل كامل المسؤولية عن جرائمها ضد شعبنا وعـن                 ... 
لى شعبنا المزيد من العدوان اإلسرائيلي والقتل والتدمير ألبنائنـا          خروجها على اتفاق التهدئة، مما جر ع      

  .وأهلنا بصواريخ قوات وطيران االحتالل اإلسرائيلي
ن اللجنة المركزية تدعو قيادة حماس إلى وقف هذا االقتتال وهذه االعتداءات غيـر المـسؤولة علـى                  إو

ع عن هذا القـصف الـذي تـرد عليـه           لى اإلقال إ و ،األجهزة األمنية الشرعية وعلى قواعد حركة فتح      
  (...). بقتل أبنائنا وتدمير مؤسساتنا"إسرائيل"

  18/5/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

 وحرس الرئاسة يشنون حرباً مفتوحة على المساجد " فتح"االنقالبيون في : المصريمشير  .35
 حرس الرئاسة ومجموعات تابعة  أنحماس البرلمانية،النائب مشير المصري، أمين سر كتلة قال : غزة

: وقال المصري. لحركة فتح تقود حرباً مفتوحة على المساجد في قطاع غزة وتقوم باستهداف للمصلين
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إن المأساة اليوم تتكرر وليس على يد التتار أو المغول، بل على يد حرس الرئاسة التابع لعباس حيث "
 على المصلين في مسجد عمر بن الخطاب، حيث اعتدت اليوم قوات الرئاسة ومجموعات فتح الموتورة

أطلقوا النار عليهم بشكل مباشر مما أدى إلى وقوع العديد من اإلصابات بين صفوف المصلين، كما 
ن حركة فتح خرجت بأفعالها عن كل إ قال المصري". ومنعوا وصول سيارات اإلسعاف إلى المصابين
 .معاني الوالء لإلسالم ومن كل معاني اإلنسانية

  18/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  فتح تنفي إحراق أفراد األجهزة األمنية الجامعة اإلسالمية في غزة .36
 التي يتم ترويجها حول قيام أفراد األجهزة األمنية "اإلدعاءات الكاذبة" نفت حركة فتح : سمر خالد-غزة 

س له من الصحة ويتنافى مع الواقع ، مؤكدة أن هذا الكالم ال أسا في غزةبإحراق الجامعة اإلسالمية
وشددت الحركة حرصها الدائم على حماية المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها الجامعة . والحقيقة
لى تحييد الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة وعدم إودعت الحركة العقالء في حماس . اإلسالمية

لى مقرات األجهزة األمنية، حيث تم إصدار ستخدامها من قبل المسلحين إلطالق النيران والقذائف عا
تعليمات صارمة، مشددة من قبل قيادة الحركة والمؤسسة األمنية بعدم الرد على مصادر إطالق النيران 

لى إودعت الحركة الصحفيين واإلعالميين للقيام بزيارة ميدانية وبسرعة . نهائياً في الجامعة اإلسالمية
 .أكد من عدم صحة الشائعات التي تروجها حماسالجامعة اإلسالمية ومحيطها للت

  19/5/2007الرأي األردنية 
  

  العميل في غزة " جيش لحد"لن نصمت طويالً تجاه : كتائب القسام .37
لم تستخدم نصف "الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام أن تشكيالت القسام في غزة " أبو عبيدة"أكد : غزة
، مشيراً إلى أن الكتائب لن تصمت طويالً "د العميل في غزةجيش لحب" في مواجهة من وصفهم "قوتها

وبين أبو عبيدة في تصريحات صحفية، أن كتائب القسام حين أعلنت وقف إطالق النار . على الخروقات
لم تعلنها من باب ضعف أو عجز، بل هي قادرة على الرد على أي اعتداء "والتهدئة من طرف واحد 

  ". طيني بقوةضدها وضد أبناء الشعب الفلس
  19/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  شعث ينفي دعم مصر لفتح ضد حماس .38

 من دعم   "اإلسرائيلية" ما نشرته بعض الصحف      لنائب عن حركة فتح    نبيل شعث ا   ىنف  : كتب هشام الشامي  
 "ئيلياإلسرا" وقال إن ما جاء في اإلعالم         . زاحتها عن رئاسة حكومة الوحدة    مصر للحركة ضد حماس إل    

 فـي   "إسـرائيل " حيث ال ترغب     ،غفال الدور المصري  إطار السعي للوقيعة بين الفلسطينيين و     إيأتي في   
   . السالم وتريد تأجيج الوضع بين الفلسطينيين وها هي تعاود الضرب فور توقف االقتتال بيننا
  19/5/2007األهرام المصرية 

  
  لوقف االقتتالتخاذ خطوة شجاعة الفتح وحماس تدعو مناضلي الجهاد  .39

سالمي لوقفة شجاعة وجريئة مـن       الجهاد اإل  في ياديقال دعا الشيخ خالد جرادات      : علي سمودي  - جنين
 وتوحيد البنادق وتعزيز الوحـدة      ،حداث الدموية المؤسفة في غزة    مناضلي حركتي فتح وحماس لوقف األ     

  .ه وقضيتسطيني الفلشعبالعداء أشكال االقتتال التي ال تخدم سوى أالوطنية ووقف كل 
  19/5/2007القدس الفلسطينية 
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  حماس رفضت دعوة عربية لعقد لقاء بين مشعل وعباس لوقف االقتتال: المنار .40
 من الرياض والقاهرة ودمشق أبدت استعدادها لعقد لقـاءات عاجلـة علـى اعلـى                علمت المنار أن كالً   

حة الفلسطينية، وايجاد حلول جذرية     المستويات بين قيادتي حماس وفتح بهدف وضع حد لالقتتال في السا          
وقالت مصادر مطلعة للمنار أن بعض القادة العرب يسعون للحصول على            .لألزمة القائمة بين الحركتين   

موافقة الحركتين حماس وفتح، على اجراء انتخابات مبكرة شاملة تشريعية ورئاسية، في غـضون سـتة             
م عربية حذرت الجانب الفلسطيني مـن اسـتمرار         أشهر كحل لالزمة واالقتتال الداخلي، وكانت عواص      

وفي سياق آخر، نقل مقربون من حركـة        .القتال الداخلي في وقت تبذل فيه الجهود لتحريك عملية السالم         
حماس ان هناك خالفات بين قيادات الحركة حول ما تشهده الساحة الفلـسطينية، وأن هـذه الخالفـات                  

تجه نحو التشدد، ويقوده ثالثة من قياديي الحركة فـي غـزة،            أفرزت جناحين في قيادة حماس، أحدهما ي      
واثنان من اعضاء المكتب السياسي للحركة في الخارج، وكشفت مصادر للمنار أن قياديين في حمـاس                

عون وجود خطة الضعاف حركتهم، وبالتالي، ال بد من قطع الطريق على ذلك، من خالل ضـربات                  يّد
كما تقول المصادر بأن حركة حماس تلقت مـن قياداتهـا تعليمـات             استباقية ضد حركة فتح التي تؤكد       

وعلى صعيد االتصاالت والجهود بهدف وقف االقتتال        .بتصعيد الموقف والسيطرة على مؤسسات السلطة     
تهربت حركة حماس من االستجابة لدعوة من عاصمة عربية لعقد لقاء بين الرئيس عباس وبـين خالـد                  

 . داخل الساحة الفلسطينية لوقف االقتتال مع فتحمشعل، بحجة ان هناك اتصاالت
 19/5/2007المنار الفلسطينية 

  
  ال الفلسطيني لن ينتقل إلى لبنانتتقاال: أبو العينين .41

بو العينين في مؤتمر صحافي عقده في مقر منظمة التحريـر           أحركة فتح في لبنان سلطان      أمين سر    كدأ
لى أننا مـع الـسلم      إلى لبنان، ونحن نطمئن الجميع      إينتقل  أن التقاتل بين حماس وفتح لن       "في الرشيدية   

بواب أصبح على   أ وأن الوضع الفلسطيني منضبط في هذا الوطن الذي          ،هلي والوفاق الوطني في لبنان    األ
ي أعدم االنخـراط فـي      "لى  إودعا حماس     "....زمته السياسية التي نحن فيها على الحياد      أالخروج من   
   "....حرير الفلسطينيةلغاء منظمة التمشروع إل

 19/5/2007المستقبل 
  

  مليون دوالر2.2منظمة في لبنان بلغت الديون المستشفيات المترتبة على : أبو العينين .42
 تكريمخالل حفل  ،بو العينينأسلطان في لبنان منظمة التحرير حركة فتح وفصائل مين سر  أشارأ: لبنان

ديون "ن ألى إ ،وممرضيه في اليوم العالمي للتمريضمستشفى الهمشري في صيدا لطاقمه الطبي نظمه 
لف دوالر أ ومئتي نالمستشفيات المترتبة على منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وصلت مليوني

ال ما بنسبة إبناء حركة فتح منها أهذه المبالغ المترتبة للمستشفيات لم يستفيد "الفتاً إلى أن " كييمرأ
10."% 

 18/5/2007وكالة معاً 
  

 درس توفير الدعم العسكري لحركة فتح في نزاعها مع حماست إسرائيل :الديلي تليجراف .43
كتبت كارولين ويلر في صحيفة الديلي تليجراف تقول إن إسرائيل تدرس توفير الدعم العسكري لحركة 

ا في إنه برغم صلة فتح الوثيقة بمسلحين فلسطينيين وسجله"وتقول الصحيفة . فتح في نزاعها مع حماس
مهاجمة الدولة اليهودية، إال أن إسرائيل تراها برجماتية ومعتدلة بالمقارنة بحماس التي تتلقى الدعم من 

نعتقد أن الوقت ليس في صالح "ونسبت الديلي تليجراف إلى عضو في الحكومة االسرائيلية القول ". إيران
نكم مشاهدة أن أغلب الخسائر في يمك"ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي القول ". المعتدلين
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إن السالح واألموال تهرب "كما نسبت الصحيفة إلى مصادر دبلوماسية إسرائيلة القول ". صفوف فتح
باستمرار من سوريا وإيران إلى حماس، وإسرائيل تخشى من حصول حماس على صواريخ بعيدة المدى 

من أن يؤدي التدخل االسرائيلي إلى نتائج ولكن هناك مخاوف "وتابعت الصحيفة قائلة ". إذا لم تتحرك
عكسية، ونسبت إلى مصطفى البرغوثي وزير االعالم الفلسطيني القول إن مهاجمتهم حماس يقويها 

 ". فإسرائيل قوة احتالل
  19/5/2007بي بي سي 

 
   اسرائيل لمواجهة حماس وتحطيمها في قطاع غزةاعدتها خمسة خيارات :معاريف .44

 . وحدات اسرائيلية خاصة دخلت بالفعل قطاع غزة لتنفيذ عمليات خاصةكشفت صحيفة معاريف أن
وأشارت الصحيفة  الى أن الحكومة االسرائيلية ستناقش غدا خمسة بدائل لحل مشكلة إطالق صواريخ 
وعلى رأسها عملية برية واسعة النطاق، على اعتبار أنه بمثل هذه العملية فقط يمكن اسرائيل من حسم 

السور "ونقلت الصحيفة عن أوساط عسكرية تؤيد شن هذه العملية، قولها إن حملة . ماسالمواجهة ضد ح
.  اثبتت نجاعتها، وأدت الى انخفاض دراماتيكي في عمليات المقاومة2002) نيسان( في ابريل "الواقي

ويرى رون بن يشاي المعلق العسكري لصحيفة يديعوت احرنوت، أن عملية برية واسعة ستساعد 
ونقلت . ات على الحصول على المعلومات االستخبارية الالزمة إللحاق ضربة قاضية بحماسالمخابر

. معاريف عن ضباط كبار في الجيش، أن عملية برية ستساعد حركة فتح على حسم المواجهة مع حماس
ويرى هؤالء الضباط أن استنزاف حماس في مواجهة مع فتح يساعد في منعها من مواصلة استكمال 

 .قوتها
. لكن ضباطا كبارا آخرين استبعدوا أن توافق الحكومة على عملية برية واسعة النطاق في هذه االثناء

، يعارض العملية البرية على اعتبار أنها لن "الشاباك"وأشارت معاريف الى أن يوفال ديسكين رئيس 
دي الى انهيار ويقول ديسكين إن مثل هذه العملية قد تؤ. تؤثر على موازين القوى بين فتح وحماس

الخدمات العامة في غزة، األمر الذي سيرغم اسرائيل على تحمل المسؤولية عن مئات اآلالف من 
 .الفلسطينيين، بخالف مصلحتها

الى جانب ذلك، فإن الكثير من الجنراالت والوزراء، السيما شاؤول موفاز، فهو يحذر من عملية برية 
ة جدا، مشيرا الى أن عمليات المقاومة ستتجدد بمجرد أن يغادر بسبب االكتظاظ والكثافة السكانية الكبير

وأشارت معاريف الى أن الحكومة ستدرس اقتراحا ينص على احتالل مناطق محددة في القطاع . الجيش
وذلك بهدف منع المقاومة من حفر االنفاق ونصب منصات اطالق الصواريخ، وفي نفس الوقت تتواصل 

وكل من له عالقة بعمليات اطالق الصواريخ، الى جانب السيطرة على عمليات اغتيال ناشطي حماس 
واوضحت الصحيفة أن هذا االقتراح يلقى معارضة أقل داخل  .الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر

الجيش والحكومة، لكنه لن يمنع اطالق الصواريخ، إذ أن التجربة دلت على أنه عندما اعادت اسرائيل 
 .قطاع تواصلت عمليات الصواريخاحتالل مناطق في ال

أما الخيار الثالث، فهو االكتفاء بتصفية جميع الضالعين في اطالق الصواريخ على اسرائيل، وهذا ما ينفذ 
حالياً، لكن هناك من داخل الجيش من يشير الى أنه ال يمكن االكتفاء بهذا السلوك على اعتبار أن 

لذا ستبحث الحكومة . لم يؤد الى وقف اطالق الصواريخاسرائيل جربت في السابق هذا الخيار وحده و
االسرائيلية في اجتماعها غدا اقتراحا بتصفية القيادة السياسية لحماس، وهناك من يتحفظ على هذا 
االقتراح على اعتبار أن تصفية القيادة لم يؤثر على دافعية الحركة لمواصلة العمل ضد اسرائيل، وفي 

 .يادة السياسية التي تضم وزراء ونوابا، ستلقى معارضة دولية كبيرةنفس الوقت، فإن تصفية الق
واشارت الصحيفة الى أن هناك من اقترح ان تمد اسرائيل فتح بالسالح على اعتبار أنه يتوجب مساعدة 

ويشير الذين يؤيدون هذا االقتراح الى أن هذا السلوك الذي حرصت عليه . كل من يحارب حماس
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 تأثيرها على مراكز التوتر في العالم، بحيث انها تساعد الطرف الذي يتفق مع الواليات المتحدة في
لكن ضابط االركان غابي اشكنازي ورئيس القسم السياسي في وزارة الدفاع عاموس جلعاد . مصالحها

ونقلت . يعارضان بشدة هذه االقتراح على اعتبار ان هذا السالح سيوجه ضد اسرائيل في النهاية
 أشكنازي قوله إن هزيمة فتح في المواجهة مع حماس مؤكدة ، لذلك ال طائل من امدادها  عن"معاريف"

واكدت ان الحكومة ستدرس استثمار المزيد من الموازنات في تطوير ردود تكنولوجية على . بالسالح
 اعدت خطة لتطوير "رفائيل"تهديد الصواريخ، حيث ان الصناعات الجوية االسرائيلية المعروفة بـ

وأشارت الصحيفة  .روخ اعتراضي مضاد يتمكن من مهاجمة صواريخ القسام وهي في الجو وإبادتهاصا
 الذي يستخدم "نيوتيلوس"الى أن هناك بدائل تكنولوجية اخرى العتراض صواريخ القسام، مثل صاروخ 

ع حداً أشعة الليزر، الذي كلف مئات ماليين الشواكل، وهناك من يعارض ذلك على اعتبار أنها لن تض
  .نهائياً للصواريخ الى جانب انها مكلفة اقتصادياً، حيث تبلغ قيمة انتاجه بضع مئات من الشواكل

  19/5/2007وكالة سما 
  

 القضاء عليهايعني حل السلطة و لالمام حماسب وهر: تلفزيون اسرائيل .45
قطاع غزة عكف المحللون السياسيون واالمنيون االسرائيليون على تلخيص االوضاع الجارية في 

فباالضافة الى متابعة وسائل االعالم العبرية الدق تفاصيل ما يحدث  .خطيرة" سياسية "بصورة عميقة و
حزب اهللا في متابعة " تقليد"في غزة عن طريق خبراء الشؤون العربية، يعمل التلفزيون االسرائيلي على 

جانبها وزارة الخارجية من  .وصوال الى فهم عقليته) العدو(شؤون وتصريحات ووسائل اعالم 
 وهم يهربون من سديروت ، تنقلها الى -االسرائيلية تنقل صور االسرائيليين ال سيما االطفال والنساء 

ولوحظ ان وسائل االعالم االسرائيلية ابتعدت  .شاشات العالم ليظهر وكأن غزة هي التي تحتل اسرائيل
على بث صور االطفال المذعورين من جدا عن تصوير جنود او دبابات اسرائيلية وتركز فقط 

وقد تحولت بلدة  .الصواريخ وصور المدارس والشوارع التي اصابتها تاركة صور السالح لقطاع غزة
لالعالم االسرائيلي حتى ان ما يحدث في غزة اصبح هامشيا قياسا معها، " الضحية الكبرى"سديروت الى 

لملياردير جايداميك، والذي تبرع باقامة ملجا يتسع الى وحتى ا، وحظيت بزيارة كبار قادة الدولة العبرية
 . مليون شيكل لحمايتهم من الصواريخ60 شخص بكلفة 3500

وفي التحليل االمني لالوضاع قدر المراسلون العسكريون ان خطة الجيش االسرائيلي لمهاجمة غزة 
فيما اوضحوا ان التكتيك  .ستعرض يوم االحد القادم على الحكومة وعلى مجلس الكابينت االسرائيلي

عن طريق اطالة فترة الضرب من الجو اليام وايام ، وان الخطة مبنية "انهاك حماس"الجديد المتبع هو 
وتبعا لهذا السيناريو يتوقع الخبراء  .على الصبر وطول النفس، ما سيجعلها عملية طويلة ومديدة

الهجوم ولكن االوامر االسرائيلية تقضي ان االسرائيليون ان حماس ستحاول الهروب من االنهاك باتجاه 
وحسب المحلل السياسي ايهود يعاري  .يجري التعرض لحياة كوادرها ونشطاءها ما سيضعفها ويربكها

سيبقى امام حماس الهروب الى االمام، والهروب الى االمام سيعني دعوتها لحل السلطة ما سيفسح 
 . اجتياح شامل فان الحرب ستكون شاملة ضد حماسوحتى دون. المجال منطقيا الجتياح شامل والحق

وردا على اهداف حماس الثالثة التي ادعى التلفزيون االسرائيلي قبل يومين انها سعت لتحقيقها من خالل 
استبدال رشيد + فتح تدفق االموال لسالم فياض+ افشال خطة دايتون(هجومها الصاروخي على سديروت 

 :اري ان الرد على حماس سيكون من خالل خطة ثالثة ايضاقال يع) ابو شباك واضعاف دحالن
 .تحطيم حماس ومحاصرتها عربيا ودوليا ومحليا وسياسيا وعسكريا وامنيا وجغرافيا: اوالً
 .استنزافها وانهاكها ليتمكن محمد دحالن من السيطرة عليها من جديد وتنفيذ دايتون: ثانيا
د وقوي بتمويل سيصل الى مليارد دوالر يقوده محمد دحالن اعادة بناء جهاز امني فلسطيني جدي: ثالثاً

 .ويخضع لتدريب وادارة صادقة
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وقد وصف المحللون االسرائيليون ما تقوم به اسرائيل انه عمل عسكري احادي الجانب قياسا مع 
 .انسحاب شارون من قطاع غزة قبل عامين

لمعرفة اذا كانت   سيعاد بناؤها من جديدومن وجهة نظر ايهود يعاري فان حركة فتح الضعيفة والمهلهلة
تستطيع الحكم اوالً؟ واشار الى ان هناك قيادات في فتح مثل جبريل الرجوب تعيق عمل دحالن في غزة 

االصالحات " ضرورة"وتعرقل السيطرة على حماس وهو ما يتطلب من قيادة فتح اعادة النظر في 
تح تستغرق سنة كاملة تواصل خاللها اسرائيل تحطيم والنتيجة، خطة لتقوية واصالح حركة ف .الداخلية

 .حماس التي تمردت على االتفاقيات والقوانين الدولية وبدا انه ال امل في التوصل معها اتلى اي اتفاق
  18/5/2007وكالة معا  

 
   نشر قوة حفظ سالم دولية في غزةلقبولاسرائيل تضع شروطا صعبة  .46

 توافق على نشر قوات حفظ سالم دولية في قطاع غزة مادامت تلـك              قالت اسرائيل يوم الجمعة انها ربما     
" ال"القوات مستعدة لكبح النشطاء الفلسطينيين وهي وجهة نظر قال دبلوماسي أوروبي انها ترقى الى حد                

ونقل مسؤول بوزارة الخارجية االسرائيلية عن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قولها خـالل              .بشكل مهذب 
وماسيين غربيين كبار يوم الجمعة انه سيتعين على أي قوة حفظ سالم تنتشر في القطاع أن                اجتماع مع دبل  

وأعرب  .أخرى حتى تكون مقبولة   " تنفيذية"واالسلحة ولعب أدوار    " االرهابيين"تكون مستعدة للبحث عن     
يض دبلوماسي حضر االجتماع عن شكوكه في أن تكون البلدان االوروبية مستعدة لالنضمام الـى تفـو               

وأدلت ليفنـي    ."بطريقة مهذبة .. ال"وقال الدبلوماسي ان تعليقات ليفني ترقى الى حد قول اسرائيل            .كهذا
بهذه التعليقات بعدما سألها سفير االتحاد االوروبي لدى اسرائيل راميرو سيبريان اوزال عما اذا كانـت                

وقال دبلوماسي أوروبي كبير     .اسرائيل ال تزال تعترض على فكرة نشر قوات حفظ سالم أجنبية في غزة            
فعندئـذ لـن    .. اذا كان تفويض القوة مشابه لتفويض قوة اليونيفيل الحالية          "ان ليفني قالت في االجتماع      

وقال  ."فعندئذ سنكون في وضع مختلف    .. لكن اذا كان للقوة تفويض تنفيذي أقوى        . تكون اسرائيل مهتمة  
وأردف يقول ان رسالة ليفنـي       ."لبنان اختبار .. جهة نظرنا من و "المسؤول بوزارة الخارجية االسرائيلية     

هل المجتمع الدولي جاهز حقا الرسال قوة مستعدة للذهاب من منزل الـى             "للدبلوماسيين يوم الجمعة هي     
هل أنـتم مـستعدون حقـا الداء        . هذا هو نوع القوة التي تحتاجها في غزة       .. منزل بحثا عن االرهابيين   
  ."االمهمة المطلوب انجازه

  18/5/2007رويترز 
  

  اإلسرائيليون يتخبطون ويجنحون الى اليمين :استطالع .47
معهـد   ("المركز لبحوث األمن القومي   " عاماً   19في تلخيص لنتائج االستطالع السنوي الذي يجريه منذ         

. ين، لفت أحد معديه إلى حقيقة ان اإلسرائيليين يجنحون أكثر نحو اليم           )جافي للبحوث االستراتيجية سابقاً   
حل التشاؤم محل األمل الذي راود اإلسرائيليين عـام  "وأضاف انه في أعقاب تطورات العامين األخيرين       

فـك  " في المئة قبـل تنفيـذ        48 من   "األرض في مقابل السالم   "وتراجعت نسبة المؤيدين لمبدأ      ."2005
 في  58 في مقابل     في المئة فقط   28 وصعود حماس إلى الحكم، إلى       2005 عن قطاع غزة عام      "االرتباط

 في  44 إلى   58وانخفضت نسبة الذين يعتقدون ان الفلسطينيين معنيون بالسالم من          . المئة من المعارضين  
 55 في المئة فقط يرون إمكان التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين، على رغـم ان                31المئة فقط في مقابل   

  .ع إلى طبيعتها وحدودهافي المئة يؤيدون إقامة دولة فلسطينية لم يشر معدو االستطال
 في المئة   28 في المئة قبل عام إلى       51وتراجعت نسبة المؤيدين النسحاب أحادي من الضفة الغربية من          

 في المئة من اإلسرائيليين يؤيدون االنسحاب من مستوطنات         47لكن مع ذلك فإن     . بعد الحرب على لبنان   
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غوش "ارضون االنسحاب من التكتل االستيطاني       في المئة يع   75مبعثرة في أعماق الضفة في مقابل نحو        
  .وغور األردن ومحيط المسجد األقصى المبارك) جنوب القدس ("عتسيون

 في المئة أنها انتهت بال غالـب وال         51 في المئة إنها مشروعة ورأى       69وعن الحرب على لبنان، قال      
نسبة مماثلة منحت النصر لــ       في المئة ان إسرائيل هي التي انتصرت في مقابل           24مغلوب، فيما رأى    

 في المئة بأن ثقتهم بالجيش اإلسرائيلي تراجعت بعد الحرب على لبنان في مقابـل               46وأقر  . "حزب اهللا "
 في المئة ان قدرات الردع اإلسرائيلية تراجعت في أعقاب          53ورأى  . نسبة مماثلة قالت إن ثقتها لم تتغير      

وأكد االستطالع عدم ثقـة  . ا يعتمدون على قدرات الجيش في المئة ما زالو82الحرب، لكن مع ذلك فإن     
اإلسرائيليين بقيادتهم السياسية الحالية وقال ثلثاهم إن الحكومة الحالية ليست قادرة على اتخـاذ قـرارات                

 في المئة   76وبمنظور المتشائم يرى    .  أو في قضايا مصيرية    "األمن القومي "صائبة في مسائل تتعلق بـ      
  .احتماالً قوياً لنشوب حرب أخرى في غضون السنوات الثالث المقبلةمن اإلسرائيليين 

 "المـسألة الديموغرافيـة   "وأشار معدو التقرير إلى أن غالبية اإلسرائيليين باتت ترى في األعوام األخيرة             
 في المئة إن ضمان غالبية يهودية في إسرائيل هي القيمة األولى            57، إذ قال    "المسألة الجغرافية "أهم من   

مسألة أرض  ")  في المئة  9( وفي المرتبة الرابعة     "السالم" فـ   "الديموقراطية"على جدول اهتماماتهم تليها     
عدم إشراك  )  في المئة  72( بنظر غالبية اإلسرائيليين     "دولة ذات غالبية يهودية   "وتعني  . "إسرائيل الكبرى 

رحـيالً  "لمئة ما زالوا يتوقعـون       في ا  62، وهناك   "حسم قضايا قومية  "العرب المواطنين في إسرائيل في      
وأبرز االستطالع حقيقـة     . في المئة منحهم حقوقاً مدنية متساوية      57 للعرب من وطنهم، وإن أيد       "طوعياً

  .أن اإلسرائيلي الفرد راِض ومتفائل لجهة مستقبله الشخصي، لكنه قلق على مستقبل الدولة العبرية
  19/5/2007الحياة 

  
  زب العمل من الحكومةقصف سديروت أجل انسحاب ح .48

وجد عمير بيرتس خشبة إنقاذه من اإلنسحاب والوزراء اآلخرين من حزب العمل من حكومة أولمـرت،                
وذلك بذريعة أن الوقت غير مناسب لترك السفينة بينما تتعّرض بلدة سديروت وجنـوب إسـرائيل إلـى               

 من الحكومـة إلـى مـا بعـد          هذا وقد تم تاجيل البت في اقتراح اإلنسحاب        .زخات من صواريخ القسام   
  .أيار الجاري/اإلنتخابات التمهيدية للحزب والتي من المقرر إجراؤها يوم الثامن والعشرين من مايو

  18/5/2007 48عرب
  

 سوريا للجوالن جيش الكيان أنهى مناورات حول احتمال استعادة .49
سـرائيلي منـاورات     أنهى جـيش االحـتالل اإل      :يو بي اي   عن 19/5/2007الخليج اإلماراتية    ذكرت

عسكرية واسعة أمس األول تم خاللها التدرب على احتمال استعادة سوريا ألجزاء من هضبة الجـوالن                
وخالل المناورات، التي دامت أربعة أيام، جرى التـدرب علـى سـيناريو              .في عملية عسكرية خاطفة   

وقالـت صـحيفة     .وحزب اهللا اشتعال كافة الجبهات اإلسرائيلية وخصوصا الجبهة الشمالية مقابل سوريا          
هآرتس إن السيناريو الذي تم التركيز عليه هو حدوث تصعيد تدريجي على الجبهة مع سوريا وفي نهايته                 
ينفذ الجيش السوري عملية عسكرية خاطفة في هضبة الجوالن ينتج عنها استيالؤه على عدد من المواقع                

من جهة أخرى جرى التدرب على سيناريو        .نالعسكرية اإلسرائيلية على طول الحدود في هضبة الجوال       
حدوث تصعيد مواز على الجبهة الفلسطينية شمل تنفيذ هجمات فلسطينية ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي              

 وإطالق صـواريخ قـسام مـن       48في الضفة الغربية ووقوع عمليات فدائية داخل فلسطين المحتلة عام           
 وبحسب السيناريوهات التي طرحها جيش االحتالل في        48قطاع غزة باتجاه جنوب فلسطين المحتلة عام        
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هذه المناورات فإن سوريا ستنفذ في مرحلة الحقة في حال وقوع حرب معها قصفا بـصواريخ سـكود                  
  .48باتجاه وسط فلسطين المحتلة عام 

:  صحيفة معاريف أمس عن ضابط رفيع المستوى قولههنقلت ما 19/5/2007األخبار اللبنانية  وأضافت
حن لم نشخِّص أن النشاطات التي يقوم بها الجيش السوري هي تمهيد لحرب تبادر إليها سوريا، ونحن ن"

وبخصوص حزب اهللا، نحن نفترض أنه ليس لديهم ": وأضاف. "نعمل بشكل أال يحدث تدهور في الوضع
م، ليس وكما نحن نفه. اهتمام بتدهور الوضع، فهم مشغولون بالوضع في لبنان، في عمليات الترميم

لحزب اهللا مصلحة بفتح النار، وبمفهوم معين، الحرب األخيرة أدت إلى نوع من الردع في مواجهة 
وكان الجيش اإلسرائيلي قد أنهى أول من أمس مناورة قيادية نفذتها قيادة األركان واستمرت  ."حزب اهللا

ت عديدة، وال سيما الجبهة أربعة أيام، اختُبرت خاللها حاالت حصلت فيها اشتباكات متعددة على جبها
  .الشمالية ضد سوريا وحزب اهللا

  
  مليون دوالر 15 لتشاد بـ اسرائيليةصفقات اسلحة  .50

ذكرت صحيفة هآرتس امس ان شركات اسرائيلية ابرمت هذا العام صفقات اسلحة مع تشاد، وقد تمت 
وتم  . مليون دوالر15والي الصفقات بمصادقة وزارة الدفاع االسرائيلية وبلغت تكلفة الصفقة الواحدة ح

االتفاق على هذه الصفقات في اعقاب زيارات عدة قامت بها وفود تشادية في اسرائيل ، وخاصة 
وذكرت الصحيفة ان . الزيارات المتكررة لمدير عام وزارة الدفاع وضباط رفيعي المستوى في الجيش

الطيران، التي وقعت على عقد بقيمة لمعدات " رادن"احدى هذة الصفقات ابرمت مع الشركة االسرائيلية 
وفي صفقة اخرى وافق  . ماليين دوالر مقابل اصالح وتحسين طائرات تابعة لسالح الجو التشادي10

 .بماليين الدوالرات" رام"للصناعات الجوية على بيع عشرات المدرعات من طراز " رمتسا"مصنع 
  19/5/2007الدستور 

  
        المواجهة والمصالحة ..الفلسطينيون واليهود في إسرائيل .51

 لمواجهـة بـين     48توقع أكاديميون يهود أن تؤدي التطلعات القومية لفلـسطينيي          : وديع عواودة  -حيفا  
 باالعتراف بهم كمجموعة وطن قومية سـتؤدي        48واعتبروا أن مطالبة فلسطينيي      .الشعبين في إسرائيل  

م اإلعراب عن هذه اآلراء خالل ورشـة عمـل          وت .في إسرائيل " بين الشعبين "إلى تفاقم األزمة الراهنة     
الفلسطينيون واليهود فـي إسـرائيل      "نظمتها جامعة حيفا وجمعيات عربية ويهودية أمس الخميس بعنوان          

  .، بمشاركة العشرات من األكاديميين والباحثين من الجانبين"على عتبة مواجهة أم مصالحة
   18/5/2007الجزيرة نت 

  
  ستيطانية في القدس تدمر أي أفق للحل االإسرائيلمشاريع : بركة .52

أكد النائب البرلمان اإلسرائيلي، محمد بركة، أن إسرائيل معنية بتدمير أي أفق للحل الدائم مع 
جاء هذا  .الفلسطينيين، من خالل المشاريع االستيطانية الكبيرة، والمشاريع األخيرة في القدس ومنطقتها

المشروع االستيطاني "لهيئة العامة للبرلمان اإلسرائيلي، قضية في كلمة النائب بركة، لدى طرحه على ا
 ألف بيت استيطاني، في شمال ومركز 20، والذي يشمل بناء أكثر من "الضخم في مدينة القدس المحتلة

  .وجنوب المدينة
  18/5/2007 قدس برس

  
  مقتل السائق المقدسي نتيجة عمل إرهابي: إسرائيل .53
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ت السلطات اإلسرائيلية، بان تيسير الكركي، السائق المقدسي الذي ذبحه أقر: أسامة العيسة من القدس 
وفي إجراء نادر الحدوث،  .يهودي يحمل الجنسيتين اإلسرائيلية والفرنسية، ذهب ضحية عمل إرهابي

اعترفت السلطات اإلسرائيلية بالكركي كضحية لعمل إرهابي، مما يعني دفع تعويضات لعائلته، وشملها 
وقالت السلطات اإلسرائيلية المختصة، ان اخصائييها االجتماعيين،  .االجتماعية الالزمةبالتأمنيات 

سيصلون في اقرب وقت ممكن إلى منزل عائلة الكركي في ضاحية بيت حنينا، شمال القدس، وتقويم 
قيقات وقالت الشرطة اإلسرائيلية، إن التح .وضعها بصفتها عائلة ضحية لعمل إرهابي، لتقديم المعونة لهم

وأطلقت وسائل  .األولية كشفت تورط األخوين سووفير في قتل الكركي، بذبحه بالسكاكين والتمثيل بجثته
، في حين انهما ووفقا للشرطة مهاجران جديدان "سائحان من فرنسا"اإلعالم العبرية على القاتلين بأنهما 

 .ة، الجنسية الفرنسيةمن فرنسا إلى تل أبيب، ويحمالن باإلضافة إلى الجنسية اإلسرائيلي
  18/5/2007موقع ايالف 

  
   مليون شيكل 65 سديروتىخسائر إسرائيل بسبب إطالق الصواريخ عل .54

ـ              :أ.ش. أ -غزة    ىكشف اتحاد المصنعين في إسرائيل لصحيفة هاآرتس أن إطالق صواريخ القـسام عل
تعمرة سـديروت والنقـب      تسبب في خسائر بقطاع الصناعة بمـس        , إسرائيل خالل األيام القليلة الماضية    

  %85  بسبب ارتفاع نسبة الغياب في      ,  مليون دوالر   16.25  بما يعادل   ,  مليون شيكل   65  تقدر بنحو  ، الغربي
   . من المصانع األربعين في سديروت

  19/5/2007األهرام المصرية 
  

  للذخيرة في الناصرة احتراق مستودع اسرائيلي .55
في مستودع للصناعات العسكرية االسرائيلية فـي الناصـرة          شب حريق خرج عن السيطرة امس،        :ا ب 

شمال فلسطين المحتلة، والتهمت النيران اطناناً من الذخيرة لكنها لم تؤِد الى وقوع اصابات ولم تتـسبب                 
وقال الناطق باسم الشرطة االسرائيلية غاري الياف ان المعدات الحربيـة            .بمخاطر في المناطق المحيطة   

تديرها الدولة في الناصرة كانت فاسدة فانفجرت واحدثت الحريق، لكن احدا لم يـصب              في المنشأة التي    
واشار الى انه ليس لديه معلومـات عـن حجـم           . بأذى جراء ذلك الن امِس كان يوم عطلة في المنشأة         

  .الذخيرة في المستودع وعن كيفية نشوب الحريق
   19/5/2007المستقبل 

  
  ي مع بريتش غاز في غضون شهريناتفاق لشراء الغاز الطبيع: هآرتس .56

امس انه من المتوقع أن توقع اسرائيل في غضون نحو شهرين اتفاقا مع             " هآرتس"قالت صحيفة   : رام اهللا 
". ذي مـاركر  "شركة بريتش غاز لشراء الغاز الطبيعي من الحقل مقابل شواطىء غـزة كمـا علمـت                 

 مشيراً الى انه    ،2011 اسرائيل مع بداية     سيمكن توقيع االتفاق من وصول الغاز الطبيعي الى شواطىء        و
لم يتم االتفاق بعد بين وزارتي البنى التحتية والمالية االسرائيلية على شكل تسويق الغاز للمستهلكين فـي                 

  .اسرائيل
في خزان غاز السلطة الوطنية غازا مـارين        )  في المائة  90(شريكة في   " بريتش غاز "وتابعت ان شركة    

واذا طور الحقل فـسيقل  .  مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي33قدر حجمه بـ مقابل شواطىء غزة الم   
 فـي المائـة مـن       30سي اللبنانية   .سي. في المائة بحيث ستمتلك شركة سي      60نصيب بريتش غاز الى     

وحسب االتفاق ستشتري الدولة من الشريكات الغاز الطبيعـي         .  في المائة الباقية   10الحقل والسلطة الـ    
وسـتدير  . وستتحمل الشريكات كلفة اقامـة األنبـوب      .  الى عسقالن في أنبوب تحت البحر      الذي سينقل 

على نحو مستقل في الدفعة التي ستحولها عـن         " نتيفيه هغاز هتفعي ليسرائيل   "الشريكات مفاوضة شركة    
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ز وتؤكد جهات مقربة من التفاوض أن التوقيع سيشترط الوفاء بمطالب جهـا           . الربط بنظام النقل الموجود   
  .األمن الذي فرض قيودا على تحويل اموال للسلطة الوطنية

  19/5/2007الحياة الجديدة 
  

 إلغاء صالة الجمعة في خمس منها أنباء عن تصل إلى المساجد وفي غزة الفتنة  .57
 كشفت ، أمنية فلسطينيةامصادرأن : غزة مراسلها من  عبدالقادر فارس عن19/5/2007عكاظ  نشرت

شتباكات باأليدي وقعت في ثمانية مساجد ما ادى الى الغاء صالة الجمعة فى خمسة أن مشادات كالمية وا
  .على خلفية قيام بعض األئمة والخطباء بالتحريض على الفتنة، منها بقطاع غزة

وسائل إعالم حماس، عمدت إلى أن :  غزة من19/5/2007 األخبار اللبنانية مراسل رائد الفي ولفت
إلى بث فتاوى لعدد من علماء الدين، أبرزهم محمد سليم العوا، الذي شّدد على خالل اليومين الماضيين، 

بثت إذاعة األقصى فتوى مماثلة للقرضاوي نفى فيها  كما .وجوب قتال الفئة الباغية حتى ترجع عن غيها
 هناك شهداء سيدخلون الجنة ألنهم على الحق، وآخرون  الفتا إلى أن.أن يكون جميع القتلى في النار
بث أحد منتديات حماس على االنترنت نداء إلى أنصار السلفية  فيما .قتلى في النار ألنهم على باطل
 .الجهادية للقتال إلى جانب الحركة

  
   بعد صالة الجمعة احتجاجا على االقتتال الداخلييتظاهرونآالف الفلسطينيين  .58

اطية، والشعبية، وحركة الجهـاد فـي       دعا اآلف الفلسطينيين خالل مسيرة نظمتها الجبهتان الديمقر       : غزة
 إلى قف االقتتال الداخلي، والتوحد لمواجهة التهديدات اإلسرائيلية باجتياح          ،مخيم جباليا شمال قطاع غزة    

وشدد طالل أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للديمقراطية، على ضرورة وقف كل أشكال              .قطاع غزة 
 .الداخلي، وتوحيد جهد الجميع لمواجهة التهديدات اإلسـرائيلية       االحتقان واالحتراب واالقتتال الفلسطيني     

ودعا، إلى تحييد األجهزة األمنية وتأهيلها لتقوم بدورها في تطبيق الخطة األمنية بعيداً عـن التجاذبـات                 
والفئوية والمحاصصة، والى إعادة بناء المؤسسات الوطنية بانتخابات ديمقراطية علـى أسـاس قـانون               

الـصحوة  إلى ، الجميع من جهتهادعت حركة الجهاد فيما  . يقوم على التمثيل النسبي الكامل    انتخابي جديد   
ن المقاومة وحدها هي الطريق لوقف التهديدات اإلسـرائيلية          أل ،من اجل توجيه البنادق صوب االحتالل     

  .وصد العدوان
  18/5/2007 قدس برس

  
   دولةى عل االقتتال في غزة سقوط أخالقي وليس صراعا : عزمي بشارة .59

 وبال  ،بأنه صراع ال أخالقي   ،  وصف عزمي بشارة االقتتال الدائر في غزة        :  إبراهيم العشماوي  -صنعاء  
 أخالقيا نجم عن غياب المشروع التحرري وحركات التحرر الوطني التي وحـدت             ا ويمثل سقوط  .هدف

 فصائل علـي دولـة       إنه ليس هناك صراع    ، في ندوة عقدت بجامعة صنعاء     أضاف و  . الشعب الفلسطيني 
 في غزة ناتج عن أزمة أخالقية       ما يجري  بل حقيقة    ، وليس صراعا أيديولوجيا وهميا    ،غير موجودة أصال  

 بـل يجـب     ، أنه اليمكن االكتفاء برعاية اتفاق بين الفصائل الفلسطينية         في هذا السياق،    واعتبر  . ومعنوية
   . ب الفلسطيني الذي تم وعده به الشعىتفعيل الجهد لتطبيق هذا االتفاق ولكسر الحصار عل

  19/5/2007األهرام المصرية 
  

 حول االقتتال في غزةلجنة تقصي حقائق ب تطالب المستقلةالهيئة الفلسطينية  .60
تشكيل لجنة تقصي حقائق ب ،طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن:  رام اهللا-خلف خلف 

 مؤسستي كما طالبت .لى تجدد موجة العنف واالقتتال في غزةلتحقيق في األسباب التي أدت إل ،مستقلة
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 واتخاذ اإلجراءات الالزمة فوراً لضبط الحالة ،مسؤولياتها الدستورية والقانونيةبتحمل الرئاسة والحكومة 
حملت قيادتي حركتي حماس وفتح و. األمنية في شوارع قطاع غزة، وإزالة كافة مظاهر التوتر

واألخالقية بوقف كل مظاهر االقتتال الداخلي، وسحب المسلحين التابعين لهما من مسؤوليتهما القانونية 
 .قطاعالالشوارع، وضمان عودة الهدوء إلى 

  19/5/2007موقع ايالف 
  

   في اطالق الصواريخ حماس إلى التحلي بالمسؤولية والحكمةيدعونأهالي بيت حانون  .61
 حماس وجناحها العسكري إلى التحلي ،اع غزةدعت لجنة أهالي بيت حانون شمال قط:  د ب أ-غزة 

مسؤولية ما سيقع على ، ملقية بالمسؤولية والتصرف بحكمة فيما يتعلق بإطالق الصورايخ على إسرائيل
 محمود ت من جهة أخرىدع فيما .بيت حانون خاصة والقطاع عامة، على الذين يطلقون الصواريخ

 .ملة وشاملة بين الفلسطينيين إلى التوصل إلى هدنة كا،عباس وإسماعيل هنية
  19/5/2007الدستور 

  
  الالجئون الفلسطينيون في لبنان يصفون االقتتال في غزة بالنكبة .62

، االقتتـال بـين      اللبنـاني  وصفت الفصائل الفلسطينية والالجئون الفلسطينيون في منطقة البقاع االوسط        
منطقة اعتصاما امام مقر االونـروا في      نفذت الجبهة الديموقراطية    في حين   . فتح بالنكبة وحركتي حماس   

م مذكرة موجهـة    يسل، تم خالله ت    لمناسبة ذكرى النكبة، بحضور فعاليات لبنانية وفلسطينية       يةتعلبايا البقاع 
  . الى االمين العام لالمم المتحدة تؤكد تمسك الالجئين بحق العودة

  19/5/2007السفير 
  

   بين االحتالل واالقتتال وقالغزيون يعيشون في قبضة رعب غير مسب: تحقيق .63
يعيش مواطنو قطاع غزة في قبضة رعب غير مسبوق منذ تجدد المواجهات بـين حركتـي فـتح             : غزة

سـرائيل  فإ ، من كل مكان   همالموت يأتي أن  لى  إ البعض منهم    حيث يشير . وحماس والغارات االسرائيلية  
ان الغارات االسرائيلية رغم    ر أحدهم    في حين يعتب   . على االرض  هم من الجو، وحماس وفتح تقتالن     همتقتل

 من االحداث القـذرة بـين االشـقاء          النفوس انها توقع شهداء وجرحى ودمارا، اال انها اخف وطأة على         
 مواجهة الخوف بالـصراخ كلمـا        بعضهم  يحاول حيثمعاناة االطفال االكثر ايالما،      وتبقى   .المتناحرين

باتت الحياة في مدينة غزة مشلولة تمامـا مـع          ، فقد    فوق ذلك كله   . اصوات الرصاص او القذائف    واسمع
 .البسطات غابت من الطـرق    أن  اغالق المؤسسات الحكومية واالهلية والتعليمية والمحال التجارية، حتى         

وال يستطيع عمال النظافة الخروج من منازلهم على غرار السكان المدنيين، ما جعل القمامة تتكدس فـي                 
 وفي هذا الـسياق،     .لكريهة من الشوارع، ما يهدد بانتشار االمراض واالوبئة       وتنبعث الروائح ا  ،  الشوارع

شـيء  يعتبرونـه   ن ما يحدث    أل متابعة اي من محطات التلفزة أو الراديو،         يحجم بعض الفلسطينيين عن   
اعالم الجهتين غير صادق، وكـل منهمـا        البعض يعتقد أن    ، خصوصا أن    تهاهدمش ونستطيعيمخز وال   

جهاز الراديو، بحثاً عـن آخـر        فيما يحرص البعض اآلخر على عدم مفارقة         .لى اآلخر يلقي بالمالمة ع  
 أن مـا    معتبرين ماذا،   من أجل  كل هذه الدماء، و    ولسان حال البعض يتسائل عن سبب سفك      . المستجدات

  .هم اياه طوال عقود من االحتالل وعدوانه المستمر عليهمه هذا العام لم يستطع االحتالل أن يخسروخسر
  19/5/2007الحياة 

  
   الفلسطينيين بذريعة العقوبات الماليةاالحتالل يسرق مال األسرى .64
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أن الكنتينا التي تمنح لألسرى داخل الـسجون اإلسـرائيلية يـتم            ،  أكد مدير شؤون األسرى في طولكرم     
د كل  وناش . إدارة السجون اإلسرائيلية    من سرقتها من خالل عقوبات مفتعلة وألتفه األسباب بحق األسرى        

الجهات الرسمية والحقوقية سواء المحلية أو اإلسرائيلية ضرورة العمل على وقف هذه الـسرقة وطـرح         
طالب االعـضاء العـرب فـى       كما  . الموضوع أمام المحاكم اإلسرائيلية وباألخص محكمة العدل العليا       

هذه ة من أجل فضح     الكنيست أخذ القضية على محمل الجد وعدم التهاون بها والعمل بكل الوسائل المتاح            
  .الممارسات

  19/5/2007البيان اإلماراتية 
  

   احتجاجا على الجدار العنصري االسرائيليثمانية جرحى في مسيرة بلعين األسبوعية .65
خرج المتظاهرون بعد صالة الجمعة في مسيرة حاشدة دعت إليهـا اللجنـة الـشعبية               : عبداهللا أبو رحمة  

لعين، وقد شارك فيها عضوا المجلس التـشريعي مهيـب سـالمة            لمقاومة الجدار واإلستيطان في قرية ب     
وقيس عبد الكريم، باإلضافة إلى عدد من الشخـصيات الوطنيـة وعـدد مـن المتـضامنين الـدوليين                   

 والرصـاص   ،بقنابل الغـاز والـصوت     وقد واجه الجيش االسرائيلي التظاهرة بإمطارها        .واإلسرائيليين
ياه الملونة، مما أدى إلى إصابة ثمانيـة اشـخاص بيـنهم ثالثـة              المعدني المغلف بالمطاط وخراطيم الم    

حرق مساحة واسعة مـن األرض      و ،متضامنين وصحفية باإلضافة إلى عشرات حاالت االختناق بالغاز       
  .المزروعة بالقمح وأشجار الزيتون

  18/5/2007 48عرب
  

  جانب  على متضامنين اهمكشف اعتداءاتبسبب جنود االحتالل يعتدون على صحافيين  .66
اعتدى جنود اإلحتالل، أمس بالضرب على أربعة صحافيين وثالثة مواطنين، بالقرب من مستوطنة بني 
حيفر، المقامة على أراضي قرية بني نعيم، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، بسبب فضحهم 

السموع جنوب لممارسات جنود اإلحتالل بإستخدام القوة المفرطة في تفريق متضامنين أجانب في منطقة 
وقد كان العشرات من أهالي بلدة بني نعيم وبعض المتضامنين األجانب واإلسرائيليين تظاهروا . الخليل

  .أمام المستوطنة إحتجاجاً على مصادرة أربعة آالف دونم من أراضي البلدة
  19/5/2007البيان اإلماراتية 

  
  ي للفلسطينيين امعانا في سياسة الحصار االسرائيلالمعابراستمرار اغالق  .67

استمراراً لـسياسة الحـصار االسـرائيلي       ،   تواصل إغالق معبر رفح لليوم الرابع على التوالي        :القاهرة
كما . معبر أمس ان الجهود المصرية مستمرة بهدف إعادة افتتاحه        الوأكد مصدر مسؤول في     . للفلسطينيين

 تم إغالقه منذ أكثر من شـهر،         إغالق منفذ كرم سالم المخصص للشاحنات الذي        من جهة أخرى،   استمر
 وتـرفض   ،وال تزال هناك مساعدات من األدوية والمعدات الطبية المقدمة من تونس واليمن والجزائـر             

  . منذ أكثر من ستة أشهر،اسرائيل إدخالها
  19/5/2007الحياة 

  
 تدعو النتخابات مبكرة او استقالة الرئيس فلسطينية غالبية : معا لوكالة استفتاء  .68

 استمر الحصار على الشعب الفلسطيني ه في حال ان،اظهر االستفتاء االسبوعي االلكتروني: مبيت لح
بينما اعتقد .  النتخابات جديدة مبكرة بوجوب الدعوة المشاركين يعتقدونمن% 38.63، فإن وحكومته
 والصبر ضرورة الصمود% 12.22 ، فيما أكدان على محمود عباس ان يستقيل من منصبه% 35.84

 .ن على عباس ان يحل حكومة الوحدةأ% 10.49 اعتقد في حين ،ر واكثراكث
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  18/5/2007وكالة معا  
  
  

   في الضفة الغربية في كفر دان غرب جنينقواتهحتالل يعزز اال .69
ذكرت مصادر فلسطينية أن جيش االحتالل توغل داخل أحياء بلدة كفردان غرب مدينـة              : رامي دعيبس 

استخدم خاللها األعيرة النارية والقنابل الغازية ما أدى        ،   األهالي معجهات  جنين بعدد من آلياته وسط موا     
 شن حملة تفتيش في عدد من المنازل والمحال التجارية داخـل            هأن كما   .إلى إصابة ثالثة من أبناء البلدة     

حابه عاود انس ي قبل أن    ، وذلك    ولم يبلغ عن أية اعتقاالت أو إصابات في صفوف المواطنين          ،أحياء البلدة 
  .ى البلدةفرض طوقا احتالليا عليو

  18/5/2007 48عرب
  

  لالجئين الفلسطينيينالبارد مخيم  يخفف إجراءاته في  اللبنانيالجيش .70
أثمرت اللقاءات واالتصاالت التي تمت بين قيادة الجيش اللبناني والفـصائل واللجـان الـشعبية               : المنية

راءات األمنية على الحواجز التي يقيمها الجيش عند        الفلسطينية، عن التوصل التفاق يقضي بتخفيف االج      
  . والسماح بإعادة إدخال مواد البناء،، منذ ظهور حركة فتح اإلسالم نهر البارد شمالي لبنانمداخل مخيم

  19/5/2007السفير 
  

  المخابرات العامة الفلسطينية في مركزمعه تحقيق  أثناء الفلسطيني وفاة شاب .71
 اصابته  بعدأعلنت مصادر أمنية وطبية في مدينة رام اهللا، عن وفاة فلسطيني             : منتصر حمدان  -رام اهللا   

 بينما كان يخضع للتحقيق لدى جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، بعد االشتباه به فـي               ،بنوبة قلبية حادة  
  .التورط بتزوير وثائق خاصة بملكية أراض

  19/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

 قتصادي العالميلفلسطيني االسرائيلي على هامش أعمال المنتدى االاطالق مجلس االعمال ا .72
 مجلس األعمال الفلسطيني ،قتصادي العالميأطلق أمس على هامش أعمال المنتدى اال :البحر الميت
 ودعم الجهود الرامية الى تحقيق  لدى الطرفين، بهدف تعزيز العالقات بين قطاعي االعمال،االسرائيلي

تطوير و  االسرائيلي والفلسطيني،على تشجيع القطاعين االقتصاديين في المجتمعينسيركز  و.السالم
  .جدول أعمال يدعو الى العقالنية والحوار لدعم اعادة البناء واالصالح االقتصادي في المنطقة

  19/5/2007الدستور 
  

   مليون دوالر230مبادرة لتمويل القروض للشركات الفلسطينية بقيمة  .73
إن المنتدى االقتصادي العالمي سيشهد إعالن      ،  ال المستشار االقتصادي للرئيس الفلسطيني    ق: البحر الميت 

 مليون دوالر، بالتعاون مع مؤسـسة       230مبادرة لتمويل القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة        
ايـة   أنه سيتم إعطاء ضـمانات لغ      وضحوأ . وعبر البنوك الفلسطينية والعربية    ،اوبك الرسمية االميركية  

 في حين يساهم صـندوق      ، مليون دوالر  160بحيث تتكفل مؤسسة اوبك بمبلغ      ،  من قيمة القروض  % 70
  . مليون دوالر50االستثمار الفلسطيني بمبلغ 

  19/5/2007الغد األردنية 
  

  الهالل االحمر يلجأ إلى الضفة الغربية بعد إحجام الغزاويين عن التبرع بالدم للمتقاتلين  .74
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  ن قطاع غزة عن التبرع بالدم للجرحى في االقتتال الداخلي، أعلنت وزارة الـصحة أن               امتنع سكا بعد أن   
  

 وحدة دم عبر    200 قام بعمل حملة للتبرع بالدم في الضفة الغربية، نقل خاللها            ،الهالل األحمر الفلسطيني  
  .البعثة الدولية للصليب األحمر

  19/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  المستلزمات الطبية  االدوية و تحذر من مخاطر نفاد الفلسطينيةالصحةوزارة  .75
 من نفـاد األدويـة والمـستلزمات الطبيـة         ا حذر ،ن في وزارة الصحة   يمسؤول أن   :كتب عيسى سعد اهللا   

 .الضرورية خالل أسبوعين، إذا ما استمرت حالة االقتتال الداخلي، وتوسعت رقعة العدوان اإلسـرائيلي             
، إلـى أن المستـشفى اسـتعان         من جهتـه   ستشفى الشفاء بمدينة غزة   وأشار مسؤول العالقات العامة بم    

 هذا النقص إلى الضغط والكم الهائل من المصابين          مرجعا .بالمخزون االستراتيجي الطبي لوزارة الصحة    
فـي هـذا    حذر  قد  و .والقتلى والشهداء، الذين وصلوا إلى المستشفى منذ تفجرت موجة االقتتال الداخلي          

ارثة صحية وإنسانية، بسبب األعداد الكبيرة للضحايا والمصابين، الذين يـسقطون            من حدوث ك   السياق،
  .خالل المواجهات الداخلية الدائرة

  19/5/2007األيام الفلسطينية 
  

   األوضاع األمنية في غزة سيعيق إيصال المساعدات للفلسطينيين تدهور .76
 سيمنع وصـول المـساعدات      ،طاع غزة تدهور الوضع في ق   أن  حذَّر برنامج الغذاء العالمي، من      : جنيف

 إلى أّن سبعة أشخاص من أصل عـشرة         لفتو . ألف مواطن فلسطيني بحاجة إليها     265الغذائية إلى نحو    
البرنامج يـؤمن مـساعدات      مع االشارة إلى أن      .في قطاع غزة يعانون أو هم مهّددون بنقص في الغذاء         

  . بالمائة من سكّان القطاع60لنحو 
  18/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

 
  العاهل االردني يدعو الى عدم التأخير في حل القضية الفلسطينية  .77

دعا العاهل االردني عبداهللا الثاني إلى عدم التأخير في حل القضية الفلسطينية لما سببه : البحر الميت
وأكد خالل افتتاحه أعمال ". نةتمزيق ألوصال الحياة الفلسطي"غياب السالم وظروف االحتالل من 

 من قادة السياسة واالقتصاد في 1500المنتدى االقتصادي العالمي في البحر الميت، أمس، بحضور 
العالم على أن العام الحالي هو عام الفرص إلنهاء العنف وتحقيق السالم وبناء المستقبل اإلقليمي الذي 

  .نجاعتها والعمل الذي يمكن أن يحفزه حوار المنتدين وشراكتهميبدأ بالرؤية القيادية والمقْدرة التي أثبتت 
إلى ذلك، أشار عبداهللا الثاني إلى أن الدول العربية منهمكة في جهد رئيسي لتحقيق تسوية عادلة للنزاع 

ولفت إلى أن اإلسرائيليين والفلسطينيين من جميع القطاعات يقولون إنهم بحاجة .  اإلسرائيلي–العربي 
ء العنف، فضال عن وجود إرادة عالمية جديدة لحّل األزمة التي لم تعد مجّرد مشكلة إقليمية ألن إلى إنها

  .نجاح هذا األمر سيكون في مصلحة المنطقة بمجملها والعالم بأسره
ومن جهته، قال مؤسس ورئيس المنتدى االقتصادي العالمي كالوس شواب، إن هذا المنتدى يستمد أهميته 

 رئيسية، تتمثل في أنه يبحث جملة من القضايا الساخنة التي تدور في منطقة الشرق من أربعة محاور
  .األوسط وابرزها قضية السالم خصوصاً في منطقة تشهد عدة نزاعات

  19/5/2007الغد األردنية 
  

 إسرائيلي مشترك  - إطالق مجلس أعمال فلسطيني :األردن .78
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سطينيون واسرائيليون، أمس، مجلس اعمال مشتركاً أطلق رجال أعمال فل: جعفر صدقة - البحر الميت
 مؤسسين موزعين 10ويضم المجلس . تحت مظلة المنتدى االقتصادي العالمي الخامس للشرق االوسط

 فيما يترأسه عن ،مناصفة بين الجانبين بصفتهم الشخصية، ويترأسه عن الجانب الفلسطيني وليد النجاب
 عضواً آخرين من 30عاموس شابيرا، اضافة الى " يلكومس"الجانب االسرائيلي مدير عام شركة 

الجانبين، ويسعى الى استقطاب المزيد من رجال االعمال الفلسطينيين واالسرائيليين خالل االشهر 
وقال النجاب للصحافيين إن هدف انشاء المجلس مناقشة القضايا المشتركة في قطاع االعمال  .القادمة

ل مشاكل القطاع الخاص الى السياسيين في كال الجانبين، والضغط عليهم الفلسطيني االسرائيلي، وايصا
نحن كفلسطينيين ننظر الى هذا المجلس كمنبر للمطالبة بتسهيل حركة رجال : وتابع .من اجل تسهيلها

االعمال والبضائع، وخصوصاً المواد الخام، حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في خدمة 
  .طينياالقتصاد الفلس

  19/5/2007األيام الفلسطينية 
  

   اسرائيل إقامة المملكة الهاشمية الفلسطينية الكبرىىالعاهل االردني يطرح عل: معاريف .79
 النقاب عن أن العاهل ، أمس الجمعة،كشفت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر: ةالقاهر

يين بخطته الجديدة الرامية إلي إقامة المملكة األردني عبداهللا الثاني، يعمل من اجل اقناع االسرائيل
وبحسب المصادر االسرائيلية التي  .، التي تضم االردن ودولة فلسطينىالهاشمية الفلسطـينية الكبر

وصفت بانها رفيعة المستوي فان الملك يقوم في االونة االخيرة بارسال العديد من الشخصيات االردنية 
واكدت . ع القرار في الدولة العبرية ويطلعونهم علي المبادرة الجديدةالي تل ابيب، حيث يجتمعون بصنا

الصحيفة ان رئيس الوزراء االردني االسبق عبد السالم المجالي، هو الشخصية المركزية التي تعمل 
 االردني يكون السلطة العاهلوبحسب الخطة فان  . القناع االسرائيليين بقبولهاعبداهللا الثانيبالتنسيق مع 

 واالخيرة في المملكة الجديدة، ويقوم بتعيين رئيسي حكومة، األول أردني والثاني فلسطيني، ىولاال
وأكدت مصادر  . وتتمتع الدولتان بحسب الخطة باستقالل محدود، كما هو حال الواليات في أمريكا

ن رسميين إسرائيلية رسمية لصحيفة معاريف أن العاهل األردني كثف في اآلونة األخيرة إرسال موفدي
 إسرائيل لتقديم الخطة وطرحها ومحاولة إقناع اإلسرائيليين بقبولها في ظل الجمود الذي ىمن قبله إل

 ان العاهل االردني حذر جداً في طرح المبادرة ىولفتت الصحيفة ال .تشهده العملية السلمية في المنطقة
ينفون أن يكون هو المحرك الرئيسي وان الموفدين الذين يصلون إلي تل أبيب من قبله ال يؤكدون وال 

عبداهللا  دراية بان المبادرة هي مبادرة ى علم وعلى الرغم من أن اإلسرائيليين علىلهذه المبادرة، عل
 ى الشخصية، وانه لوال ذلك، لما كان المندوبون االردنيون ليطرحوها بصورة عالنية علالثاني

 . للصحيفةىل مصدر سياسي اسرائيلي رفيع المستواالسرائيليين وبشكل مكثف من هذا القبيل، كما قا
 ما يبدو يدور الحديث عن ىوزاد المراسل االسرائيلي بن كاسبيت، الذي اورد النبأ الحصري، انه عل

بالون اختبار أردني، بسبب الجمود في العملية السلمية في المنطقة، وحالة الهلع والخوف التي يعيشها 
النسحاب االمريكي من العراق، النه وفق االردنيين فانه بعد االنسحاب  االردني بسبب اقتراب االعاهل

االمريكي سيتعرض األردن إلي عمليات عسكرية كبيرة من قبل من أسمتهم الصحيفة االسرائيلية 
باالرهابيين المسلمين المتزمتين، باإلضافة إلي ذلك فانه بعد انسحاب االحتالل االمريكي من العراق 

 في العراق في ظروف مأسوية للغاية باالنتقال للسكن ، اليوم، الفلسطينيون الذين يعيشونسيقوم الالجئون
. في االردن، االمر الذي سيزيد بطبيعة الحال عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في المملكة الهاشمية

 وخصوصا  االردني من تفاقم االوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلةالعاهل ى ذلك يخشىباالضافة ال
االوضاع االمنية واالقتصادية، ويعتقد ان هذه العوامل مجتمعة ستؤثر سلبا علي مستقبل المملكة 

واوضح الصحافي االسرائيلي ان عبد اهللا الثاني يقوم في الفترة االخيرة بتنظيم اجتماعات  .الهاشمية
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 انه يؤكد في المحادثات التي أكاديمية إلسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين لطرح المبادرة ونقاشها، كما
 اإلسرائيليين القبول بالفرصة األخيرة إلحالل السالم ىيجريها مع صناع القرار في تل أبيب انه يتحتم عل

بينها وبين الفلسطينيين، ويؤكد أيضا انه إذا لم تستغل الدولة العبرية الفرصة األخيرة، فان األمر سيؤدي 
واشارت  . منعه قبل فوات األوانعبداهللا الثانيألمر الذي يريد  عارمة في المنطقة، وهو اى فوضىإل

 ان مشروع الكونفدرالية بين االردن وبين السلطة الوطنية الفلسطينية كان قد ىالصحيفة االسرائيلية ال
طرح في الماضي من قبل االردنيين، وان القائم بأعمال رئيس الوزراء االسرائيلي شمعون بيريس كان 

العاهل وفي هذه االيام، قالت مصادر سياسية اسرائيلية ان . ضوع مع العاهل االردنيقد ناقش المو
 إحياء المشروع القديم، حيث يؤكد المبعوثون االردنيون خالل ى يعكف بواسطة مندوبيه علاالردني

ويضيفون انهم يفهمون . المحادثات التي يجرونها مع االسرائيليين انه يوجد مع من تتفاوض اسرائيل
يتفهمون الموقف االسرائيلي القائل انه ال يوجد شريك للعملية السلمية في الطرف الفلسطيني، وبالتالي و

 االسرائيليين الشروع في المفاوضات معهم، ويؤكدون انه من الطرف الفلسطيني ىيقترح االردنيون عل
 اتفاق القامة ى الابو مازن، بهدف التوصل، سيشارك رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس

وقالت المصادر االسرائيلية ايضا ان المشروع  . االردنيالعاهلكونفدرالية اردنية فلسطينية تحت سيطرة 
 اسرائيل من حيث المبدأ، ولكن اسرائيل ترفض الشرط االردني القائل ان الدولة ىاالردني مقبول عل

مارس  /ر القمة العربية الذي عقد في اواخر اذارالعبرية ملزمة بقبول المبادرة العربية التي تبناها مؤتم
 من وراء هذه ى ذلك، تؤكد المصادر ذاتها ان العاهل االردني يسعىباالضافة ال. من العام الماضي

 حساب المملكة ى دولة مركزية في الشرق االوسط، على الىالمبادرة الي تحويل المملكة الهاشمية الكبر
 المصادر االسرائيلية ان طرح المشروع في هذا الوقت بالذات يؤكد وأوضحت. العربية السعودية ومصر

بصورة غير قابلة للتأويل بان حالة اليأس التي يعاني منها العاهل االردني جراء الوضع في المنطقة 
 . حد تعبيرهاى حد ال يطاق، علىوصلت إل

  18/5/2007فراس برس 
  

  يستقبل وزير االعالم الفلسطينيعبداهللا الثاني .80
استقبل العاهل االردني عبداهللا الثاني، اليوم، على هامش اجتماعات المنتدى االقتصادي : لبحر الميتا

وزير االعالم الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي حيث اكد ان وحدة الشعب الفلسطيني هي السبيل 
االردن يعمل مع كافة كما اكد عبداهللا الثاني خالل اللقاء، ان . االمثل لتجاوز التحديات التي تواجهه

  .االطراف والقوى الدولية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة المعاناة التي يمر بها
  18/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  االردن والباكستان يوقعان مذكرات تفاهم دبلوماسية وسياسية .81

ات تفاهم في مجاالت دبلوماسية وسياسية مشتركة يوقع االردن والباكستان مذكر :إيمان الفارس -عمان 
برئاسة العاهل االردني عبداهللا الثاني، وفق . بين البلدين ضمن اجتماعات مجموعة الدول اإلحدى عشرة

  .رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز
 إن وقال عزيز حول وجود ضغوطات على الباكستان إلقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، قال عزيز

، مشيرا إلى أهمية "عالقتنا مع إسرائيل واضحة جدا، فنحن ال نخطط إلقامة أي عالقات دبلوماسية معها"
دائما مؤيد "وأوضح عزيز أن موقف الباكستان من الشرق األوسط، هو . حل القضية الفلسطينية أوال
الم، معربا عن حزنه ومؤمن بأهمية أن تكون له دولته المستقلة ليعيش بس" لقضية الشعب الفلسطيني

  .لمجريات األحداث األخيرة هناك
  19/5/2007الغد األردنية 



  

  

 
 

  

            36 ص                                    726:                                 العدد19/5/2007السبت : التاريخ

  
  
  

 االسالميون ال يملكون برنامجا للحكم يؤهلهم لتشكيل حكومات: عبدالهادي المجالي .82
قال رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ان الحركة االسالمية في االردن ال تملك : البحر الميت

واضاف في جلسة . لحكم يؤهلها لتشكيل حكومات برلمانية في حال فوزها بمقاعد االغلبيةبرنامجا كافيا ل
التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي، ان تشكيل مثل هذه " مستقبل االحزاب االسالمية"

الحكومات تحتاج الى برامج عمل وخطط واضحة المعالم تحاكي مجاالت الحياة وليس فقط الجانب 
  .السياسي منها وهذا ما نفتقده في االردن

واشترط المجالي في حال وصول االسالميين الى الحكم فيجب ان يكون الحزب اردنيا وليس له اي 
واضاف ان مفهوم المعارضة للحركة االسالمية تنبثق . ارتباطات خارجية ويعمل تحت مظلة الدستور

وقال . يديهم انهم يؤدون عملهم على اكمل وجهمن خالل التركيز على اخطاء االخرين لالثبات لمؤ
المجالي ان االحزاب االسالمية تجذب الناس كونها تملك قوة مالية ال تملكها االحزاب االخرى تمكنها من 

واكد المتحدثون . بناء الثقة مع القواعد الشعبية من خالل االشراف على مشروعات خدمية تفيد المجتمع
وذهب المتحدثون الى اتهام الجماعات .  لديها برامج قد تختلف مع خطاباتهاعلى ان الجماعات االسالمية

االسالمية بانها تستخدم الديمقراطية جسرا للوصول الى السلطة وليس لبناء ديمقراطية مبنية على الراي 
  .والراي االخر

  18/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  في االردن" شعبة مكافحة التشيع"إستحداث  .83
شعبة "استحدثت السلطات األمنية األردنية شعبة جديدة في جهاز استخباراتها الناشط جداً تحت عنوان 

شعبة مكافحة " وهي تعمل وفق منظومة التحذيرات والموانع التي كانت تعمل تحتها "مكافحة التشّيع
اً ودينياً في األردن وتتولى هذه الشعبة جمع المعلومات عن المتشّيعين سياسي.  في وقت سابق"الشيوعية

 .وهي تحظى بتعاون من جانب جهات لبنانية بينها جهات رسمية. ومخيماته الفلسطينية
  19/5/2007األخبار اللبنانية 

  
  سنستعيد كامل حقوقنا وإال لن يكون هناك سالم : لحود .84

لبنـان لـن   "ن  ا، بمناسبة قرب الذكرى السابعة لتحرير الجنوب،أكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود  
يقبل بما يمكن ان نحصل عليه بل سيستعيد قريباً كل حقوقه وسينتصر، ومن دون ذلك لن يكون هنـاك                   
سالم عادل وشامل ودائم في المنطقة، والطريقة الوحيدة إلحقاق هذا السالم تكمن في إعطاء كل ذي حق                 

  . "حقوقه المسلوبة
  19/5/2007السفير 

  
    في ذكرى النكبة  في األونيسكو فلسطيني -حوار شبابي لبناني  .85

إتفاق الطائف محطـة    .. الوجود الفلسطيني في لبنان موقت باتجاه العودة مهما طالت        ": عبدالسالم موسى 
عنـاوين  ..". تاريخية في لبنان الوطن، مشكالت وقضايا الوجود الفلسطيني في إطار الـسيادة اللبنانيـة             

االخوة للعمل الثقـافي    "طيني الذي انعقد بدعوة من جمعية       عريضة طرحها الحوار الشبابي اللبناني الفلس     
في قصر األونيسكو أمس، لمناسبة ذكرى النكبة، بهدف بلورة نظرة متجددة للحقوق اإلنسانية             " االجتماعي

كل من رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري والنائب سـمير            ، بحضور   للفلسطينيين في لبنان  
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نظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات وممثل حركة حماس أسامة حمدان وأمـين             فرنجية وممثل م  
عام منظمة الشباب التقدمي ريان األشقر ورئيس الجمعية حسن المصطفى ورئيس جمعية شباب المستقبل              

  .نادر النقيب، في حضور ممثلين عن المنظمات الشبابية اللبنانية والفلسطينية، وجمعيات أهلية
أمسى نموذجاً للـشعوب الحيـة المؤمنـة        .. الشعب الفلسطيني البطل   "ان الحريري   لمتها اعتبرت وفي ك 

أن يكون لدينا نظرة متجددة للواقع الفلسطيني في لبنـان شـرط أالّ نخـسر               "وأيدت   ..".بقضاياها العادلة 
مقّدمتها التمـّسك   مكتسبات أساسية تلزم المجتمع الدولي بالوضعية الفلسطينية الناشئة عن االحتالل وفي            

أما فيمـا يخـتص     .. بوكالة األنروا وتعزيزها بما هي وجه من أوجه التزام المجتمع الدولي وحق العودة            
ودعـت  ".. فال بد لنا من أن نمّيز بين الحقوق اإلنسانية األساسية والحقوق المدنية والـسياسية    .. بالحقوق

 من أجل رفع الغـبن اإلنـساني عـن الوجـود            شباب لبنان وفلسطين الى آلية جديدة مكثّفة ومتواصلة       "
الفلسطيني في لبنان وإيجاد أطر متابعة لكل ناحية من النواحي الصحية والتعليمية والقانونيـة والعمليـة                
والحكومية لكي ننهض بالواقع الفلسطيني بما يشّرف األخّوة اللبنانية الفلسطينية ويحفظ للشعب الفلسطيني             

 أبـو   اشـار و ".قيق حق العودة الى وطنه فلسطين وإقامة دولته المـستقلة         حق العيش بكرامة من أجل تح     
الحوار الفلسطيني اللبناني الرسمي وضع على سكة إيجابية، وأن العالقـة الفلـسطينية             "العردات الى أن    

اللبنانية تتطّور بهدوء نحو إنتاج توافق يضمن المصلحتين على قاعدة التزام الفلـسطيني سـيادة الدولـة             
القضية الفلسطينية لم تعد    "وأكد فرنجية أن     ".انية، واقتناعه بعالقة تقوم على قاعدة الحقوق والواجبات       اللبن

مسألة خالفية بين اللبنانيين، فقيادات الرابع عشر من آذار أجمعت على رفض االستغالل السياسي الـذي                
سنيورة كّرست هـذا الـرفض      يتعرض له وجود الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وحكومة الرئيس فؤاد ال          

بالبدء للمرة األولى في بحث هذه المشكلة اإلنسانية الكبيرة في إطار لجنة مرموقة تسعى لبلـورة حلـول     
مسألة السالح في المخيمات تبتّ بحوار مع السلطة الفلسطينية على قاعدة           "ورأى أن    ".جدية لهذه المأساة  

رفع ممثلية منظمة التحرير الى مستوى سفارة لتأكيـد منطـق           "، داعياً الى    "احترام سيادة الدولة اللبنانية   
رسم تجربة جديدة في العالقات اللبنانيـة الفلـسطينية         "ودعا حمدان الى     ".التعامل بين دولتين وشرعيتين   

تستفيد من الماضي، وتتجاوز سلبياته، وتشكّل ضمانة لمستقبل هذه العالقات، وإلى إعطاء الفلسطيني حقه              
الفلسطينيين مع وحدة لبنان واستقراره ألن لبنان القـوي         "وأكد أن   ". ة العودة الى فلسطين   في إطار معرك  

النتفاضتنا، فاسمحوا لي باسم نضاِلنا المشترك      " لبنان أوالً "إذا اخترنا عنوان    "وقال األشقر    ".قوة لفلسطين 
وتوجـه   ".كم لبقائه باسمكم  بالنسبة لكم خارج أي قيد ألي نظام يسخر حركتَ        " فلسطين أوالً "أن تعلنوا أن    

إذا كنتم فلسطينيين بالهوية فما نحن إال كما علمنا المعلـم الـشهيد كمـال               : "الى الشباب الفلسطيني قائالً   
جنبالط فلسطينيون بالعقيدة واالنتماء، ولهذا سنبقى دوماً على العهد، من قضية رفض التوطين مـروراً               

ظروف عيشه، الى حل مشكلة الـسالح خـارج المخيمـات،           بالحقوق المدنية للشعب الفلسطيني لتحسين      
" شباب المـستقبل  "وقدم رئيس جمعية     ".وستبقى فلسطين بالنسبة إلينا هي هي، القضية والهوية والوصية        

أنكى المصائب التي وقع فيها الشعب الفلسطيني، منذ بداية المأساة هـو            "نادر النقيب مداخلة رأى فيها أن       
الشعب الفلسطيني الذي كان مدرسة في الوحدة الوطنية يجـب أن           "شدداً على أن    م". المتاجرة في قضيته  

  ".يعود كذلك
وخلص المشاركون الى تشكيل لجنة متابعة لوضع آلية عمل لتحقيق التوصيات التي شّددت على الوحـدة                

ـ             -اللبنانية ة والعمـل    الفلسطينية لضمان حق العودة ودعم النضال الفلسطيني من أجل العودة وبناء الدول
 الفلسطيني فـي إطـار التحريـر        -على تعزيز حقوق الفلسطينيين اإلنسانية في لبنان والتضامن اللبناني        

  .والسيادة
 19/5/2007المستقبل 

  
   في المحكمة الدوليةروسيا لن تستخدم الفيتو لكنها تحذر من الفصل السابع .86
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 األمن لتبني قـرار يلـزم، بموجـب         بدأ العد العكسي في مجلس    :  راغدة درغام  - بيروت   -البحر الميت 
الفصل السابع من الميثاق، انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومـة               

على " الحياة"أكد نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف لـ         و ،اللبناني السابق رفيق الحريري   
" مـشكلة "حر الميت، أن اللجوء الى الفـصل الـسابع يـشكل            هامش المنتدى االقتصادي العالمي في الب     

ان البلد سيزداد انقساماً نتيجة     : "وأضاف". سابق ألوانه "لموسكو، لكنه اعتبر أي كالم عن استخدام الفيتو         
نقل المسألة الى مجلس األمن، وأن من يعتقد بأن اصدار قرار بموجب الفصل السابع سيـساعد األمـور                  

وعبر عـن رغبـة      ". أكثر حذراً، إذ أن هذا قد يسقط األمور في مخاطر أكبر           مخطئ، ويجب أن نكون   
  ".دفع اللبنانيين إلى ممارسة مسؤولياتهم والتوصل الى اجماع والى وفاق وطني"نحو " بجهد جديد"روسيا 

  19/5/2007الحياة 
  

  لمراقبة الحدود مع سوريا تصل األسبوع المقبل" اللجنة المستقلة": لبنان .87
يوفد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى بيروت األسبوع المقبل، اللجنة المـستقلة               : هينثريا شا 

 السورية ومهمة اللجنة استطالع وضع المراقبة       -لإلشراف على آليات الرقابة على طول الحدود اللبنانية       
يران المقبل، يتضمن   لمنع تهريب السالح إلى لبنان ورفع تقرير إلى مجلس األمن الدولي في منتصف حز             

وأوضـحت   .االستراتيجية المطلوبة في إجراءات الدعم التي تؤدي إلى تحقيق األمن على هذه الحـدود             
مصادر ديبلوماسية واسعة االطالع، أن المشاورات بين األمم المتحدة والحكومة اللبنانيـة حـول نـّص                

ومن المرتقب أن يوجه كي مون      .  النهائية المبادئ التوجيهية لعمل اللجنة وآلية مهمتها، باتت في مرحلتها        
رسالة إلى مجلس األمن الطالعه على هذه المبادئ واآللية وسبل تحرك اللجنة في لبنـان، وذلـك قبـل                   
قراره توقيت توجه اللجنة إلى بيروت، وأكدت المصادر، أن اللجنة التي شكلت األسبوع الماضي، تـضم                

ومن المقرر أن يلتحق بهم     . األلمانية والدنماركية والجاميكية   خبراء ينتمون إلى الجنسيات السويسرية و      8
خبراء من إدارة عمليات حفظ السالم في المنظمة ومن مديرية الشؤون الـسياسية فـي المنظمـة فـي                   
نيويورك، فضالً عن خبراء من مكتب المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحـدة فـي لبنـان غيـر                   

 طلب من الدنمارك أن ترأس اللجنة، وال يـزال ينتظـر الجـواب              بانوأفادت المصادر، أن     .بيدرسون
وستمكث اللجنة في لبنان مدة أسبوعين للقيام بمهمتها، تعود بعدها إلى نيويـورك             . الدنماركي حول ذلك  

  .إلعداد تقريرها، ورفع توصياتها إلى مجلس األمن
 19/5/2007المستقبل 

 
  لعسكرية في غزةحسني مبارك يطالب أولمرت بوقف العمليات ا .88

وّجه الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، رسالة عاجلة إلى رئيس :  خالد محمود رمضان-القاهرة 
الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت طالبه خاللها بالوقف الفوري لكل العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد 

مصادر وثيقة الصلة بمكتب وقالت . سكان األراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة
ألن ذلك من شأنه إعطاء ذخيرة لقوى التطرف بأن "مبارك، إنه دعا أولمرت إلى ضبط النفس مجدداً 

تتحرك إلحباط المساعي الرامية إلى تحقيق السالم واستئناف مسيرة المفاوضات المعطلة منذ سنوات بين 
  ".إسرائيل والسلطة الفلسطينية

  19/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  اللواء برهان حماد يحذر من تواصل االقتتال الداخلي في قطاع غزة .89
حذر اللواء برهان حماد رئيس الوفد االمني المصري :  ألفت حّداد:18/5/2007 48 عربذكرت صحيفة

رفيع المستوى المتواجد باألراضي الفلسطينية من أن تواصل االقتتال الداخلي في قطاع غزة سوف 
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وأعرب عن أسفه لتزامن استمرار . ة الفلسطينية ويدمر مستقبل أبناء الشعب الفلسطينييقضي على القضي
هذه االشتباكات مع الهجمات العسكرية اإلسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة والتي 
. أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات فى غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة بالقطاع

 حماد من ان هذا االقتتال الدموى سيدمر المشروع الوطنى والثوابت الفلسطينية، وسيعمق الجراح وحذر
  .ويحدث شرخا عميقا جديدا فى جدار األمن القومى العربى

قال حماد إن تواصل االقتتال وعدم : أي.بي.يو: 19/5/2007الخليج اإلماراتية وأضافت صحيفة 
أيادي شيطانية لها ارتباطات خارجية "حيان بصحة ما يتردد أن هناك االلتزام بالعديد من االتفاقات يو

  ".تعمل في الظالم لتدمير المشروع الفلسطيني من أجل مصالح شخصية ضيقة
  

 دعوة أولمرت للقاء القادة العرب مجرد حيلة: عمرو موسى .90
ئيس الوزراء رفض األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، امس، دعوة ر:  وكاالت–عمان 

. االسرائيلي ايهود اولمرت للقاء القادة العرب من اجل مناقشة مبادرة السالم العربية، معتبرا انها حيلة
وقال موسى للصحفيين على هامش مشاركته في اعمال المنتدى االقتصادي العالمي على شاطىء البحر 

، مشيرا الى مبادرة السالم "سالمان ما يهمنا هو ان نسمع جوابا من جانب اسرائيل حول ال"الميت، 
لحد اآلن ليس لدينا جواب واضح من الجانب االسرائيلي وال خطة وال سياسة "وتابع موسى . العربية

اتخاذ خطوة جدية ممكن ان تفتح الباب الجراء "واكد موسى ان ". ممكن ان نعتبرها يدا ممدودة للسالم
مناقشة السالم واالستقرار والعالقات الدولية وقال موسى ان الجلسة المخصصة ل ".مفاوضات جادة

ابرزت اغلبية اكدت على أن الوضع في المنطقة سيىء للغاية وان على الواليات المتحدة ان تغير 
واضاف موسى ان الجلسة ركزت ايضا على ان اسرائيل لم تفعل  .سياستها ازاء ملفات المنطقة المختلفة

لمنطقة وان المطلوب ليس اجراءات شكلية بل تحركا حقيقيا يعيد شيئا حتى اآلن لدفع جهود السالم في ا
عملية السالم الى طريقها الصحيح والوصول الى غاياتها المنشودة بتحقيق السالم العادل والشامل في 

وقال ان المستوطنات التي تبنيها اسرائيل على االراضي الفلسطينية المحتلة اخذت حيزا مهما . المنطقة
 وان االستمرار في بناء هذه المستوطنات هو ما يؤدي الى اليقين بان اسرائيل ليس في من المناقشات

 .نيتها احالل السالم او التقدم اليه في المنطقة
وحول االقتتال الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس قال موسى ان وقف هذه المسألة مسؤولية فلسطينية 

وقال موسى  .ني والعربي وتفيد الموقف االسرائيلي تماماًبالدرجة االولى النها تضر بالموقفين الفلسطي
انه في الوقت نفسه لم يمكن تجنب هدا الوضع على الساحة الفلسطينية عازيا ذلك الى الحصار الخانق 
المفروض على الشعب الفلسطيني والذي ادى الى حالة كبيرة من التوتر النفسي واليأس وعدم وجود 

موسى على اهمية وقف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني حتى وشدد  .ضوء في نهاية النفق
وحول المسؤولية الملقاة على الدول العربية لرفع الحصار عن الشعب  .يتمكن الفلسطينيون من الحياة

الفلسطيني اقر موسى بمثل هده المسؤولية لكنه ذكر بان الدول العربية ارسلت العام الماضي نحو ربع 
واكد أهمية االفراج عن اموال الفلسطينيين المحتجزة  . الشعب الفلسطيني وهو ليس كافيامليون دوالر الى

  . مليون دوالر من اموال الضرائب الفلسطينية700لدى اسرائيل ومنها 
  19/5/2007الرأي األردنية 

  
  إستنكار عربي وإسالمي لالقتتال الفلسطيني في غزة .91

أكد رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس : الناصرة -القاهرة : 19/5/2007 الحياة ذكرت صحيفة
الشورى المصري، سفير مصر السابق في إسرائيل، أن القيادة المصرية ال تدعم أيا من الحركتين على 

ال ندعم فتح وال حماس وإنما ندعم السلطة من أجل تثبيت األمل في حل القضية : "حساب األخرى، وقال
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، داعياً الحركتين إلى التزام اتفاق القاهرة واتفاق مكة والنصائح العربية "والوصول إلى الدولة الفلسطينية
، "وحدة الصف واستقاللية القرار الفلسطيني هي السبيل إلى وقف االقتتال"الموجهة إليهما، مشددا على أن 

  ".إذا كانت هناك إمالءات خارجية، فسيؤثر ذلك على المشروع الفلسطيني"ومشيراً إلى أنه 
لك، نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية الناطقة بالعربية عن السفير المصري في تل أبيب محمد عاصم الى ذ

إن سيناريو استيالء حركة حماس على قطاع غزة وتزايد النفوذ االيراني في المنطقة، "ابراهيم قوله 
عسكري وأضافت ان السفير قال رداً على التصعيد ال". يشكل كابوساً ومأساة للشرق األوسط برمته

لكن التصعيد في القطاع يزيد األمور "اإلسرائيلي في القطاع إن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها 
واعتبر ان تدهور األوضاع في القطاع يزيد من تعقيد فرص التفاوض إلطالق الجندي ". تعقيداً

  .المخطوف في القطاع غلعاد شاليت
الصحافيين العرب في ختام أعمالها في القاهرة، أمس، من جهة أخرى، استنكرت األمانة العامة التحاد 

تهديداً خطيراً للوحدة الوطنية التي هي أساس الكفاح الوطني " الفلسطيني، ورأت فيه -االقتتال الفلسطيني 
وطالبت العرب كافة والمجتمع الدولي ". لطرد االحتالل الصهيوني من األراضي العربية المحتلة

دولة الصهيونية لالعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها بالضغط المباشر على ال"
وحضت األطراف الفلسطينية على ". حق اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة لالجئين

  ".سرعة حقن الدماء والتوقف عن االقتتال الذي يدفع إلى حرب أهلية واسعة"
 دعت ماليزيا، التي تترأس منظمة المؤتمر االسالمي،  : 19/5/2007نية األخبار اللبنا: وأضافت صحيفة

وقال وزير الخارجية الماليزي سيد حميد . األمم المتحدة الى وضع حد ألعمال العنف في قطاع غزة
أعتقد أن على األمم المتحدة . يجب أن تتوقف كل أعمال العنف، ينبغي أن يتدخل المجتمع الدولي"البار 

ودانت إيران أمس الغارات الجوية االسرائيلية على قطاع غزة ووصفتها بأنها وحشية . "أن تتدخل
  .وإرهابية

أدانت القوى واألحزاب المصرية :  محمود جمعة- القاهرة :18/5/2007الجزيرة نت وأضافت 
، االشتباكات الدامية بين حركتي المقاومة اإلسالمية، حماس، والتحرير الوطني، فتح، في قطاع غزة

محملة إسرائيل والواليات المتحدة مسؤولية تغذية الصراع الداخلي الفلسطيني، ومحذرة من إنهيار 
وأعرب المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد مهدي . حكومة الوحدة إذا استمرت تلك األحداث

مها السادس مخلفة عاكف فى بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، عن أسفه لألحداث الدامية التي دخلت يو
تفت في عضد المقاومة وال تحقق سوى مصلحة "عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين، مؤكدا أنها 

  ".الصهاينة
، داعيا الفلسطينيين "إلراقة الدماء الفلسطينينة بأيد فلسطينية"بدوره أعرب حزب الوفد عن أسفه الشديد 

  .نية على النزاعات الفصائليةإلى االحتكام إلى لغة العقل وتغليب المصلحة الوط
  

 ستدعم تسوية قابلة للحياة يتوصل اليها الفلسطينيون واإلسرائيليون إيران: ايرانيبرلماني  .92
 ان بالده ال تنوي إزالة ،ذكر محمد الريجاني، أمس، على هامش أعمال المنتدى االقتصادي العالمي

على إسرائيل أال تخشى شيئا وأضاف أن . إسرائيل، وان كالم احمدي نجاد في هذا الشأن أسيء تفسيره
 ان إيران لن تكون الجهة التي تتعاطى مع ،ن الرئيس اإليراني أوضحأمن البرنامج النووي اإليراني، و

 أكدو. على إسرائيل ان تخشى اكثر من سياساتها السيئةمشيرا إلى أن .  اإلسرائيلي- الوضع الفلسطيني
عندما الفتا إلى أن السالم  ، يتوصل اليها الفلسطينيون واإلسرائيليونستدعم تسوية قابلة للحياة ن إيرانأ

  .يأتي ستكون إيران جزء منه
  19/5/2007الراي الكويتية 
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  علي الريجاني يؤكّد أنّه ال يوجد سبب لتوجيه تهديدات لبالده  .93
نتدى االقتصادي على هامش أعمال الم ، مستشار األمن القومي اإليراني علي الريجانيأكّد: البحر الميت

العالمي في البحر الميت، ان ايران ال تريد االنسياق الى ذات اللغة التي تستخدمها الواليات المتحدة 
االميركية واسرائيل، مشددا ان بالده دولة قوية بما فيه الكفاية كما أنه ال يوجد أي سبب لتوجيه مثل هده 

  .التهديدات إليران
  19/5/2007الغد األردنية 

   
  تدريباً زراعياً في إسرائيل  مصري تلقىوفد .94

عاد إلى القاهرة، أمس، وفد من وزارة الزراعة المصرية قادماً من تل أبيب بعد تلقي دورة : أ.ب.د
 فرداً برئاسة 20ويضم الوفد . تدريبية هناك عن تربية ورعاية الحيوانات المنزلية ومنتجات األلبان

 اإلشارة إلى أن زيارة الوفد تأتي في إطار العالقات التي تجدر. المحامي لورانس ألبرت زكي شحاتة
حددتها اتفاقية كامب ديفيد حيث تتركز زيارات الجانب المصري على التعاون في مجاالت الزراعة 

 .والتجارة والصناعة
  19/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
     المغربية في فاس تبحث أوضاع لبنان والعراق وفلسطين -القمة السعودية  .95

هيمنت األوضاع في العراق ولبنان واألراضي الفلسطينية على :  وكاالت-رضا األعرجي  - الرباط
محادثات خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز وعاهل المغرب محمد السادس، في اجتماع القمة 

  . الذي جمعهما، أمس، في القصر الملكي بمدينة فاس
  19/5/2007المستقبل 

  
  بحث مع عباس واولمرت أحداث العنف في غزةرايس ت .96

أجرت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس محادثتين مع الرئيس الفلـسطيني محمـود عّبـاس              : واشنطن
ورئيس الوزراء االسرائيلي إيهود أولمرت، يوم الخميس، لإلعراب عن قلق الواليات المتحدة ازاء أعمال              

 قتيال في غضون اقـل      40 قطاع غزة، والتي خلفّت أكثر من        العنف الدائرة بين الفصائل الفلسطينية في     
الى ذلك، صّرح شون ماكورماك، الناطق باسم الخارجية األميركية في مؤتمر صحفي، يوم             . من أسبوع 

ألن ضحايا هـذه األعمـال هـم مواطنـون          ...الواليات المتحدة تود أن ترى نهاية للعنف      "الجمعة، بأن   
كورماك بالالئمة على حماس في إذكائها العنف بقيامها بشن هجوم علـى            وأنحى ما ."  فلسطينيون أبرياء 

كما عليهم، عـالوة علـى      . وضع حّد لذلك  ) حماس(يتعين عليهم   : "وقال الناطق . قوات األمن الفلسطينية  
ذلك، ان يتخذوا تلك الخطوات التي طلب منهم المجتمع الدولي أن يتخذوها والتي يود الشعب الفلسطيني                

ودان ماكورمـاك هجمـات حمـاس       ". تخذوها فعال من أجل إمكانية تحقيق قيام دولة فلسطينية        منهم أن ي  
  . الصاروخية على جنوب إسرائيل كذلك

     19/5/2007وزارة الخارجية االميركية 
  

  مجلس النواب االمريكي يسعى لتعزيز العالقات الدفاعية مع اسرائيل .97
دف إلى توثيق العالقات الدفاعية االمريكية االسـرائيلية        تبنى مجلس النواب االمريكي اجراء يه     : واشنطن

وهذا االجراء جزء من ميزانية     . في مواجهة الصواريخ الذاتية الدفع من النوع الذي يمكن أن تطلقه ايران           
 مليارات دوالر وهو يعيد توجيـه  504لالنفاق الدفاعي أقرها مجلس النواب، يوم الخميس، ويبلغ حجمها       

وسيوفر االجراء  . ر من اموال وزارة الدفاع نحو مشروعات جارية بالفعل في اسرائيل           ماليين دوال  205
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 مليون دوالر لنظام دفـاع صـاروخي امريكـي          45 مليون دوالر لالنتاج المشترك لصاروخ ارو و       25
.  مليون دوالر لشراء وحدة اطالق صـواريخ ثـاد         135و" دافيدس سلينج "اسرائيلي قصير المدى يسمى     

لمشروعات الثالثة صواريخ اعتراضية مصممة السقاط الـصواريخ الذاتيـة الـدفع فـي              وتتضمن كل ا  
وقد تزعم هذه الخطوة دونكان هنتر النائب الجمهوري الكبير فـي لجنـة             . المرحلة النهائية من مسارها   

القوات المسلحة بمجلس النواب وأحد المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسـة              
2008.   

  19/5/2007رويترز 
  

  موسكو تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة .98
لقطاع غزة وطالبت بوقفه فوراً وقال      " اإلسرائيلي"دانت موسكو القصف الصاروخي     :  وكاالت -عواصم  

وأكد أن موسـكو    . بيان لوزارة الخارجية الروسية إن الوضع في أراضي السلطة الفلسطينية تعقد للغاية           
، كما طالب بوقف إطالق الصواريخ      "اإلسرائيلية"عيد التوتر هذا في العالقات الفلسطينية       قلقة جداً من تص   

، وشدد علـى أن المهمـة المـشتركة سـواء بالنـسبة للفلـسطينيين أو                "اإلسرائيلية"على المستعمرات   
ا إال من   مازالت تتمثل في مواصلة البحث عن التسوية السياسية التي ال يمكن التوصل إليه            " اإلسرائيليين"

  .خالل الحوار الجوهري المتواصل بشأن مجمل أجندة العالقات الثنائية
  19/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تعيين وليمز قريباً منسقاً خاصاً للسالم في الشرق األوسط    .99

ـ     ان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في صدد تعيين           " المستقبل"أكدت أوساط ديبلوماسية غربية ل
مستشاره السياسي مايكل وليمز منسقاً خاصاً لألمين العام للسالم في الشرق األوسط ومنسقاً له ألعمـال                

ويأتي هذا التعيين المنتظر    .  اإلسرائيلية -الرباعية الدولية ولدى السلطة الفلسطينية وللعالقات الفلسطينية        
  .الته من هذا المنصببعدما كان المنسق الحالي لهذه القضايا الفارو داسوتو قدم استق

  19/5/2007المستقبل 
  

  التصعيد األمني هدفه إزاحة حماس وإبعادها عن دائرة الفعل السياسي: أبو مرزوق .100
موسى أبو مرزوق صحة األنباء التي تحـدثت  .نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د  : دمشق

س، أثناء زيارته الملغاة لغزة، واعتبـر       عن أن كتائب القسام كانت لها خطة الغتيال الرئيس محمود عبا          
وقلـل أبـو     .مثل هذه التصريحات اتهامات باطلة لم تفكر فيها حماس وال أجهزتها األمنية في يوم األيام              

مرزوق، في تصريحات خاصة لقدس برس، من أهمية هذه االتهامات على خلفية أنها لـم تـصدر مـن            
هؤالء الذين أطلقـوا  : " الرئيس محمود عباس، وقالأشخاص مسؤولين في مكتب الرئاسة، أو مقربين من  

مثل هذه االتهامات هم يتحدثون بكالم غير مسؤول، وهم بعيدون عن الرئاسة، وهـم ليـست لهـم أي                   
بالعكس الـرئيس   . مصداقية لدى الشعب الفلسطيني، ويتحدثون باسم الرئاسة وما هم منها على اإلطالق           

يذهب إلى وطنه، وحماس مستعدة لبذل كل ما لديها من جهـد            محمود عباس عندما يذهب إلى غزة إنما        
  .، حسب تعبيره"لحمايته، فحماس تنظيم مسؤول ال يفكر في مثل هذا المسائل على اإلطالق

، وأن الجهـود    وأكد القيادي في حماس أن وقف إطالق النار في غزة الذي تم اإلعالن عنه ال يزال قائماً                
لقد أعلنت حركة حماس وقف إطالق النار مـن جانـب           : " األمن، وقال  كلها منصبة اآلن إلعادة استتباب    

واحد، وكانت استجابة الرئيس محمود عباس سريعة فقد أعلن ذات الموقف، ونحن اآلن نسعى الستتباب               
األمن وترتيب الوضع األمني على نحو تصبح فيه األجهزة األمنية، تعمل وفق أجندة وطنية شاملة، بعيدة                
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ذا يتبعه قيادة عمل مصالحة بين العائالت واألفراد، ثم بعد ذلك، نواجه العالم متحـدين               عن الحزبية، وه  
  .، حسبما أفاد"فيما يفرضه علينا من حصار

وكشف أبو مرزوق النقاب عن اتصاالت مكثفة ومستمرة بين قادة حماس وفتح وبين الرئاسة والحكومـة                
صل مستمر سواء على مستوى قيادة الحركتين أو        نحن على توا  : "لتطويق الوضع األمني المتدهور، وقال    

على مستوى العالقة بين الرئاسة والحكومة، فأول أمس كان هناك اتصال هاتفي مباشر ومطـول بـين                 
، وهناك يوميا عـشرات     "حماس"الرئيس محمود عباس واألخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة           

راء إسماعيل هنية، فليس هناك من خطوط مقطوعـة         المكالمات بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوز      
  ".بيننا وبين حركة فتح أو بين الحكومة والرئاسة

وحذر أبو مرزوق من أن استمرار الحصار الدولي وعدم محاصرة الفلتان األمني في الداخل قد يـؤدي                 
لى الـسلطة بهـذا     إذا بقيت الدول العربية تنظر إ     : "إلى نتائج كارثية تذهب معه الحكومة والسلطة، وقال       

الشكل، وال تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتنفذ قرارات القمة العربية برفـع الحـصار، وإذا بقـي                  
الوضع األمني على هذا النحو، بال شك فإن هذه الحكومة، وهي حكومة الشعب الفلـسطيني باعتبارهـا                 

رج آخر وستكون السلطة    حكومة وحدة وطنية سوف تسقط، وإذا سقطت هذه الحكومة فليس هناك من مخ            
  ".نفسها في مهب الريح

 ألهداف سياسية ترمـي    أن ما يجري على األرض من اقتتال داخلي ليس إال انعكاساً           أبو مرزوق واعتبر  
المسألة سياسـية، وانعكاسـها علـى       : "إلى إخراج حماس من المشهد السياسي الفعلي الفلسطيني، وقال        

 في الغايـات لكـن وحـدتهم األهـداف، ولـذلك            ون حتماً األرض يتم بشكل واضح من أطراف ال يلتق       
ضطرابات األمنية في غزة واستمرار الحصار هدفه إزاحة حماس، والعنوان اإلسـرائيلي اآلن هـو               فاال

  ".إضعاف حماس إلبعادها
 وأشار أبو مرزوق إلى أن تحت هذا الهدف يتم رفض الترتيبات األمنية لصياغة األمن الفلسطيني بعيـداً                

وذكر بأن هذه األجواء قـد تـم التهيـيء لهـا     . بية، ويستمر هذا االقتتال الذي ال يرتضيه أحد      عن الحز 
بحصار أمريكي وأوروبي وعدم التزام دولي وحتى عربي بقرارات قمة الرياض واالستمرار في مقاطعة              

  .الحكومة، مما زاد في االحتقان الداخلي وانسداد األفق السياسي، على حد قوله
حماس أن األمريكيين واإلسرائيليين ليس لديهم أي أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، وأن             وأكد قيادي   

 في المائة من أوراق اللعبة بيد الواليات المتحدة األمريكية، وهـي اآلن منـشغلة               99العرب يعتقدون أن    
 أن أولمـرت،    كمـا . بالملف النووي اإليراني وباألوضاع في العراق وأفغانستان، فلذلك هم ال يبادرون          

والكالم للدكتور موسى، ليس لديه أي رؤية في اإلطار الفلسطيني، وهو يرفض كـل المبـادرات مـن                  
وضمن هذا الوضع العام يتم استهداف حركة حماس سواء الجـزء           . خارطة الطريق إلى المبادرة العربية    

  .العامل منها في السلطة أو كتائبها، كما قال
دس برس عن خطة حماس لمواجهة هـذا الوضـع الـسياسي المعقـد،               على سؤال وجهته له ق     وجواباً

حمـاس  : "واألطراف الذين اختلفوا لكن توحدوا في الهدف ضدها، كما ذهب إلى ذلك، قال أبو مـرزوق               
بتزاز السياسي سواء بفرض الحصار السياسي واالستمرار فيـه أو القـصف العـسكري أو               ترى أن اال  

 على التمسك باألهداف    ا للشروط اإلسرائيلية، بل سيزيدها إصراراً     اإلعالمي المنظم، كل ذلك لن يخضعه     
  .، على حد قوله"الفلسطينية وعدم التنازل عنها، والصمود حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني

 يجري داخل حماس،     عسكرياً واستهجن أبو مرزوق في هذا السياق المعلومات التي تحدثت عن أن تمرداً           
هـذا تحريـف    : "، وقال لحركةعيل هنية على السيطرة على األجهزة العسكرية ل       من حيث عدم قدرة إسما    

خليل الحيـة، وهـو أحـد       .سياسي، فحركة حماس واحدة وموحدة، والذي أعلن وقف إطالق النار هو د           
أعضاء الهيئة البرلمانية للحركة ويمثلها في بعض المواقع، أما إسماعيل هنيـة فهـو رئـيس للـوزراء                  

لوطنية وينفذ برنامجها، فليس هنالك من تناقض بين الجناح السياسي والعسكري، هناك            ولحكومة الوحدة ا  
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ات ال عالقة لها    صجناح عسكري يتساوق مع سياسات الحركة، وكل ما يشاع عن انقسامات ليس إال تخر             
  .، حسب تأكيده"بواقع حماس على اإلطالق

هذا : "توتير الوضع األمني في غزة، وقال     وانتقد أبو مرزوق بشدة، الجهات التي حملت حماس، مسؤولية          
كالم ليس له نصيب من التفكير السليم، فقد كنا في المعارضة لسنوات طويلة، ولم نشهر السالح في وجه                  
إخواننا على الرغم مما تعرضنا له من مضايقات واعتقاالت، فهذه البدعة، بدعة رفع السالح، بدعة لـم                 

لحماس تنظيم ملتزم متماسـك     "ولفت اإلنتباه إلى أن     ". يني لحماس نعرفها إال عندما صوت الشعب الفلسط     
، لكنه أشار إلى أن ذلك يقابله تيارات متصارعة داخل حركة فتح، حيث إذا تم االتفاق مـع                  "يسمع لقيادته 

  .أحدهم رفض اآلخر االلتزام باإلتفاق، كما قال
ت اإلطاحة بالخطة األمنية األمريكيـة،      وعما إذا كانت حماس تريد من استمرار هذا الوضع األمني المنفل          

هذه الخطة لم تقبلها إسرائيل،     : "التي تم تقديمها للسلطة الفلسطينية وللحكومة اإلسرائيلية، قال أبو مرزوق         
  ".وبالتالي لم تنزل إلى موقع التنفيذ

ائل  على جهات وأطراف عربية ودولية، عمدت إلى الوقيعة بـين الفـص             الذعاً وشن أبو مرزوق هجوماً   
الذي حدث وحذرنا منه منذ عدة أشهر أن األمريكيين يراهنون على فريق في السلطة              : "الفلسطينية، وقال 

الفلسطينية ويمدونه بالسالح والتدريب، وقد ذهب المئات للتدريب في بعض الدول العربية، وتـم ضـخ                
 فرد من   700 المعبر لدخول    مئات الماليين لهذه األجهزة، وقبل هذه األحداث األخيرة بيوم واحد، تم فتح           

  .، على حد تعبيره"المتدربين، وبالتالي فإن النفخ في هذا االتجاه حيال حماس هو الذي يفجر الوضع
واعتبر القيادي في حماس أن هذه التحركات، كلها تندرج ضمن إطار واحد الهدف منه إزاحة حماس من                 

ي واضح المعالم وهو إخراج الحركـة مـن         الهدف من كل ذلك هدف سياس     : "دائر الفعل السياسي، وقال   
دائرة الفعل السياسي، وهذا مستحيل، ألن حماس متجذرة في الشعب الفلسطيني، وال يمكن تغيير الواقـع                

  ". السياسي بالقوة
ودعا إلى ضرورة التوافق على القواسم المشتركة، بما يمكن الجميع من التعـايش، ألنـه ال أحـد مـن                    

  .آلخر أو استئصاله، كما قالالحركتين قادر على نفي ا
 18/5/2007قدس برس 
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 األلمانية حوارا، مؤخرا، مع وزير الخارجية األلماني فرانك والتر شتاينماير،           "تاغشبيغل"أجرت صحيفة   
وسـط ورئاسـة    ضوعي الـشرق األ   تناول فيه عدة محاور تتعلق بالسياسة الخارجية لبالده عموما وبمو         

االتحاد األ وروبي على وجه الخصوص، حيث أكد المسؤول األلماني على ضرورة تعزيـز العالقـات                
 اإلسرائيلية وتفعيل جهود اللجنة الرباعية الدولية، فضال عن دور كل من موسكو وواشنطن              -الفلسطينية  

   :فيما يلي نص الحوار و.في هذا اإلطار
الفلسطينيون يريدون عقد محادثات دورية على أعلى المستويات والواليـات المتحـدة             اإلسرائيليون و  *

   هل هناك دوافع لألمل؟. جددت التزامها حيال الشرق األوسط بينما أطلقت البلدان العربية اقتراحا للسالم
 فنحن نشاهد أن الطـرف اإلسـرائيلي كمـا        . ـ في واقع األمر هناك مؤشرات على أن أمرا ما يتحرك          

لكن هذا ال يجب أن يشوش علـى ضـرورة وجـود            . الطرف الفلسطيني قد استهال مرحلة تأمل جديدة      
خطوات حاسمة باتجاه حل الصراع، األمر الذي يتطلب جهودا مضاعفة من قبل الجميع بما فـي ذلـك                  

   .جهود المجتمع الدولي
ى الجهود اإلقليمية دعما دوليا مـن        ولذلك رحت أدافع منذ اندالع األزمة اللبنانية عن الحاجة إلى أن تتلق           

وأنا أشعر بالرضا الشديد كون هذه اللجنة تمكنـت فـي           . وسطجانب اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق األ     
   .وقت وجيز من االجتماع للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية السنة الجارية
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دفع العملية السلمية باتجـاه مزيـد مـن          أحد األهداف الرئيسية للرئاسة األلمانية للمجلس األوروبيه و        *
    ألمانيا في إطار الديناميكية الجديدة؟رما هو دو. االستقرار في الشرق األوسط

ـ العمل األساسي قد بدأ فعال قبل أن نتسلم رئاسة المجلس وذلك في إطار التحـضيرات، حيـث كـان                    
بد من أن تعمل هيئات بوسـعها توجيـه         واضحا بالنسبة لنا أنه من أجل وضع أمر ما قيد التنفيذ فإنه ال              

لهذا السبب بالذات أكدنا بنهاية العام الماضي على ضرورة أن يكون جميع             و .وقيادة عملية من ذلك النوع    
الشركاء الممثلين في اللجنة الرباعية الخاصة في الشرق األوسط مستعدين للقيام بمحاولة جديدة، ذلك أن               

   .لماضياألمور لم تكن على هذا النحو في ا
 هل تشيرون إلى مقترح إعادة تفعيل اللجنة الرباعية الذي تقوده ألمانيا والموجه إلى حكومة الواليات                * 

   المتحدة األميركية؟
فلقد تحدثنا في البداية مـع األمـين العـام لألمـم     . ـ أشير إلى جهدنا مقارنة مع كافة األطراف المعنية    

ومن ثم عملنا مع كـل مـن        . تفعيل اللجنة الرباعية أمرا ضروريا    المتحدة، الذي الحظنا أنه يعتبر إعادة       
   .موسكو وواشنطن

 أال يعتبر تشويها للواقع أن تكون المستشارة األلمانية محط االهتمام من خالل دورها كوسـيطة علـى                  *
   الرغم من أنكم أنتم من قام أصال بصياغة اقتراح اللجنة الرباعية؟

زال يشكل جزءا من الترتيبات القائمة اليوم وهـذا مـا تبينـه كـذلك               ـ ال، فالموضوع بالضرورة ال ي     
فإذا أردنا تحقيق االستقرار والسالم الدائم هناك       . الزيارات األخيرة لشخصيات أميركية بارزة إلى دمشق      

 ونحن نشاهد في هذه اللحظات الخطوات األولى نحو تقارب           .فإننا نحتاج إلى توافق كافة جيران إسرائيل      
والخطوات التقدمية األولى التي تم إحرازها في هذا السياق تستحق          .  الفلسطينية -القات اإلسرائيلية في الع 

قدرا كبيرا من االهتمام يضاهي الموقف المعقد الذي تواجهه الحكومتان الفلسطينية واإلسرائيلية بمعـايير              
   .السياسة الداخلية

   الدول العربية؟ ما هو تقويمك للدعوة التي وجهها اولمرت لزعماء * 
وهذا يعتبر وسيلة   . ـ هناك بال أدنى شك استعداد متزايد من جانب البلدان العربية لدعم عملية المصالحة             

لكن وعلى الرغم من أن ردود األفعـال العربيـة علـى            . مهمة لم تكن متاحة لوقت طويل في الماضي       
حدوني بأننا سنتمكن خالل األشهر     عرض رئيس الوزراء أولمرت كان متحفظا حتى اآلن، إال أن األمل ي           

   . العربية-القادمة، عن طريق، مساع مكثفة، من وضع القواعد الالزمة لتلك اللقاءات اإلسرائيلية
لننتقل إلى الصراع مع إيران ومسألة احتجاز جنود البحرية البريطانيين الخمسة عشر، هل كان بإمكان               * 

   بريطانيا االعتماد على االتحاد األوروبي؟
فبعد اعتقال الجنود البريطانيين الخمسة عشر حاولت إيران، انطالقا مـن موقـع قـوة               . ـ بشكل مطلق  

تطمح إليه، وضع سيناريو صراع ثنائي مع بريطانيا، مما دفعنا إلى إطالق إشارة خاطئة بـأن طريقـة                  
   .التصرف تلك تفترض صراعا مع أوروبا

  "تاغشبيغل"
   19/5/2007البيان اإلماراتية 

  
  لة حول ما جرى في قطاع غزةأسئ .102

    ياسر الزعاترة 
ثمة أسئلة تطرح نفسها في سياق تقييم ما جرى ويجري في قطاع غزة، ال سيما أن أجواء الفتنة غالباً ما                    
تحجب الحقائق، بل إن كثيرين ال يميلون بسبب أجواء اإلحباط إلى التمعن في المشهد بحثاً عن الحقيقـة،                  

اب المواقف المسبقة، أو أولئك الشامتين بعموم الشعب الفلسطيني تبعاً لعقـد            وال تسأل بعد ذلك عن أصح     
  .نفسية ذات أبعاد مختلفة
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للتذكير الضروري هنا، فقد كنت ضد مشاركة حماس في االنتخابات العتبارات كثيرة تأكـدت صـحتها                
 دفاعاً عن برنـامج     خالل العام المنصرم، لكن ذلك ال ينفي أن من قرروا الدخول قد فعلوا ذلك مجتهدين              

  .المقاومة، وأمالً في خدمة أبناء شعبهم والقضية بشكل عام
لكن المشهد اليوم لم يعد هو ذاته، إذ من العبث أن يبادر البعض في لحظة إحباط أو حماسة إلى القول إن                     

ـ                   ع على حماس أن تنسحب من الحكومة وتعود إلى المقاومة، ليس فقط ألن الحركة لم تغادر تمامـاً مرب
المقاومة، بدليل صواريخها والجندي اإلسرائيلي الذي بحوزتها ووزرائها ونوابها في السجون، ورجالهـا             
الذين يطاردون ويقتلون ويعتقلون كل يوم، بل أيضاً ألن االنسحاب المذكور لـن يعيـد الحركـة إلـى                   

 العجـاف، ويتـذكر     المقاومة، بل سيعيدها إلى مربع القمع والمالحقة الذي عاشته طوال سنوات أوسـلو            
  .المعنيون أن آخر معتقليها في سجون السلطة لم يغادرها إال بعد شهور من انتفاضة األقصى

في فلسطين ليس ثمة مقاومة من دون إجماع شعبي، واإلجماع ال يتحقق من دون موافقة حركـة فـتح،                   
ذي يـدعو حمـاس مـن       والقيادة هنا ليست فاروق القدومي ال     . وفتح اليوم في ظل قيادة من نوع مختلف       

دمشق لترك الحكومة والعودة إلى المقاومة، بل هي قيادة بدأت مشوارها بالتهدئـة ويـستثمر المجتمـع                 
  .الدولي بقيادة واشنطن فيها من أجل برنامج أوسلو جديد ومن أجل الدولة المؤقتة

ي المعـروف،   ليست لدى حماس مشكلة مع حركة فتح التي تقاوم، وال حركة فتح صاحبة التراث الوطن              
فأبناء الحركة هؤالء ليسوا هم الذين يكرسون االنفالت األمني في شوارع الضفة والقطاع، وليسوا هـم                

رجساً من عمل الشيطان، بل     ) العسكرة(الذين يقفون خلف برنامج المفاوضات الجديد ويعتبرون المقاومة         
وا، تماماً كما يحدث إلخوانهم في      كانوا وما يزال  : هم الذين يرزحون في السجون ويطاردون ويستشهدون      

  .حماس والجهاد
حين تغادر حماس الحكومة، فإن بديلها بكل بساطة هو ذات الحكومة التـي شـكلت قبـل االنتخابـات                   
التشريعية، والتي بدأت رحلتها بعد ياسر عرفات بالحديث عن جمع سالح المقاومة والشروع في رحلـة                

أن ترفض في البدايـة هـذا       ) غزة( وإذا كان بوسع حماس      .مفاوضات جديدة بصرف النظر عن نتيجتها     
المسار السياسي، فإنها في الضفة ليست قادرة على ذلك، كما أن الدعم الخارجي لن يلبث أن يعيد تريب                  
ميزان القوى بحيث لن يغدو بوسع الحركة أن ترفض مسار القادة إياهم من دون صدام وحـرب أهليـة                   

  ن يدعون حماس إلى ترك الحكومة؟، فهل هذا هو ما يريده م. أيضاً
ثمة ورطة حقيقية يعيشها الفلسطينيون في ظل تراجع الوضع العربي والضغط األمريكي، وقبل ذلك فـي     
ظل المعادلة التي أنتجها أوسلو ممثلة في وضع الشعب الفلسطيني أسيراً لعدوه في لقمة عيـشه، وهـي                  

ة تضع العالم العربي أمام مـسؤولياته، وتـستند إلـى           معادلة ال يمكن التمرد عليها من دون وحدة حقيقي        
القناعة بعبثية التفاوض على النحو الذي جرب خالل سنوات أوسلو مع عدو ال يقر بالحد األدنـى مـن                   

  .الحقوق الفلسطينية
المشكلة إذن ليست بين حماس وفتح الحقيقية، بل بين الشعب الفلسطيني وبين قيادة جديدة سكتت على قتل                 

  .فات وفرضت مساراً جديداً كان الشعب قد تمرد على مثله في انتفاضة األقصىياسر عر
  19/5/2007الدستور 

  
  !   الوعي القومي الفلسطيني يكتوي بتشرذم المقاومة الوطنية .103

  أحمد الحاج 
ـ 1949 يوليو/ ، ما بعد تموز"إنشاء الدولة العبرية"العام التاسع والخمسون للنكبة و     ة  وتوقيع اتفاقات الهدن

 12النهائية مع العرب في جزيرة رودس اليونانية، تابعت إسرائيل العدوانية حروبها، فحتى اليوم شـنت                
، حرب الحدود األولى، إلى عـام       1950حرب  . حرباً، بواقع حرب واحدة كل خمس سنوات على األقل        
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وريا ولبنـان مـع     قد أعد ليشمل س   " للحرب الكبرى "السيناريو الجديد   .  والحرب الثانية على لبنان    2006
  .تعزيز التوجه بضربات محددة إليران

/ االنعطافة األهم في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني وانبعاثها من تحت الرماد، كانت حرب حزيـران              
 1200000، التي وضعت القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال القمم العربية، كما أن              1967 يونيو

 تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي، مما      1967طينية، أصبحوا بعد حرب     فلسطيني في غزة والضفة الفلس    
كما في الشتات الفلـسطيني،     . بكر في نشوء علني للمقاومة الفلسطينية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة         

، لترد علـى االنتـصار      )تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الحقاً     (حيث نهضت المقاومة الفلسطينية     
لي ولتنزع حالة االنكسار العربي، وتحوله إلى عمل فدائي ضد االحتالل، عبر جغرافيـة األردن               اإلسرائي

  .وسوريا ولبنان، بذلك توحدت مقاومة الخارج والداخل لدحر االحتالل اإلسرائيلي
ي النزاعات العربية العربية، والدول العربية وإسرائيل، كما الحرب الباردة بين االتحاد الـسوفيات            .... لكن

والواليات المتحدة األميركية، أسست لتساقط مفهوم القومية العربية، وتفردت أميركا بقيادة العالم بـالقوة              
العسكرية بعد انهيار االتحاد السوفياتي، ومن السبب األول، تفكك الحالة العربية التي انعكست على الحالة               

 منظمة التحرير الفلـسطينية مـن األردن        الفلسطينية لتتشرذم أيضاً، ولألسباب كانت أولى مهامها خروج       
مروراً بسوريا ثم لبنان، ثم إلى تونس، محطات إقليمية وتداخالت دولية، تحجمت فيها المقاومة الوطنية،               

  .األوروبية وطبعاً اإلسرائيلية/ الفدائية، ضد إسرائيل لتؤهل الدخول لملعب السياسة من البوابة األميركية
، التي جاءت أيضاً من تحت، رمـاد االنكـسار العربـي ـ الفلـسطيني،      1987فبعد االنتفاضة األولى 

مع إسرائيل، سياسياً فكانت أوسلو الظالمة، وهي المحطـة أو الحلقـة            ) فتح(تجاورت القيادة الفلسطينية    
وعليه وبعد فشل أوسـلو، وحـشر       . األولى في قطع سلسلة الوحدة الوطنية االئتالفية للمقاومة الفلسطينية        

التحرير الفلسطينية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، واألدق محاصرتها، باتت ال تمتلـك مـن              منظمة  
خيارات المقاومة الفدائية إال القليل، غير الفاعل، لتصحيح مسار التسوية السياسية، إلى جانـب صـعود                

لتـصبغ  ... ن الثقـة  ، بمفهوم الضعف والوهن اإلقليمي وفقدا     "بديل القومية والشيوعية  "التيار اإلسالمي،   
الحالة المقاومة بلونين، األسود واألبيض، وتشرذم قوى اليسار بألوانها، لتعطي أميركا وإسرائيل مزيـداً              

اللذين هما فـي الحقيقـة      (من القوة والتفرد وفرض الحلول والتسويات، ومع ما عشناه من تناحر اللونين             
 المقاومة الوطنية الفلسطينية بين مطرقة النظام       للسيطرة على السلطة والحكومة، باتت    ) لون رمادي واحد  

الفلسطيني الذي يعكس التسويات بما يضمن وجوده وبقائه، وبين سندان االحتالل وحربه الوحشية علـى               
  .القوى الوطنية وشعبها المستمرة منذ عقود أربعة

أمنـي، تتقاذفـه أهـواء      إن اثر الشرذمة وعدم توحد فصائل المقاومة الفلسطينية أدى مجتمعياً إلى فلتان             
وعصابات تفرض الخوات على اقتـصاد      ) فتح وحماس (ومصالح أجهزة أمنية تابعة للرئاسة أو الحكومة        

ضعيف ومنهك، لدفعه نحو تفشي الجرائم بأنواعها، كما وجد السالح بأيدي العائالت، ومكنها من الثـأر                
تان األمني، تمزيق النظام السياسي والمجتمع      الذي أخذ عديداً من الشباب، وأجاز غياب القانون، قانون الفل         

الفلسطيني، فعلى الجانب السياسي أدت حالة عدم توحد المقاومة بألوانها، وسم النظام الفلسطيني بالفشل،              
وعدم القدرة على إنجاز التسوية المتوازنة، الحافظة للحقوق الوطنية، وبالتالي أضاف زخماً وقوة للمقولة              

، لتصبح مقنعة دولياً، ولتوضع الشروط واإلمالءات على الـسلطة          "د شريك فلسطيني  ال يوج "اإلسرائيلية  
الفلسطينية التي بموجبها عليها التأهل واالستعداد والمبادرة والعمل على تصحيح كل تلك األوضاع بمـا               

  ....وحتى" إسرائيلية ـ أوروبية/ كشريك وفق شروط ومعايير أميركية"يضمن وجودها 
ام وطفو المصالح التنظيمية الذاتية للسطح، بعثرت الحقوق الوطنية وغيبت عامل التوحـد             إن حالة االنقس  

، سلطة  1967الرئيسي وهو أن االحتالل جاثم فوق كل المجتمع الفلسطيني في األراضي المحتلة منذ عام               
طنـي  وحكومة وشعب، هذا التغييب أضعف الجميع، وبدالً من التوحد باعتبار أن الجميع حركة تحرر و              

تسعى إلنجاز حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتحقيق عـودة الالجئـين               
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على الـسلطة،   ) فتح وحماس (الفلسطينيين، بات المطلوب فقط السعي إلحكام سيطرة حركة من االثنتين           
األميركية التي تنظر فيمن    / وبالتالي فإن سقف تلك الحقوق الوطنية بدأ بالهبوط طبقاً للمعايير اإلسرائيلية          

سيكون في السلطة مستعداً للتسوية بعيون إسرائيلية، وبدالً من توحد الجميع تحت راية منظمة التحريـر                
، استمر الفريق   2006 يونيو/ الفلسطينية، على أسس وثيقة الوفاق الوطني التي وقعها الجميع في حزيران          

مزيد من االنقسامات داخل النظام السياسي الفلسطيني، وبذات        الثنائي الحاكم يمضي قدماً باتجاه إحداث ال      
الوقت يدفع إسرائيل قدماً نحو استمرار سياستها العدوانية الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني تحـت حجـة                

أياً كان مصدره، فمجازر جنين ونابلس األخيرة وبيت الهيا نتـائج لهكـذا             " اإلرهاب الفلسطيني "ضرب  
العسكري الفلسطيني، وتأسـيس    / ية، ابتعدت، عن التوحد مع باقي الطيف السياسي       سياسة رسمية فلسطين  

سلطة وحكومة وحدة وطنية على أسس البرنامج التوافقي المستند الى وثيقة الوفاق الوطني، الذي يصوب               
السياسة الفلسطينية ويقاوم االحتالل عبر ترشيد العمليات الفدائية المشرعة دوليـاً ويـنهض بـالمجتمع               

إذ أنه في تلك الحالة سيمتلك الـوعي        . الفلسطيني، ويعزز صمود شعبنا وقدرته على الصمود والمواجهة       
  .القومي الفلسطيني أدوات القوة والمقاومة

  19/5/2007المستقبل 
  

  حتى ال يفقد الفلسطينيون البوصلة .104
      طالل عوكل

توحي بوجود رغبة أو أمل في تحريـك        بالرغم من تواصل اإلشارات والتحركات اإلقليمية والدولية التي         
وإعادة تنشيط المفاوضات وعملية السالم في الشرق األوسط، إال إن كل ما يجري ال يتجاوز حدود عمل                 
العالقات العامة، لكون ما يجري يصطدم بعدم أهلية إسرائيل في ظل حكومة أولمرت الفاشلة والضعيفة،               

   .نطالق أفق الحل السياسي في المرحلة الراهنةاألمر الذي يؤكد االستنتاج الذي يشير إلى ا
غير أن انطالق األفق السياسي ال يعني في حقيقة األمر، سوى أن إسرائيل بحكوماتها الضعيفة والقوية،                
تواصل بدون توقف العمل على األرض، بما يؤدي إلى إغالق األفق الحقاً أمام أي تسوية تؤدي إلى قيام                  

آخـر مـا سـجلته أجنـدة        . 1967ة للحياة، على األراضي المحتلة منذ عام        دولة فلسطينية متصلة وقابل   
، 1967 عام   حزيران/ السياسة اإلسرائيلية في ذكرى مرور أربعين عاماً على حرب، الخامس من يونيو           

قرار الحكومة الذي أعلن عنه يوم الخميس التاسع من الشهر الجاري، والذي يقضي ببناء حيين يهوديين                
البناء الجديد الذي أدانته السلطة الوطنية الفلسطينية واعتبرته          .قع عشرين ألف وحدة سكنية    في القدس بوا  

مدمراً لجهود إطالق عملية السالم، سيسمح عند إكماله بربط مجمع مستوطنات غوش عتصيون بمدينـة               
 وقـرى   القدس، وسلسلة المستوطنات التي تقع إلى شمالها، مما يعني عزلها بشكل كامل عن بقية مـدن               

وفي خطوة أخرى لتعزيز سياسة تهويد القدس، اتخذت حكومة أولمرت يوم الثالث عشر               .الضفة الغربية 
من الجاري قرار آخر بتخصيص نحو مليار ونصف المليار دوالر، لتطوير األحياء اليهودية في المدينـة       

. ا وفق مصادر رسمية إسرائيلية    تحسباً من زيادة عدد السكان العرب فيها، بما يهدد السيادة اليهودية عليه           
فضالً عن ذلك تتجه الحكومة اإلسرائيلية نحو نقل المقرات الرئيسية لمعظم الوزارات إلى القدس وكـل                
ذلك في إطار االحتفاالت الرسمية التي تقيمها إسرائيل بمناسبة ما تسميها الذكرى األربعين وفق التقـويم                

وفيما كـان الفلـسطينيون       .1967 حزيران/ ها إثر حرب يونيو   العبري إلعادة توحيد المدينة بعد احتالل     
يتحسبون لقرارات من المجلس األمني المصغر في إسرائيل بشأن التهديدات التي لم تنقطع عن احتمـال                
القيام بعدوان واسع على قطاع غزة لوقف ما تسميه الدوائر اإلسرائيلية بالصواريخ الفلسطينية، والحد من               

سكرية للفصائل الفلسطينية، فقد آثر المجلس الوزاري تأجيل اتخاذ قراره النهائي ارتباطـاً             تعاظم القوة الع  
   .بما يجري من اشتباك اندلع مؤخراً في قطاع غزة
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 حتـى ال    "الشاباك"النصيحة بعدم اتخاذ قرار بشأن حجم العدوان وتوقيته جاءت من جهاز األمن الداخلي              
قف الصراع الدائر في قطاع غزة بين حركتي فتح وحماس، األمر           تؤدي عملية عسكرية إسرائيلية إلى و     

الذي أدى بالمجلس األمني المصغر لتحديد مستوى عملياته في هذه اآلونة بتكثيف عمليات االغتيال، دون               
هذا التناقض الصارخ بين ما تقوم به       . أن يغلق الباب أمام إمكانية توسيع هذه العمليات في ظروف أخرى          

طوات وخطط خطيرة جداً وتهدد المشروع الوطني الفلسطيني، وبين انـشغال الحـركتين             إسرائيل من خ  
الفلسطينيتين الكبيرتين حماس وفتح في صراعاتهما الداخلية حول السلطة، هذا التناقض يدخل في نفوس              

   .المواطنين الفلسطينيين المزيد من اإلحباط، ويضاعف من معاناتهم
قدرةً هائلة على الصمود والصبر في مواجهة االحتالل بـدأ يفقـد ثقتـه              المواطن الفلسطيني الذي أبدى     

بقياداته السياسية وبفصائله، وبسالح المقاومة الذي دخل بقوة على خط األزمة الداخلية والصراع علـى               
السلطة، فضالً عن دوره في مفاقمة ظاهرة الفلتان الشامل وفوضى السالح، التـي باتـت تهـدد لحمـة                   

   .طيني وليس فقط نظامه السياسيالمجتمع الفلس
وفي الواقع فإن اتفاق مكة الذي جرى توقيعه بين حركتي فتح وحماس في الثامن من فبراير الماضي وتم                  
بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية حصلت على ثقة المجلس التشريعي وأدت اليمين الدسـتورية يـوم                

، بات مهدداً على خلفية الصراع الذي لم يتوقف         ، ذلك االتفاق وما نجم عنه     آذار/ السابع عشر من مارس   
على السلطات والوظائف والصالحيات والمواقع بين الحركتين الكبيرتين، فمنذ تشكيلها لم تقدم حكومـة              
الوحدة الوطنية أي إنجاز بالنسبة لألجندة الطويلة من الضحايا التي تـضمنها برنامجهـا الـذي حظـي                  

 ذلك الهدفان الرئيسان اللذان جرى التأكيد عليهما منذ البداية وكـل            بمصادقة المجلس التشريعي، بما في    
   .الوقت، وهما رفع الحصار والتصدي لظاهرة الفلتان الداخلي وغياب القانون

وإذا كان الفلسطينيون يتلمسون العذر لحكومتهم ومسؤوليتهم بصدد عدم إنجاز مهمـة رفـع الحـصار،                
جية، فإنهم يصابون بالكثير من الذهول جراء استمرار ظاهرة         باعتبار أن ذلك يتصل بقوى وعوامل خار      

الفلتان التي تحصد يومياً المزيد من األرواح، حيث بلغ عدد القتلى منذ تشكيل الحكومة الجديـدة حتـى                  
   .منتصف هذا الشهر، أكثر من خمسة وتسعين مواطناً

خذت تتكاثر في الساحة الفلـسطينية      ما يضاعف الشعور بالقلق، هو ازدياد عدد الجماعات المسلحة التي أ          
بما في ذلك تنظيم القاعدة، وما يجري من استهداف مباشر لمقاهي اإلنترنت، وبعض الجمعيات الثقافيـة                
وبعض المؤسسات التعليمية ذات المستوى التعليمي والحضاري المتميـز، وبعـض محـالت الكـوافير               

لى أنه محاولة ألسلمة المجتمع الفلسطيني بالقوة ومن        النسائية، وما إلى ذلك، والذي ينظر إليه الكثيرون ع        
   .خارج إطار البرنامج الرسمي

في مواجهة هذه األوضاع كان وزير الداخلية المستقيل هاني القواسمي قد قدم خطة أمنية وافقت عليهـا                 
دول الحكومة في السادس عشر من الشهر الماضي، لكنه ما لبث أن قدم استقالة مسببة، يطلب كشرط للع                

عنها منحه صالحيات مطلقة لم تنجح لقاءاته مع الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة إسماعيل هنيـة                
في الحصول عليها، األمر الذي أدى إلى تقديم استقالته بشكل نهائي وقبولهـا مـن هنيـة إثـر انـدالع          

   .االشتباكات األخيرة بين فتح وحماس، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري
تباكات التي وقعت على خلفية رفض حركة حماس وتصدي ذراعها العسكري النتشار قوات األمـن               االش

على المفترقات بعد ما قيل عن اتفاق على ذلك بين الرئيس عباس ورئيس الحكومة، تلـك االشـتباكات                  
المسلحة أعادت إلى األذهان صورة األوضاع ما قبل اتفاق مكة وطرحت من جديد مدى قـدرة االتفـاق                  
على الصمود، وفي ضوء عودة االشتباكات واستخدام العنف في الصراع على الـسلطة، يتـضح مـدى              
 حاجة الفصائل الفلسطينية إلعادة فتح اتفاق مكة أمام حوار جماعي ال يقتصر على حركتي فتح وحماس،               

راكة ويؤدي إلى تفعيل كامل عناصر االتفاق بما في ذلك تفعيل وتطوير منظمة التحريـر، وبنـاء الـش                 
السياسية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز التجربة الديمقراطية، وكلها قضايا ال تزال معلقة ولم تحظ              
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ويبدو أن على القيادات الفلسطينية أن تظهر إخالصاً أكبر لحماية اتفاق مكة            . باالهتمام الكافي والمطلوب  
  .اع نحو دوامة االقتتال المميتوحكومة الوحدة الوطنية كخيار أساسي ال بديل عنه سوى االندف

   19/5/2007البيان اإلماراتية 
  
  

  من يراجع مشروع الممانعة؟ .105
       حازم صاغّية

.  في غـّزة   "حرب الفصائل "، اندلعت   1967، وقبل أيام على هزيمة ذكرى       1948في يوم ذكرى هزيمة     
. مز بعد مـوت الواقـع     هكذا جاء سقوط الضحايا مصحوباً بحمولة رمزّية ضخمة وكثيفة تعلن موت الر           

إنها، تعريفاً، تخوض حروب فـصائل      . "مقاومات وطنّية " وال تؤّسس    "حروباً قومّية "فالفصائل ال تخوض    
  .وتؤّسس مقاومات لجماعات متناحرة

 "قومّيـاً " تـستدعي وعيـاً      "المقاومات الوطنّية " و "الحروب القومّية "ولنقل، وهو في ظنّنا من البدائه، إن        
لكن هذا جميعاً ليس من عـّدتنا، كمـا ال          .  المعنّية "الشعوب"دث التضافر داخل الجماعات و     يح "وطنّياً"أو

فنحن، وألسباب تاريخّية وسوسيولوجّية ال يمكن القفز فوقها إرادّياً، أسرى          : يتبّدى أننا سوف نملكه قريباً    
  : من أن ينشآ"القومّي" أو"الوطنّي"مستويين يتكامالن لمنع 

، ولما قبلهما، أي للطوائف والعشائر واالثنّيـات        "القومّي" و "الوطنّي"لوالء لما دون     من جهة، مستوى ا    -
  ،)وإحداها المتسّببة بمحنة ألن جونستون(والعائالت 

-                 ومن جهة أخرى، مستوى الوالء لما فوقهما وما بعدهما، أي للدعوات االيديولوجّية العـابرة الحـدود 
  .ر ذلكالوطنّية، من عروبّية وإسالمّية وغي

والمستوى األخير إحدى وظائفه تعزيز التداخل بين مصالح دول عّدة ومطامعها توّسالً لقضايانا المعلنة،              
أما المستويان معاً، ال سّيما في ظّل       . بما يجعل الحروب والمواجهات أقّل قابلّية للحّل وأشّد قابلّية للتناسل         

 أكثر أشكال الوعي تخلّفاً وتعّصباً وأصولّية وعزلـةً         انتشار السالح وأجواء العنف، فيعّبدان الطريق أمام      
عن العالم الخارجّي، بقدر ما يمعنان في استضعاف المرأة وهدم المؤّسسات وتـرّدي التعلـيم وتراجـع                 

  .التسامح والحرّيات على عمومها
هة التي  لهذا يتكّرر في منطقة المشرق، وليس في فلسطين وحدها، هذا السير الدموّي في وجهة غير الوج               

، أو نبدأ، في لبنان، لمقاومـة إسـرائيل،         "حماس" و "فتح"نبدأ ضد إسرائيل فننتهي بين      : نعلن أننا نسلكها  
 شيعّي، أو نبدأ، في العراق، لمقاومة الواليات المتّحدة، فننتهـي تـذابحاً بـين               -فننتهي الى نزاع سنّي     

  ."الروافض" و"النواصب"
 خِطراً عليه هو نفسه أّوالً، تماماً كخطـورة اعتناقـه           -يده خِطراً   ومن كانت هذه حاله، كان السالح في        

 تكّدس السالح وتزيد أسباب المخاوف األهلّية المتبادلة، ومن ثم تضاعف فرص            "مقّدسة" و "كبرى"قضايا  
  . واحد"شعب"العنف بين جماعات يفترض انتسابها الى 

حين كان هناك اتّحاد سوفياتّي يدرج المشرق وقـضاياه         ولرّبما أمكن التحايل جزئّياً على هذا الواقع المّر         
في أفق دولّي أعرض، وحين كانت مصر معنّية بالصراع كونها قطباً قادراً، ولو نسبّياً، على ضبط تفتّت                 

أما من دون هذا وذاك، فلن يتبقّى سوى ما نعيشه اليوم في فلسطين والعراق              . المشرق وميوله االحترابّية  
ورّية حيث ال تقّل أكالف الحفاظ على الدولة العسكرّية عن أكالف التشاحن الميليشّي بين              ولبنان، أو في س   

  .الفصائل في البلدان األخرى
لكـن هـذا    . وقد يقال الكثير في ما تفعله أميركا، أو ما تفعله إسرائيل، وآخره مداخلتها الدموّية في غّزة               

 ينبغي للـذكاء    "العدّو"و. "العدّو"فهم، سياسّياً،   . القّيوذاك ليسا مهّمين في آخر المطاف، إال بالمعنى األخ        
  !أن يردعنا عن أن نتوقّع منه غير هذا الذي يصدر عنه
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فمثل كّل مشروع، سياسّي أو اقتصادّي أو تجارّي، ال         : بيد أن مسألة المسائل تكمن في هذا النهج تحديداً        
خسائرها كلَّ خسارة تترتّب على االستسالم،      بّد من جردة حساب لمشاريع المقاومة والممانعة التي تفوق          

 الوحيد الذي يمكن لنا أن نجنيه إنهاء هذه المرحلـة           "االنتصار"وفي المعنى هذا، يكون     . أّي استسالم كان  
  .البائسة بالتي هي أحسن، واليوم أفضل من الغد

اض الساذج من أننا سوف ننام      أما اللطم، الذي يتكّرر كّل مّرة، وفي كّل بلد، فال أسوأ منه إالّ ذاك االفتر              
فال يبقى لنا، كي     .ذات ليلة على وعينا الفصائلّي لنفيق، صبيحة اليوم التالي، على وعي قومّي أو وطنيّ             

، إالّ أن نمضي في ما نحن فيه، مراكمين الخسائر والكوارث فيما تنهار بلداننا واحداً بعد                "خونة"ال نكون   
   .اآلخر

  19/5/2007الحياة 
  

  ي ذكرى النكبةنكبات ف .106
    سعد بن طفلة العجمي.د

ال أحب الكتابة بتشاؤم عدمي يدفع إلى اليأس، وأجهد في عدم تسويق الوهم باسم التفاؤل، أحاول الـسير                  
أبشر باألمل، وال   . بين بين، أسوس قلمي فوق حبل مشدود يسير بين التشاؤم اليائس وبين التفاؤل الساذج             

 الوهم ويتكسب على تسويقه عداء مستحكم ال نهاية لـه، فـالواهمون             أبيع الوهم، وبيني وبين من يعيش     
  . التي نعيشها منذ ألف عام تقريباً" أم النكبات"أعداء العقل، وغياب العقل والتفكير العقالني هو 

فـال  "-كنا نستذكر بالمظاهرات نكبة فلسطين منذ نشأتنا، كانت المصائب شبه محصورة بالنكبة والنكسة              
 من كل عام ذكرى ضياع فلسطين       آيار/ ، وكان الخامس عشر من مايو     "ق صوت المعركة  صوت يعلو فو  

، مناسبة للمظاهرات والخطب والكلمات، وال أبالغ إن قلت إنه كان فرصة لحشد الـصفوف،               1948عام  
لم أكن أترك المناسبة تمـر دون        . ومحاولة لتعبئة النفوس، بل وبيع الوهم، وإخفاء بعض حقائق التاريخ         

تطرق لها والحديث حولها ألبنائي، مؤكداً أن الصراع مع إسرائيل يبدأ بالتعليم الجيد واستغالل فـرص                ال
العيش الكريم والتطور والتنمية على كافة األصعدة، ومبيناً أن الصراع الميكروفوني واإلذاعاتي قد ثبـت         

  . فشله وهزيمته ونكبته ونكسته مراراً وتكراراً
ء النكبة في غزة أفواه من يريدون إحياء الذكرى جرياً على العـادة الـسنوية،               أخرس اقتتال أحفاد شهدا   

اقتتال على سلطة وهميـة، ودمـاء جـرت         ... أربعون قتيالً حتى كتابة هذا المقال والجرحى بالعشرات       
لعروش وكراس وزارية خاوية من الصالحية، مثلما قال وزير الداخلية الفلسطيني الذي استقال احتجاجاً              

لم توقف اتفاقات الهدنة هدر الدماء، ولم تبلغ المعاهدات ثمن حبرها           . كرسي بال أسنان الصالحيات   على  
وورقها، حتى االتفاق الذي وقعه اإلخوة األعداء تحت البيت العتيق ضربوا به عرض الحائط، نردد ليل                

النساء يولـولن،   . برهوقف إطالق نار خرقه موقعوه قبل أن يجف ح        ". اليهود دوماً يخلفون العهود   : "نهار
اليوم، أصبح التمنـي    . بعضهم كان يتمنى عودة االحتالل إلى غزة سراً       . واألطفال في حالة هلع ورعب    

  !! شكراً لكم على نكبتنا الجديدة! مطلباً معلناً
يلعلع ويهدد ويتوعـد علـى الطـرف        " حماسي"يلقي بالالئمة على    " فتحاوي"تتابع األخبار فيأتيك صوت     

هل يمكن أن يكـون الخجـل       : تتساءل بأسى ! تشعر بخجل النكبة الجديدة   .. لمقابلة اإلعالمية اآلخر من ا  
  نكبة؟ وهل بعد النكبة نكبة؟ 

 فأسمينا ما جـرى نكـسة، ودارت النكبـات،          1967اخترنا للنكبة اسمها أمالً في أال تتكرر، فجاء عام          
لغتنا الثرية التي نبتدع منها ما نـشاء        حتى  ... ومرت النكسات، ونحن من نكبة إلى نكسة، وهكذا دواليك        

 تقف فقيرة عاجزة أمام ابتداع أسماء لنكباتنا        -نستخرجها من القواميس أو ننحتها من العدم      -من الكلمات   
  . لم تحسب لغتنا أن النكبات يمكن أن تبتدع بهذا الحمق المتكرر. المتكررة
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. لقد حققتم لنا اكتفاء ذاتياً في النكبات      ! حايا النكسة شكراً لكم يا أبناء ض    ! شكراً لكم يا أحفاد شهداء النكبة     
تعجز ". منا وفينا "لم نعد نحتاج للصهيونية واإلمبريالية واالحتالل واالستعمار كي يأتونا بالنكبات، نكباتنا            

المقاالت عن صف أعداد النكبات التي صنعناها بأنفسنا ألنفسنا، ففي العراق كانت النكبة بتحول ضـحية                
، فكل طـرف مـن      " من وين ييجي الشعب    -الضيعة كلها زعما  "لى جزار اليوم، ونكبة لبنان أن       األمس إ 

أطراف الصراع يدير لبنان كمزرعة خاصة له، الوضع على شـفا االنفجـار، وسـنلقي بـاللوم علـى                   
  !! كعادتنا... اآلخرين

طيلة أربعة عقود   ! ها نكبة عبدالحليم خدام يهاجم النظام السوري على الفضائيات ويتبرأ منه، نكبة ما بعد           
  ؟ !!وخدام هو النظام

أصبحت النكبة في ذكراها التاسعة والخمسين حدثاً تاريخياً مأساوياً، تتالت النكبات، فأصبح الحديث عـن               
  ... استذكارها عبطاً وملهاة عن النكبات التي نعيشها يومياً

  19/5/2007االتحاد االماراتية 
  

    تالالواقع الفلسطيني ونكبة االقت .107
     غازي العريضي

ـّع    تاله إنجاز آخر هو تشكيل حكومة الوحدة       . بين اإلخوة الفلسطينيين كان إنجازاً    " اتفاق مكة "عندما وقـ
واعتبرنـا أن مـسيرة     . تفاءلنا وعلَّقنا آماالً كبيرة على اإلنجـازين      . الوطنية برئاسة السيد إسماعيل هنية    

ن القوة األساس للشعب الفلسطيني تكمن في وحدته وإرادتـه          جديدة انطلقت ستنتهي بإنجازات جديدة، أل     
  . الواحدة الصلبة في مواجهة االحتالل

وكان تجديداً  . وبعد ذلك، أجمع العرب في الرياض على المبادرة العربية، رافضين كل الضغوط لتعديلها            
قد بدأ التحرك فعالً في     و. للتضامن وإنجازاً ثالثاً يدعم فلسطين وكل العرب ويضع إطاراً وصيغة للتحرك          

  . اتجاه العواصم الكبرى وإسرائيل
بالتأكيد إسرائيل بحكومتها المأزومة المهزومة وقياداتها العسكرية المتـصارعة علـى الـسلطة بـشهوة           
مفتوحة الستهداف الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من المجازر بحقه، رفـضت االتفـاق والحكومـة               

تفاءلنا، واعتبرنا أن ذلك سيعزز الوحدة الوطنيـة        ! لك ال يفتـح باباً للسالم    والمبادرة واعتبرت أن كل ذ    
  . الفلسطينية، ويدفع الفلسطينيين إلى تعزيز مسيرتهم وحمايتهم وتأكيد سالمة خيارهم األخير

اإلدارة األميركية المسؤولة عن الكثير من المشاكل والنزاعات والصدامات والتـوترات فـي المنطقـة،               
في فلسطين من خالل دعمها المفتوح إلسرائيل رفضت هي األخـرى االتفـاق والحكومـة               وخصوصاً  
"! اإلرهابيـة   " "حمـاس "اعتبرت االتفاق غير كاٍف، والحكومة غير مقبولة ألن فيها حركـة            . والمبادرة

 ولم تفلح كل االتصاالت مع اإلدارة لتغيير الموقف، بل كانـت مقاطعـة            ! والمبادرة غير واقعية ومنطقية   
للحكومة وتغطية لإلرهاب اإلسرائيلي لالنقالب عليها رغم االتصاالت التي قامت بهـا الـدول العربيـة                

تأثرت . استقوت إسرائيل بهذا الموقف   . المكلفة من قمة الرياض بتسويق المبادرة ومحاولة جمع تأييد لها         
تاحة لالتفـاق والحكومـة   واستفادت دول عربية وإسالمية لم تكن في األساس مر . دول أوروبية أيضاً به   

والمبادرة، وإن كانت قد أعلنت مواقف كالمية عامة وملتبسة لكنها لم تكن قادرة على الـرفض العلنـي                  
المطلق والواضح، منذ إقرار االتفاق وحتى اجتماعات اللجان الوزارية في القاهرة، وخالل اللقاءات مـع               

  . المسؤولين األميركيين واألوروبيين والدوليين
وقف األميركي هذا، كان عنصر تفاؤل آخر، بمعنى أنه يفترض تلقائياً تعزيـز الموقـف الفلـسطيني                 الم

ونجحت إسرائيل، وفرحت أميركـا، وارتـاح المتطرفـون غيـر           . لألسف حصل العكس تماماً    .الموحد
  . المرتاحين أساساً إلى االتفاق والحكومة والمبادرة
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ائيل ترّوج من جديد لفكرة أن ليس لـديها شـريك فلـسطيني             راحت إسر . عاد االقتتال بين الفلسطينيين   
لتحقيق السالم، وتتصرف عملياً على أساس أن المتقاتلين هم أفضل شريك لها الستمرار الحـرب علـى                 

فهل ثمة مشهد أكثر ارتياحاً وفرحاً بالنسبة إلى اإلسرائيليين من مـشهد االقتتـال وتعمـيم                ! الفلسطينيين
الفلسطينيين أنفسهم وتدمير المؤسسات، وبث األحقاد والتهديدات وقصف المراكز         مسلسل االغتياالت بين    

والقطاعات األمنية لبعضها بعضاً، إلى جانب قيام الطائرات والدبابات اإلسرائيلية بتنفيذ غارات وعمليات             
 مـن الـشهداء     قصف على مواقع أخرى، استهدفت المزيد من القيادات الفلـسطينية، وحـصدت عـدداً             

حـق  "ر من الدمار والخراب؟ وترافق ذلك مع تحركات في ذكرى النكبة لتأكيـد              رحى وسببت الكثي  والج
، وتنظيم لقاءات ومؤتمرات، شارك فيها فلسطينيون صادقون وموثوقون يؤتمنون على القـضية،             "العودة  

هـا علـى    وأيدها كثيرون كمبدأ لكن استغلها آخرون لتحقيق غايات وأهداف، لطالما حاولوا الوصول إلي            
والتأسيس للعودة إلـى طريـق      . فماذا كانت النتيجة؟ الناس تريد تكريس حق      . حساب الشعب الفلسطيني  

النضال األساسي، وهو القتال لرفع االحتالل في ظل رفضه لالتفاق والحكومة والمبادرة، فإذا بهم أمـام                
  ! عودة إلى االقتتال الداخلي، وليس في ذلك حق على اإلطالق

وإذا كان البعض يراهن علـى إضـعاف الفلـسطينيين، أو           . سطيني كارثي ومأساوي وخطير   المشهد الفل 
كتائـب شـهداء    "وغيرها من القوى التي ال تزال تقاتل وعلى رأسها أيضاً           " حماس"ضرب أو محاصرة    

ـّام"إلى جانب كتائب    " األقصى فالمستقبل لهذا الجيل الفلسطيني الجديد، في      . هم مخطئون وواهمون  " القس
ل غياب الحل العادل من جهة وغياب القيادة الفلسطينية التاريخية من جهة ثانية والقيـادة اإلسـرائيلية                 ظ

  . التي تحمل رؤيا وأمالً وقناعة بحل
. والتحرك الشعبي في الـشارع والحجـارة      " المنجنيق"في بداية االنتفاضة األولى كان السالح الفلسطيني        

نت البندقية والقذائف والقنابل المصنوعة محليـاً أو المهربـة أو           تطورت االنتفاضة وتطور السالح، فكا    
ثم تطورت النوعية أكثر وبات الفلسطينيون يملكون قـذائف مـضادة           . المشتراة من اإلسرائيليين أنفسهم   

وصواريخ ظهرت بدائية في أول الطريق حتى أصبحت مؤذية         . ويصنعون ألغاماً وقنابل جديدة   . للدبابات
وكلما اشتد الـصراع، وطـال أمـده        . ت اإلسرائيلية، ويطال مداها مسافات ال بأس بها       اليوم للمستعمرا 

سيكون لدى الفلسطينيين مزيد من السالح وبنوعية أكثر قـدرة علـى إلحـاق األذى بـأمن واسـتقرار                   
 وبالتالي إذا كانت النية صادقة في التوصل إلـى        . اإلسرائيليين ما دامت إرادة القتال واالستشهاد موجودة      

وإذا كـان الـبعض     . والمبادرة العربية شكال فرصة استثنائية للعبور إلى هذا الحل        " اتفاق مكة "حل، فإن   
ـّر              " حماس"يعتبر   حركة إرهابية فيجب أن يتذكر أنها في السلطة منتخبة من الشعب الفلسطيني الذي عب

فاق رعته مملكـة االعتـدال،      بإرادته بشكل حر، وأنها جاءت إلى مكة ثم إلى الرياض لتؤكد التزامها بات            
وهذه بحد ذاتها فرصة كبيرة ومهمة، وقـد ال تتكـرر،           . وباإلجماع العربي الذي التزم به العرب جميعاً      

ولذلك البد من االستفادة منها، ومهما كان الموقف األميركي واإلسرائيلي، والذي من غيـر المتوقـع أن                 
بادرة، فإن ذلك ال يبرر اقتتاالً بين الفلسطينيين، بـل          يتغير عن مساره السلبي من االتفاق والحكومة والم       

  . على العكس يؤكد ضرورة التوحد أكثر وعدم تقديم فرصة ال تقدر لإلسرائيلي لتحقيق أهدافه
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   حرب لبنان وتوابع الفشل .108

  عبد الوهاب المسيري . د
يه رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، وبـالرغم        بالرغم من التماسك الظاهري الذي يحاول أن يبد       

من تأكيده المتواصل على أنه باق في منصبه بغض النظر عن تصاعد الدعوات إلى استقالته، وخاصـة                 
بخصوص فشل الدولة الصهيونية في حرب لبنان األخيرة، فقد بات من           " لجنة فينوجراد "في أعقاب تقرير    
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لم تعـد أمامـه   " أولمرت"إلعالمية والجماهيرية في الكيان الصهيوني أن     المؤكد في األوساط السياسية وا    
  . سوى أيام معدودة في موقعه على رأس الحكومة، بل وربما في موقعه في الحياة السياسية بوجه عام

في " التهور"و" سوء التقدير "، ومن بينها    "أولمرت"إلى  " لجنة فينوجراد "والواقع أن االتهامات التي وجهتها      
في تحديد أهداف الحرب على نحو دقيق، جاءت لتؤكد         " اإلخفاق"تخاذ قرار الحرب وإدارتها فضالً عن       ا

منـذ توليـه    " أولمرت"مالمح الصورة التي أخذت تتشكل في أذهان الساسة والجمهور بصفة عامة عن             
 حتـى   منصب رئاسة الحكومة، وهي صورة تجمع بين التردد والغطرسة والفساد والعجز عن القيـادة،             

  . بين رؤساء الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة" األشد فساداً وفشالً"أصبح يوصف بأنه 
فهناك أوالً التحقيقـات والـدعاوى القـضائية التـي     . وقد تضافرت عوامل عدة في تشكيل هذه الصورة   

ن قبـل أن    ، وبعضها يتعلق بوقائع فساد مالي كان ضالعاً فيها مع زعيمه أرييل شارو            "أولمرت"يواجهها  
، بينما يتعلق الـبعض اآلخـر بمخالفـات    "حزب كاديما "ويقررا تشكيل   " حزب الليكود "ينشق االثنان عن    

ارتكبها في تعيين بعض المقربين في وظائف سياسية وإدارية وتنطوي على إسـاءة اسـتغالل لمنـصبه                
لفراغ الناجم عـن    وهناك ثانياً العجز عن شغل ا     ). 2006 سبتمبر   5صحيفة هآرتس،   (كرئيس للحكومة   

أو فـي   " حزب كاديمـا  "غياب شارون، بشخصيته القيادية وتاريخه العسكري والسياسي، سواء في قيادة           
تسيير أمور الحكم بصفة عامة، وهو األمر الذي انعكس في النتائج الهزيلة التي أحرزها الحـزب فـي                  

خول في ائتالف حكومي هش     ، مما جعل الحزب مضطراً للد     2006 آذار/ في مارس " الكنيست"انتخابات  
وبعض األحزاب الصغرى، كمـا انعكـس الحقـاً فـي           " حزب العمل "وغير متجانس مع منافسه العتيد      

ووزيـر  " تسيبي ليفني "وبروز أصوات معارضة، مثل وزيرة الخارجية       " حزب كاديما "الصراعات داخل   
، وكان  "أولمرت"تجاجاً على نهج    ، وكذلك في استقالة أكثر من وزير من الحكومة اح         "آفي ديختر "الداخلية  

عـن  " أولمرت"وهناك ثالثاً عجز حكومة     ). 2007 مايو   16صحيفة السفير،   " (إيتان كابل "آخرهم الوزير   
تحقيق أية إنجازات اجتماعية أو سياسية تقنع الرأي العام بأن ثمة قيادة جديدة محنكة تتولى زمام األمور                 

وهنـاك  . منية المزمنة، أو التخفيف من حدتها على األقـل        وتستطيع حل بعض المشاكل االقتصادية واأل     
في تحقيق أي من األهداف الطموحة التي أعلنتها خالل حربها على لبنـان             " أولمرت"أخيراً فشل حكومة    

من أوجه قصور على الصعيدين السياسي      " لجنة فينوجراد "، وما كشفه تقرير     2006في يوليو وأغسطس    
  . والعسكري

في منصبه حتى اآلن ال يعود إلى مؤهالته السياسية أو قـدرات حزبـه              " أولمرت" بقاء   ويمكن القول بأن  
فعلى المستوى الحزبي، سـيؤدي سـقوط       . بقدر ما يعود إلى التخوف من البدائل المتاحة في حالة رحيله          

، خاصة وأن الطابع غير المتجـانس الـذي         "حزب كاديما "إلى احتدام الصراعات في صفوف      " أولمرت"
ويدرك أولمـرت، كمـا يـدرك قـادة         . به تشكيل الحزب يوفر تربة خصبة لمثل هذه الصراعات        يتسم  

، أن أية انتخابات عامة في ظل هذه الظروف لن تزيد الحزب إال ضعفاً وتمزقـاً، ولـن تـؤدي                    "كاديما"
 "أولمـرت "أن يغرق الحزب مع     "بطبيعة الحال إلى عودته إلى سدة الحكم، بل األرجح أنها ستفضي إلى             

، ومن ثم فإن جل أملهم هـو        )2007 مايو   11صحيفة هآرتس،   " (وأن يتبدد أعضاؤه في كل االتجاهات     
، علـى حـد     ..."إطالة عمر الحكومة القائمة إلى أقصى قدر يمكن أن تتحمله الحلبة السياسية والجمهور            "

 ال يجـد أي     وعلى مستوى االئتالف الحكومي،   ). 2007 مايو   11صحيفة معاريف،   " (مايا بانجل "تعبير  
، أية مصلحة في استقالة الحكومـة       "حزب العمل "من الشركاء، وفي مقدمتهم الشريك األساسي ممثالً في         

" حزب الليكود "وإجراء انتخابات مبكرة ألن كل التوقعات تشير إلى أن الرابح األكبر منها لن يكون سوى                
سائد في صفوف كثير من الناخبين هو       وتظهر استطالعات الرأي أن المزاج ال     . وزعيمه بنيامين نتانياهو  
حـزب  "، الذي يبدو مسخاً بال هوية، ومنح أصـواتهم لمرشـحي            "حزب كاديما "الرغبة في االنتقام من     

ورغم التلميحات التي صدرت مؤخراً عـن       . ، الذي يبدو أكثر وضوحاً وتمسكاً بمواقفه المتشددة       "الليكود
ال يزال علـى    " حزب العمل "مستقبالً، فإن   " حزب العمل "، وتشير إلى إمكان التحالف مع       "حزب الليكود "
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صحيفة (ووفقاً للشروط التي يقررها     " الليكود"تخوفه من أن أي تحالف من هذا النوع سيكون على أرض            
في موقعه الذيلي الذي أفقده الكثيـر علـى         " حزب العمل "، وهو ما يعني بقاء      )2007 مايو   11هآرتس،  

  . مدى السنوات الماضية
من منتقديه والداعين إلى اسـتقالته أقـرب إلـى العنـاد            " أولمرت"ظل هذه الظروف، يبدو موقف      وفي  

والمكابرة منه إلى الصمود والصالبة، ومجرد محاولة يائسة لكسب الوقت والخروج من الحكومة بأقـل               
لجنـة  "أن مضى بهذا العناد إلى حد التبجح فـي شـهادته أمـام    " أولمرت"وقد سبق لـ. قدر من المهانة 

في حربها على لبنان بـالرغم مـن        " انتصرت"، عندما أصر على القول بأن الدولة الصهيونية         "فينوجراد
  . دالئل اإلخفاق التي وثقها تقرير اللجنة وأثبتها قبله الواقع الميداني وصمود المقاومة اللبنانية

لتي تزداد اهتزازاً، محـور  هذه، باإلضافة إلى المالمح األخرى لصورته ا " أولمرت"وقد أصبحت مكابرة    
صحيفة " (نداف إيال "فعلى سبيل المثال، يرى     . كثير من كتابات المحللين السياسيين في الكيان الصهيوني       

وزمرته للدفاع عن أنفسهم في مواجهة االنتقادات تعكس        " أولمرت"أن محاوالت   ) 2007 مايو   7معاريف،
عجرفة أولمـرت   "وبعد أن يشير الكاتب إلى      ". نة والتسلط نهجاً فكرياً فاشالً يتسم برغبة شديدة في الهيم       "

لجنة فينوجراد ال تطلب الكثير من الساسة، فهي تريد منهم أال أن يدركوا             : "يخلص إلى أن  " التي ال تنتهي  
هـذا األمـر   " أولمرت"وال يدرك . أن ما فعلته الحكومة أثناء الحرب، كان يفتقر إلى االتزان والمسؤولية   

" أولمـرت "ويمثل عدم اإلدراك هذا خطراً شديداً علـى         . أصبح مفهوماً لدى الجمهور كله    البسيط، الذي   
صـحيفة  " (موريـال مـالتون  "ويرى ". نفسه، ولكنه أشد خطراً علينا جميعاً، ولهذا ينبغي عليه أن يرحل     

ح ووعوده بالعمل على تصحي   " لجنة فينوجراد "على تقرير   " أولمرت"أن ردود   ) 2007 مايو   10معاريف،  
فالخلل الرئيسي الذي أشارت إليه     . تظهر أن أولمرت يعجز عن قراءة الوضع بصورة صحيحة        "األخطاء  

اللجنة هو فشل ذريع في القدرة الشخصية لرئيس الحكومة على حسن التقدير والتصرف بشكل مـسؤول                
يفة صـح " (روني سـوفير  "وبالمثل، يذهب   ". فكيف تستطيع حكومة أولمرت إصالح هذا الفشل؟      . وحذر

ال يستطيع أن يقرأ العنوان الذي وضعته له لجنة         "إلى أن أولمرت    ) 2007 مايو   11يديعوت أحرونوت،   
ويمـضي  ". وإذا كان قد فشل، فإن هذه الحرب كانت فاشلة هي األخرى          "... لقد فشلت "فينوجراد، ومؤداه   

 يهتز، ولديه من األسباب مـا       يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم نفسه باعتباره شخصاً ثابتاً ال         : "الكاتب قائالً 
فالمعارضة ضده ولكنه واقف في مكانه، ولجنة فينوجراد ضده ولكنه ال يستقيل، وهنـاك              . يؤيد قوله هذا  

 ألف شخص طالبته بالرحيل ولكنه تمسك بمقعده، والجمهـور كلـه            100مظاهرة عامة ضمت أكثر من      
إال أن لعبـة    . اهرية شخص ال يخضع للضغوط    ولهذا فهو من الناحية الظ    . يسميه الفاشل، ولكنه ال يرحل    

ولو أنه أقر بالخطأ وغادر موقعه، لربما       ... قد وصلت إلى نهايتها، حتى في نظر أقرب مقربيه        " أولمرت"
". كان بوسع الجماهير أن تغفر له مستقبالً، ولكن ما دام متصلباً في مكانه فسوف تأتي الرياح التي تكسره                 

لـن  " أولمـرت "هو أول بوادر هذه الرياح المعاكسة، فمن الواضح أن          " رادلجنة فينوج "وإذا كان تقرير    
يكون الوحيد الذي يدفع ثمن الفشل، بل سيجر معه كثيراً من القادة السياسيين والعسكريين الذين ال يمكنهم                 

  .واهللا أعلم. التنصل من مسؤولية هذا الفشل مهما تشبثوا بالعناد والعجرفة
  19/5/2007االتحاد االماراتية 

  
   العالقة مع األردن-الوضع الفلسطيني  .109

  سلمان محمد سلمان. د
تحركات سياسية ذات داللة حصلت خالل األشهر الماضية وتحديدا منذ تشكيل حكومة الوحـدة واتفـاق                

فشلت حكومة الوحدة في رفع الحصار أو ضبط األمن أو ضمان السلم التنظيمي أو إيجاد صـيغة                  .مكة
ببـساطة   .وتشكيل المنظمة والشراكة السياسية أو تحديد العالقة مع المحيط العربـي          تفاهم بين الفصائل    

مـن  % 90أكثر مـن    :  إنها رسالة واضحة  . وماذا يعني هذا الفشل   . فشلت حكومة الوحدة في كل شيء     
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إنه يعني فشل المشروع الوطني نفسه      . قوى الشعب تشارك في حكومة تفشل في تحقيق أبسط المتطلبات         
أم أنه فقـط سـوء الطـالع        .  من الفشل فعال الوصول لهذه النتيجة لفتح المجال لحلول أخرى          فهل يقصد 

   .والعشوائية االرتجالية التي تتحكم في المصير الفلسطيني
ال شك أن هناك ارتجالية وفوضوية فلسطينية تساهم في إرباك الصورة السياسية والوطنية لكن ذلك غير                

وهل يعقل أن يضيق أفق القوى الـسياسية         . تعاني منه حكومة الوحدة    كاف للوصول للفشل الشامل الذي    
الرئيسة لتفشل ريحها بهذا الشكل المزري أم أن جزءا على األقل من هذه القوى يريد فعـال الوصـول                   

   .بالوضع لنتائج خارج المشروع الوطني نفسه
األصلي والذي تصاغر أو    المقصود هنا هو مشروع تحرير فلسطين        :ولكن ما هو المشروع الوطني حقا     

 وبثوابت مرتبطة   67حسب رأي من يرغب ليصبح مشروع دولة في األراضي المحتلة منذ عام             " تطور"
بحق العودة والقدس والمستوطنات يتفاوت فهمها بين الفرقاء من االستعداد لمسحها كليـا إلـى التمـسك                 

ددة انه مشروع فلسطيني مستقل عـن       مميز المشروع الوطني الرئيس أو نقطة تعريفة المح        .الحرفي بها 
االرتباط بالدول العربية المحيطة وهو مشروع يقصد حق تقرير المصير أصال والقرار المستقل الحقـا               

المشروع الـوطني إذن مهـدد فـي         .واإلنفراد أمام العدو اإلسرائيلي والعالم والعزلة عن العرب أخيرا        
سنحاول هنا بلورة الرؤية لهذا المـشروع مـن         . ر فعال والتهديد متعدد الجوانب وحائ   . جذوره التعريفية 

   .وجهة نظر كافة القوى ذات العالقة
   :القوى العربية المحيطة

وهي تتقبله بتحفظـات    . لم تقبل عمان فكرة المشروع الوطني الفلسطيني إال بعد فك االرتباط           :األردن -
 أن يؤثر جوهريا على األردن بحكم       أهمها أن أي حل حسب مواصفات المشروع الوطني الفلسطيني ال بد          

يؤيدون فكا كـامال مـع      " األردن أوال "ودعاة المشروع األردني و   . تواجد أعداد كبيرة من الفلسطينيين به     
القضية الفلسطينية ينتهي عند قيام الدولة بين تخيير الفلسطينيين بين الهوية األردنية أو الفلسطينية وعـدم                

حكومة البخيت الحالية حسب تصريحات رئيس الوزراء األردني خـالل          وهذا يمثل موقف    . الجمع بينهما 
   .األسبوعين الماضيين

ومثل هذا الطرح   . طبعا هناك موقف أردني اقل تحديدا ويتمثل بقبول الفصل لكن ضمن وحدة كونفدرالية            
له إال بتنازل   يأخذ بالحسبان المصالح المشتركة غير القابلة لإللغاء أو التداخل السكاني الذي ال يمكن فص             

   .كبير عن حقوق الفلسطينيين في أرضهم التاريخية
الموقف األردني حائر وسيظل حائرا بحكم التداخل الفلسطيني الفعلي واالنفصال االقتـصادي واإلداري             

وبالتأكيد فان النتيجة النهائية للموقف األردني تتأثر كثيرا بموقف إسرائيل والغرب وشـروط             . والقانوني
   .ص حق العودة وسيادة الكيان الفلسطيني والحدود والقدسالحل بخصو

وبشكل عام لن يكون صعبا تحقيق أي شكل من أشكال العالقة مع األردن يتم التوصل إليه برضى مـن                   
القوى الدولية وبضمان كاف من القوى السياسية العربية الفاعلة لتوازن بـين األردنيـين والفلـسطينيين                

وهناك اجتهادان رئيسيان في الساحة األردنية بتداخل ملفـت لموقـف مكونيهـا              .ومستقبل النظام الحاكم  
   :األردني والفلسطيني ومختلف أطياف النظام السياسي

 االجتهاد األول يتمسك بمبدأ الفصل بين األردن أرضا ونظاما عـن القـضية الفلـسطيني قانونيـا                  -1
الموقف بين القوى المختلفة في كيفية التعامل       ولكن يتفاوت   . وهو يمثل الموقف الرسمي الحالي    . وسياسيا

مع امتدادات القضية وخاصة وضع الفلسطينيين في األردن وحق العودة وطبيعة العالقة مع الفلسطينيين              
وهذه متفاوتات كبيرة تتراوح بين التطابق مع المشروع الـوطني          . في األرض المحتلة في الوقت الراهن     

  . اإلسرائيليالفلسطيني إلى التماهي مع الفهم
ويؤمن بضرورة العودة لوحـدة     .  االجتهاد الثاني ال يؤمن بإمكانية الفصل فعال بين األردن وفلسطين          -2

ويتفاوت موقف القوى التي تـؤمن بهـذا        . أردنية فلسطينية كاملة والتزام أردني فلسطيني بوحدة حقيقية       
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وضع القانوني للفلسطيني فـي األرض      التوجه في كيفية ممارسة التكتيك السياسي الذي يعكس اختالف ال         
   .ويشمل ذلك الظروف األمنية والتدخل اإلسرائيلي وحق المقاومة. المحتلة عن األردن

وبشكل عام فان من يؤمن بالوحدة الكاملة يستعد لتحمل نتائجها الوطنية مع تداخل لموقف آخـر يعتقـد                  
لى الموقف الفلسطيني لضمان عالقة مستقرة مع       بالوحدة األردنية الفلسطينية بهيمنة باتجاه واحد للنظام ع       

وبمعني أن يكون هناك دور أردني لضبط اإليقاع الفلسطيني وما يحمل ذلك من عودة              . الكيان اإلسرائيلي 
  .لسلبيات العالقة األردنية الفلسطينية

الوطنيـة  ولكن ما هو غير واضح هو تداخل المواقف         . من الواضح اختالف االجتهادين بالنتائج النهائية     
المخلصة مع المواقف المتساوقة مع التوجه اإلسرائيلي ضمن االجتهادين في نفس الوقت مما يجعل مـن                

وأصبح هذا التداخل أكثر تعقيدا منذ      . الصعب دمغ من يؤمن باجتهاد معين بموقف سياسي تاريخي محدد         
   .دخول حماس للسلطة

دن بأنه بالـضرورة تـابع تقليـدي للنظـام          ليس من السهل اآلن وصف من يؤمن بعالقة وحدة مع األر          
وليس من السهل بالمقابل وصف من يؤمن بالهوية        . األردني كما كانت الحال في الثمانينات أو التسعينات       

   .تتداخل األمور اآلن بشكل معقد. المنفصلة للفلسطيني بأنه حريص على حق تقرير المصير الفلسطيني
فهناك أقطاب أردنيـة    . ما نجد تحالفات جديدة لم تكن ممكنة سابقا       ونرى مؤشرات لهذا التعقيد تتبلور عند     

وهناك قوى فاعلة   . تتبنى اآلن فكرة الوحدة الكاملة مقابل أقطاب فلسطينية في األردن تفضل فك االرتباط            
في فلسطين تفكر جديا في إعادة تعريف العالقة مع األردن لشكل مختلف عن الطرح التقليدي الذي يؤجل                 

والحقيقة أن أي عالقة بين الكيان األردني والفلسطيني ال         . قة إلى ما بعد قيام الدولة الفلسطينية      حسم العال 
وهذا مجرب منذ تم تأسيس النظام العربي منذ سـايكس          . يمكن أن تصل للوحدة إذا قام الكيان الفلسطيني       

   .بيكو
النسحاب عن هذا الوحدة رغم أنها      سوريا تؤمن فعال بوحدة بالد الشام وهي ال تقبل ا          :الرؤية السورية  -

لم تنجح كثيرا في تجاوز حدود سايكس بيكو بل دفعت ثمنا غاليا عندما حاولت ربط لبنان ضمن مشروع                  
وحدوي كان فوقيا ومتزامنا مع تحرك سياسي أميركي إسرائيلي سمح لها بذلك ضمن معادالت تحجـيم                

وهو كما يبدو   . ر األسد أكثر وضوحا في هذا المجال      وكما يبدو فان قراءة الرئيس بشا      .القضية الفلسطينية 
. مؤمن فعال بضرورة العمل على ترسيخ عالقات وحدة أكثر عمقا تقوم على وحدة سالح المقاومة أساسا               

وعليه فربما يظل الموقف السوري متحفظا على أي وحدة أردنية فلسطينية ربما تخوفـا علـى الـدور                  
ية أن أي وحدة أردنية فلسطينية ال تصب ضمن موقف المقاومة           السوري ضمن الموقف الفلسطيني وبخلف    

   .بل ستكون ابتعادا عنها
لكن تجربة سوريا في لبنان كانت عميقة األثر بحيث تتردد سوريا اآلن في اتخاذ مواقف حاسـمة مـن                   

ينية قضايا الوحدة على المستوى التكتيكي بما يفتح المجال ربما بتقبل سوري أكثر لعالقة أردنيـة فلـسط                
تقوم على مفاهيم متوازنة بين المقاومة والوحدة المصيرية وبضرورة وجود نوع من القول لسوريا فـي                

   .تطور هذه الوحدة وفي هذا لهم حق بالتأكيد
ولكن ظهرت أخيرا قوى في     . بشكل عام ال يهم لبنان كثيرا تعريف عمق العالقة مع الفلسطيني           :لبنان -

بالمقابل فان قوى المقاومة اللبنانيـة      . يني من منطلق حفظ التوازن الطائفي     لبنان تميل إلى توطين الفلسط    
.  تتمسك بالقوى المقاومة الفلسطينية وعليها بذلك سلوك إجباري لفتح القنوات مع الفلسطينيين فـي لبنـان    

رغم ذلك فإن روية القوى المقاومة من هذا المنظور غير واضحة وابعد ما يفكرون بـه فـي المرحلـة                    
. الية إيجاد صيغة شراكة مقاومة وال يبذلون جهدا كبيرا في تعريف العالقة بالفلسطينيين فـي لبنـان                الح

وبشكل عام يميل تيار الحكومة في لبنـان لحـل          ،  وهذه نقطة ضعف رئيسة في الموقف اللبناني المقاوم       
ن تـسوية لحـق   فلسطيني يتناسب مع الطرح الدولي مع االستعداد الستيعاب الفلسطينيين في لبنان ضـم  

   .وفي هذا هناك تقارب مع الموقف األردني الرسمي. العودة
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وأي . فهي غير معنية إطالقا حسب النظام الحالي بأية مسئوليات عن الفلـسطينيين            ..من ناحية مصر   -
عالقة قائمة حاليا محكومة بالجوار والضغط الطبيعي لألحداث والضغط اإلسرائيلي الذي يطالب مـصر              

وأكثر من ذلك ال تبدو مصر معنية بتدخل حقيقي في الموقـف            . في تهدئة الوضع الفلسطيني   بدور مساند   
قضية الفلسطيني أكثر تعقيدا من أن يتم التعامل معها         . الفلسطيني وهذا نقطة ضعف في الموقف المصري      

  .بدرجة من الهامشية استراتيجيا
أردنية فلسطينية مع شك البعض بعدم      وبشكل عام ليس هناك معارضة استراتيجية من مصر ألية عالقة           

   .تقبل لدور أردني مهيمن في فلسطين وغزة تحديدا
فهي تريد التجاوب مع الموقف األميركـي لكـن دون الـدخول فـي        .  حائر نسبيا  ..موقف السعودية  -

لنظام مستنقعات التعامل مع إسرائيل وهي تريد تفاهما فلسطينيا داخليا يضمن لها هيبة معنوية ومالية في ا               
وهي تفضل كيانا فلسطينيا مستقال     . الفلسطيني كما الحال في لبنان في التسعينات لكنها ال تريد تجاوز ذلك           

   .عن األردن مع أنها لن تعمل جديا لمحاربة أي توجه لو حصل األمر فعال
ـ                رارات موقف الدول العربية األخرى محدود الفعالية ميدانيا رغم التأثير المالي والمعنـوي وعلـى الق

   .العربية وبشكل عام ال يبدو في هذا المرحلة تمسك صارم حيال الفلسطينيين
فإسرائيل من جهة ال تريد نموا أو       . المشكلة الكبرى تتمثل في الموقف اإلسرائيلي حقا       : موقف إسرائيل  -

ئيل إسـرا . تواجدا فعليا ألي كيان فلسطيني فاعل ضمن أراضي فلسطين التاريخية أو ضمن دول الجوار             
وتتفاوت المفاهيم اإلسرائيلية لحل القضية الفلسطينية حـسب        . ال تطمئن للفلسطيني ألنه عدوها المركزي     

   .الرؤية والبدائل
 الطرح األول يؤمن بضرورة تفريغ األرض الفلسطينية من الفلسطينيين الفاعلين سياسيا على المـدى               -1

رة ضبط تحكم الفلـسطينيين بالكيـان األردنـي         البعيد وان األردن هي المكان الطبيعي البديل مع ضرو        
وبقاءهم ضمن حالة انفعالية وليس فاعلة مع تشجيع انتشار الفلسطيني بعيدا عن الحدود مع إسرائيل وهذا                

  .هو الموقف األكثر تأييدا من ناحية مبدأية لمعظم اإلسرائيليين
طيني تنعكس على اسـتقرار     فزيادة الضغط على الفلس   :  لكن الطرح األول يصطدم بصعوبات كبرى      -2

النظام في األردن ونشوء كيان فلسطيني هناك يفتح المجال ليصبح راس حربة لحرب دائمة ضد إسرائيل                
بالمقابل فإن بقاء الفلسطينيين في األرض المحتلة ونموهم السكاني السريع يهدد           . حسب النموذج الفيتنامي  

امة كيان فلسطيني غرب النهر له أضـرار وفوائـد          وإق. وهذا مزعج أكثر  . الهوية اليهودية غرب النهر   
  .متعارضة

 وقد تبلور موقف إسرائيلي عام يتقبل فكرة التعامل مع نشوء كيان فلسطيني غرب النهـر ألسـباب                  -3
كثيرة أهمها ضغط الموقف الدولي وصعوبة التهجير الفعلي الكبير ألسباب لوجستية ولعناد الفلـسطينيين              

  .واصررهم على البقاء
وتأمل إسرائيل عند النظر بهذا الحل أن يكون الكيان الفلسطيني بأضعف صـوره وان يمثـل قـوة                   -4

ويأملون تحقيق ذلك من خالل شروط سيادة مطعونة وتقطيع في االمتداد الجغرافـي             . طاردة للفلسطينيين 
هلـة  وفقر مستمر واعتماد على الرحمة اإلسرائيلية وضمن شروطها بحيث يكون هذا الكيـان دافعـا أل               

  .للهجرة بحكم بؤس الحياة
 تعتقد إسرائيل بإمكانية هذا الحل وأن هناك منافع أخرى ستحصل مقابل إقامة دولة ولو مسخ غـرب                  -5

فالتطبيع الدولي والعربي مهم جدا وتعميم االنطبـاع        : والمنافع الكثيرة تستحق المغامرة المحسوبة    . النهر
 عن إسرائيل للمرة األولى مشكلة شرعيتها والتي ال تشعر          القانوني بحصول حل للقضية الفلسطينية يمسح     

   .باالطمئنان لها طالما بقي الفلسطينيون متمسكين بأرضهم وخاصة حق العودة
الموقف اإلسرائيلي الشامل يختلف باالجتهادات التفصيلية لكنه يتفق على مجموعة مواقف تمثل الثوابـت              

   :اإلسرائيلية
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  .غرب النهر ضعيفا اقتصاديا وعسكريا وتحت الهيمنة اإلسرائيلية أن يظل أي كيان فلسطيني -1
  . أن تظل عالقة الكيان الفلسطيني غرب النهر ضعيفة مع المحيط العربي-2
  . أن تكون ظروف حياة الكيان الفلسطيني طاردة وليست جاذبة للفلسطينيين-3
  .ح بإقامة الدولة يجب التنازل عن حق العودة قانونيا ودون لبس قبل أي تسوية تسم-4
 خيار دولة فلسطينية بهذه الشروط أفضل بالتأكيد من إقامة كيان فلسطيني ولو حتى موال إلسـرائيل                 -5

في األردن الن الكيان الفلسطيني غرب النهر سيظل قوة طاردة للزائد من الفلسطينيين بحيـث يمتـصهم                 
   .األردناألردن الحقا ولكن بسرعة بطيئة ال تؤدي إلى عدم استقرار في 

لكن الرؤية اإلسرائيلية    .الرؤية اإلسرائيلية إذن ال تؤمن حقا بدولة فلسطينية حقيقية غرب النهر أو شرقه            
صعبة التحقيق فهناك ديناميكيات بسبب قسوة االحتالل تؤدي إلى استمرار المقاومة وهذا بدورة يهدد كل               

   .أسس التسوية التي تخدم إسرائيل
تشك أن فرض تسوية على الفلسطينيين في الضفة والقطاع         .... )العمل ولفني  (بعض االجتهادات الجديدة  

ضمن شروط إسرائيل غير ممكن بل ربما يؤدي النهيارات أكثر في السلطة وان حال يساعد في تنفـيس                  
 مع إجراء التعديالت    67لماذا ال تتم العودة للعالقة مع األردن كما الحال قبل           : الوضع يمكن التعامل معه   

سرائيلية المطلوبة في الحدود والقدس وباشتراط التنازل المسبق عن حق العودة قبل أي تسوية من هذا                اإل
   .النوع

هل يتم من خالل إلغاء الـسلطة أو تفـاهم بـين الـسلطة              :  ال يهم كثيرا سيناريو الوصول لهذه النتيجة      
   .والحكومة األردنية

وقت لتسوية من خالل األردن الن أي تنفـيس عـن           ال يرى جدوى من إضاعة ال     .. ..االجتهاد اآلخر  -
الفلسطيني من خالل عالقة جديدة مع األردن سيعطي الفلسطيني رئة جديدة تجعله اقل استعدادا لقبول أية                

ومن األفضل إبقاء الضغط على الفلسطينيين وأخذ التنازالت المطلوبة         . تسوية فيها تنازل عن حق العودة     
مع االستعداد للتعامل مع أي حل أردني يدخل على الخط يضمن مـستقبال             منهم قبل أي حل مع األردن       

واألردن طبعا هو العنوان لهذا المـشروع بحكـم أن حـوالي نـصف               .تنازال فلسطينيا عن حق العودة    
من هنا تم تداول فكرة حل مشكلة حق العودة ومـشاركة           . الفلسطينيين خارج فلسطين يقيمون في األردن     

 40خالل مشروع تعويضات مركزي تتم إدارته من األردن وبرأس مال ال يقل عن              األردن في حلها من     
   .مليارا

ومع أن الموقف الرسمي األميركي يتبنى      . ال يخرج عن االجتهادين اإلسرائيليين    . ..الموقف األميركي  -
رج حل الدولتين حسب خارطة الطريق إال أن هناك تيارا فاعال في السياسة األميركية وخاصة مـن خـا            

لمنع االنفجار ولتسهيل دور أردني محتمل فـي        , إدارة الرئيس الحالي يتبنى رؤية دور أردني مواز حاليا        
   .المساعدة على حل مسألة حق العودة

لكن روية بوش أكثر ضيقا في افقها وتقترب مـن          .  وهذا الموقف األميركي تاريخي وليس وليد اللحظة      
ادة من الضغط الحالي على الفلسطينيين بأمل الوصول لتسوية         موقف أولمرت تحديدا وتراهن على االستف     

وبعد ذلك إيجـاد تـسوية      . تلغي دور حماس المعارض من خالل إما تنازل حماس أو طردها من الحكم            
وهذا الحل أفضل إسرائيليا مـن      . على المقاس اإلسرائيلي يقبلها الموقف الفلسطيني المهيأ في تلك الحالة         

المشكلة انه أكثر صعوبة ويحمل بـذور انهيـار         . نظر بوش والمحافظين الجدد   الحل اآلخر حسب وجهة     
يبدو أن هنـاك     .وهذا مشكلة المحافظين الجدد في كل معاركهم      . للمشروع بمجملة كما الحال في العراق     

وتفاعل ذلك وتقاطعه مع الموقف األردني والمصري       . موقفين متداخلين في الموقف الغربي واإلسرائيلي     
   .ي يتطلب تحركات متوازية تبدو متناقضة وربما تكون كذلك أحياناوالسعود

فوصول حكومة الوحدة للفـشل أو إيـصالها لـذلك يفـرض علـى              . ..الموقف الفلسطيني أكثر تعقيدا   
   .الفلسطينيين بدائل كلها أصعب من بعضها وتتلخص في التالي
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لتنازل وأسوأ المواقف الفلسطينية على      قبول الطرح الدولي واألميركي وهذا يمثل الحد األقصى من ا          -1
  .اإلطالق بل هو أسوأ من صوملة الموقف الفلسطيني حسب تحليلنا السابق

 رفض الحل الدولي المطروح رسميا وبقاء حالة التوتر القائمة ومشاغلة األمور حتى تظهر ظـروف                -2
كم تعقيـدات ديناميكيـة     انه صمود مفتوح وهذا صعب بح     . استراتيجية تسمح بتعديل في الموقف الدولي     

  .الوضع
 رفض الحل الدولي مع تصعيد في المقاومة ال يأخذ باالعتبار انعكاس ذلك على إمكانية حل الـسلطة                  -3

ويبقى هذا الحل رغم صعوبته على      . وما يحمل ذلك من فرضيات ممكنة والدخول في مرحلة غير يقينية          
  .الفلسطينيين أفضل من األول

 رسميا واالنضواء ضمن حل إقليمي أردني مصري وهو ما يمثل موضوعنا             العمل على حل السلطة    -4
   .في هذا الدراسة

الرسمية تبذل كـل جهـدها إلخـراج        " فتح"و مازن فان الحل األول هو األمثل وفي هذا فإن           ببالنسبة أل 
ـ              " حماس" رئيس من المعادلة بأسرع وقت بسبب قصر الفسحة المتوفرة لمثل هذا الخيار والمرتبط بنفوذ ال

   .بوش
تريد المشاغلة والصمود المفتوح وهناك موقف آخر بها يريد الحسم حسب البديل الثالث مع ترك               " حماس"

   .وهذا ربما يلتقي مع الموقف السوري واإليراني. األمور مفتوحة
   :أما الخيار الرابع فتفكر به قوى وجماهير فلسطينية لكن بخلفيات مختلفة

أ لهذا التوجه من منطلق تخفيف الحصار وإعطاء فترة تنفس للوضع الـسياسي             بالنسبة للجمهور يبدو مهي   
وال يحشر الفلسطينيين في زاوية الحل المطروح وربما يعطي مهلة من الوقت تسمح بالمناورة فوق انـه                 

   .ربما يساعد في تخفيف االحتقان والفلتان السياسي واألمني الداخلي
وهذا يمثل مأساة المواطن العادي     . حقائق متوقعة من الخيار الرابع    طبعا هذه في اغلبها أمنيات أكثر من        

لكن هذا الطرح أيـضا   .67الذي وصل لمرحلة من اليأس من الحكم الحالي يفكر باألحالم بعودة لما قبل       
وهناك قوى سياسية تتبنـاه بـديال       . بنفس خلفيات التحليل الشعبي   " حماس"و" فتح"تتبناه قوى سياسية من     

   .وعليه فالطرح تتجاذبه قوى مختلفة. ول األميركي المستقبلي ربمابحكم القب
ومستشار أبو  " فتح"الذين يريدون التعامل مع هذا الطرح والذي تبلور في محاضرة ألقاها عضو مركزية              

مازن هاني الحسن في عمان بدعوة من رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد السالم المجالي والذي تبعـه                 
لمجالي مع اإلسرائيليين توجه باجتماع موسع في العقبـة بـين إسـرائيليين وفلـسطينيين               تحرك مكثف ل  

دعـاة هـذا      .وأردنيين كل هذا ينطلق من فرضية المشاركة األردنية الفعالة من اآلن وليس بعد الحـل              
 بالضرورة وعليه فهم يتحركون     - حسب خارطة الطريق     -الطرح ال يفترضون التخلي عن الحل األول        

كما يبدو فان تكتيك هذا التحرك يعتمد اإلقناع لكل وجهات النظر أن مشاركة أردنية فعالة                .مش واسع بها
   :اآلن هو األمثل لألسباب التالية

 المشاركة األردنية الفعالة تخفف من احتماالت االنهيار التام المتوقع في الوضع الفلـسطيني وربمـا                -1
وهذا التحرك يحمل االحتمالين فهو من جهـة      . على رفعه يخفف ذلك من الحصار أيضا بل سوف يساعد         

يضمن إسنادا للموقف الفلسطيني وفي نفس الوقت يساعد تيار الحل ويضعف موقف المعارضين للتسوية              
  .السياسية

 المشاركة األردنية تمثل حال احتياطيا النهيار السلطة المفاجئ أو الناجم عن صراع غيـر مـضبوط                -2
وهذا يضمن استمرار الحياة الفلـسطينية      . أو بسبب المقاومة أو الحصار    " فتح "مع" حماس"بسبب صراع   
  .بحدها األدنى

 وللمتمسكين بعدم التنازل عن حق العودة فان المشاركة األردنية تخفـف الـضغط الـسياسي علـى                  -3
  .وهذا يعطي فسحة وقت إلعادة ترتيب الموقف الفلسطيني. الفلسطيني للتنازل اآلن
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 فان المساهمة األردنية تجعل مشكلة حق العودة غير ملحة إلسرائيل بل تعطي وقتا لتسوية                وبالمقابل -4
من هذا النوع تضمن بقاء معظم الفلسطينيين في األردن دون الحاجة لفرض تسويات تتطلـب بـالنص                 

أو إما التنازل عن حق العـود ة        : التنازل عن حق العودة بدال من الطرح الحالي الذي يحشر الفلسطيني          
  .منع األكل واستمرار الحصار والحرب األهلية

 بالنسبة للمتخوفين من األردنيين من مخاطر االندماج األردني بدور مسبق على الوضع الفلـسطيني               -5
وما يحمل ذلك من مسئولية على األردن ربما تحمل في طياتها تهديدا لتوازن النظام القائم فان هناك مـا                   

ت دراماتيكية ومن السهل ضبط اإليقاع ألن األردن يملك أوراقـا كثيـرة             يكفي من الضوابط لمنع تحوال    
  .ويمكنه االنسحاب من المعادلة حسب متطلبات الواقع

 التحرك األردني الفعال اآلن ال يشترط بالضرورة إيقاف التحرك اآلخر لكنه يفترض وقف الحصار               -6
  .وعدم الرهان على الحرب األهلية لحل المسالة الفلسطينية

ـ       -7 بل ربما يستوعب دورها من خـالل موقـف         " حماس" ال يمثل التحرك األردني بالضرورة تهديدا ل
   ".حماس"فلسطيني أردني عام يخفف الخالف بين النظام األردني والقوى اإلسالمية الداعمة لموقف 

داخل مـع   وبذلك يبدو التحرك من خارج موقف النظام األردني الرسمي لكنه مدعوم بما يكفي إلمكانية ت              
   .موقف النظام إذا توفرت فرص لهذا التوجه

التحرك األردني خالل الشهر الماضي يصب ضمن هذا الرؤية وموازيا لتحرك داعم ألبو مـازن فـي                 
   .وزيارة الملك لرام اهللا ربما كانت إعالنا بالبدء لدور أردني. تحركه نحو التسوية

 ورغم محاولة التحرك إرضـاء متطلبـات         .ردنيلكن الزيارة ألغيت وغزة تفجرت وتوقف التحرك األ       
   :معظم وجهات النظر فإن القوى غير المتحمسة للدور األردني المزدوج كثيرة

الدور األردني المزدوج يحمل موقفين في نفس الوقت مما يجعله صعب القبول حمساويا بل هناك تـردد                 
وهو ال ينال موقفـا إسـرائيليا       . هاءهافي قبوله من قبل أبو مازن ألنه يحمل فرضية سقوط السلطة وانت           

أو اندماجها ضمن مـسيرة     " حماس"موحدا بسبب اختالف رؤية أولمرت وتفضيله تسوية تقوم على إلغاء           
وسوريا وإيران ال نتوقـع     . ومصر طبعا ال تبدو متحمسة لهذا الدور األردني المزدوج        . الحل المطروح 

   .منهما دعما للدور األردني
فهل إلغاء التوجه لدور أردنـي هـو األفـضل ضـمن     . يل الرابع تبقي الثالث األولى  وإذا تم شطب البد   
لكن المؤكد أن تعدد أوجه الدور األردنـي وازدواجيتـه          . المسألة صعبة التقدير فعال   . الخيارات األخرى 

   .تجعل من الصعب قبول دور بهذه الطبيعة
م العمل على تسهيل إلغاء حق العودة فهـذا         لو تم حسم الدور األردني بموقف إسناد بديل للسلطة مع عد          

رغم  .سيجد قبوال فلسطينيا شعبيا واسعا لكنه سيصطدم بالمقابل مع انغالق إسرائيلي يلغي الدور األردني             
   :ذلك فان التحرك األردني سيظل خيارا مطروحا ألسباب كثيرة

  .صعوبة ومحدودية البدائل األخرى
  .توجه أميركي رئيسي بدعم دور أردني

  .رغبة الفلسطينيين فعال بعالقة وحدة مع األردن على المستوى الشعبي
   .صعوبة نجاح تسوية على المقاس اإلسرائيلي حسب ما ورد سابقا

   :وتبقى مجموعة مواقف
الصراعي لن يحسم مهما طال الصراع لكن ربما يؤدي ذلك إلى تغيـر فـي               " فتح"و" حماس" موقف   -1

  .وهذا جوهري" فتح"موازين موقف 
 الدور األردني ضروري لكن دون اشتراط التنازل عن الثوابت الفلسطينية وأهمها حق العودة وإزالة               -2

  .المستوطنات والقدس
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وليس من الـضروري    .  تستطيع األردن لعب دور مفيد للفلسطينيين دون أن تدفع ثمنا من استقرارها            -3
ل بعض الدوائر اإلسرائيلية والغربية إقناع      وهذا ما تحاو  . لألردن المساهمة في حل حق العودة لالستفادة      

  .األردن به
 استقرار النظام األردني ممكن من خالل عالقة جديدة بين األردنيين والفلسطينيين تقوم على االحترام               -4

الكامل لحقوق الطرفين مع تسوية تسمح بنظام إدارة حديث يعكس توازن القوى الفلـسطينية واألردنيـة                
  . حسب النمط األوروبيوترسخ الدور الملكي

 السعودية لن تكون قوة سلب أو إيجاب رئيسة ألي تحرك فلسطيني أردني شريطة الحفاظ على دور                 -5
  .ومصر لن تعارض جديا تحركا من هذا النوع. سعودي مالي وديني

  19/5/2007أمين 
  

   فستقع نتيجة خطأ في التقدير  الحرباذا اندلعت .110
  زئيف شيف

قبل اسـبوع مـن     . االسبوع أن الجيش االسرائيلي يجري مناورة للقيادات العامة       بصوت عاٍل أعلنوا هذا     
ينبغي للمرء أن يكون ساذجا كي يظن انهم في الجانب العربي يجلـسون             . ذلك اجريت لعبة حربية هامة    

  . مكتوفي االيدي دون عمل شيء وال يجرون المناورات، التدريبات والتمارين الواسعة
وحسب اقوالهم، فان عليهم    .  في جيشهم ستستمر الكثر من اسبوع      ىمناورة كبر السوريون يتحدثون عن    

حزب اهللا يواصل   .  يونيو، خشية أن تهاجمهم اسرائيل     /أن ينهوا كل االستعدادات قبل االول من حزيران       
 ويـشدد   ىلعق جراحه، ولكنه يجتهد كي ينشيء خطوط دفاعية جديدة في العمق، وهو يتسلح مرة اخـر               

حمـاس تواصـل    .  منظمة أمل وكذا متطوعين سنّة     ىالجديد هو تجنيد شيعة كانوا ينتمون ال      . التدريبات
ثقة الحركة بنفسها تتعاظم عندما يتبين لها أنـه         . جهودها القامة قوة عسكرية شبه نظامية في قطاع غزة        

  . نار القسامى ليس السرائيل رد عل
.  تقرير فينـوغراد   ىضا من خالل ردود الفعل عل     عن االستعدادات العسكرية العربية يمكننا أن نتعرف اي       

فالسوريون يقولون ان استنتاجات التقرير ستزيد خيبة أمل اسرائيل ويجب الحذر من خائبي االمل الـذين                
متطرفون عرب مثل حزب اهللا وحماس      .  حرب ىيبحثون عن الثأر ويعتقدون أن المخرج هو بالمبادرة ال        

بـرأيهم، ينبغـي    . ي لمنع اسرائيل من تحقيق انتـصارات عـسكرية        يدعون بانهم وجدوا السبيل العمليات    
. والدول العربية المعتدلة مثل مصر واالردن يقلقها ضعف حكومة اسـرائيل          . مواصلة حرب االستنزاف  

 تقديم تنازالت سياسية االمـر الـذي يزيـد خطـر            ىهناك يقولون ان مثل هذه الحكومة غير قادرة عل        
  .المواجهات

فهل محقون هم اولئك الذين يـرون النـذور         . ان من المتوقع اندالع حرب في الصيف      الكثيرون يقولون   
 الحرب؟ باستثناء اسرائيل توجـد      ىهل يخطط احد االطراف بالمبادرة ال     : السوداء؟ السؤال الصحيح هو   

  .  اليهم ينبغي توجيه السؤال، ايران، سورية، حزب اهللا وحماس،أربعة اطراف
طهران تدير نـشاطا عـسكريا      .. .ذا كان حزب اهللا سيبادر الي حرب جديدة       ايران هي التي ستقرر ما ا     

في العراق، في افغانستان، في لبنان وفي المناطق الفلسطينية، ولكنها تتقدم في            : متفرعا في أماكن مختلفة   
 اليوم، بمبادرتها، من شأنها ان تعرض للخطر أهـدافها          ىحرب كبر . تطوير النووي، وهذا هو االساس    

وقـد أمـرت    .  نار هادئة ومساعدة في دفع االمـوال       ىايران ستفضل نشاطا عسكريا جاريا عل     . ىالكبر
 لجنود  ىكما أن ايران تعرف بان عملية خطف اخر       . حزب اهللا بالكف عن الضغط السقاط حكومة لبنان       

  .ى مرة اخرىاسرائيليين ستشعل النار الكبر
لو كان بوسعه لكان اسـتأنف حـرب        .  في ذلك  حزب اهللا لن يشن حربا شاملة، اذا لم تكن ايران ترغب          
مطلوب سبب استثنائي كي يستأنف حـزب اهللا        . استنزاف صغيرة، ولكن حرية عمله في لبنان محصورة       
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فـي  . وهي من شأنها أن تشعل حربا في قطـاع غـزة          . جهة اخري، اصغر، هي حماس    . اليوم الحرب 
الجديون بين زعمائها يعرفون أنـه      . لسطينيةالذراع العسكرية للحركة توجد خيبة امل من االنجازات الف        

  . من ناحيتهم ستكون هذه حربا مبكرة اكثر مما ينبغي
وال سيما اذا لم تجد الحكومة اجوبـة افـضل          .  اسرائيل من قطاع غزة    ىبعد نحو سنة سيزداد التهديد عل     

ن الخطأ التفكير   وم. ما يحصل اليوم لسديروت من شأنه أن يحصل في المستقبل لعسقالن          . لهذه المواجهة 
ال ينبغي انقاذ الحكومـة مـن الجنـراالت         . بان الجيش االسرائيلي يريد اليوم حرب احتالل لقطاع غزة        

  . متطرفون اكثر منهم يوجدون في أوساط السياسيين. المتطرفين
 ى، هل بنيتها المبادرة، أم انها تخش      ىومرة اخر . ال ريب، انها تستعد للحرب    . المشكلة االعقد هي سورية   

ـ   -مبادرة عسكرية اسرائيلية؟ التشديد العسكري في سورية هو علي قوة النـار       ى صـواريخ ثقيلـة عل
. اختالف انواعها، بما في ذلك الجديدة منها، صواريخ والكثير من السالح الحـديث المـضاد للـدبابات                

  . الروس سيزودون سورية ايضا بصواريخ متطورة ضد الطائرات
 االرض؛ ولكنها تعرف    ىء اسرائيل، وال سيما في عمليات سريعة مفاجئة عل        سورية قادرة علي أن تفاجي    
االستنتاج الحـذر    . أن تدفع ثمنا باهظا، بما في ذلك سقوط النظام العلوي          ىبأن من شأنها لقاء حرب كبر     

فمـثال،  . الحرب قد تنشب بفعل الخطـأ     . ىهو أنه ال يوجد طرف يرغب اليوم في المبادرة لحرب كبر          
 مبادرة عسكرية محلية تنتشر لتصبح      ى مغلوط للطرف االخر ونواياه، او فقدان السيطرة عل        بسبب تقدير 

 القدرات االستخبارية السرائيل، بـل تعزيـز        ىالحذر يفترض ليس فقط الحرص الشديد عل      . ىنارا كبر 
   . الرد السريعىقوات الجيش االسرائيلي في هضبة الجوالن وقدرتها عل

   18/5/2007 هآرتس 
  19/5/2007العربي القدس 
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