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  ركة عباس وهنية ومباة برعاية مصريالناراتفاق جديد بين حماس وفتح لوقف إطالق  .1

 توصلت حركتا فـتح وحمـاس       : محمد يونس  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      20/5/2007 الحياة   نشرت
ونـص   .امس الى اتفاق سادس جديد لوقف النار في قطاع غزة، لكن الرهانات على صموده ليست قوية               

الوفد االمني المصري   االتفاق الذي وقعته شخصيات قيادية من الحركتين بمساهمة وتحت رعاية اعضاء            
المقيم في غزة على وقف فوري الطالق النار، وسحب المسلحين مـن الـشوارع واالبـراج الـسكنية،                  
واطالق سراح المخطوفين وتسليمهم الى الوفد االمني المصري في مقر الممثلية المـصرية، والـسماح               

 الفصائل بالتحرك لمراقبة سريان     للجان مراقبة وقف اطالق النار المؤلفة من ممثلين عن الحركتين وباقي          
  .مفعول االتفاق على االرض

ن في فتح وحماس في ان يصمد اتفاق وقف النار األخير خصوصاً بعد الغارات الجويـة                ويأمل مسؤول و
: وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في غزة للحياة        . االسرائيلية الشديدة التي تعرض لها قطاع غزة      

: واضـاف ". نا بعضا بينما العدو الصهيوني يقوم بعمليات قصف يومية للقطـاع          ال يعقل ان نقاتل بعض    "
اسرائيل ال تميز بين فلسطيني وآخر في االستهداف، فهي استهدفت اخيراً ابناء كتائب شهداء األقـصى                "

انه ألمر مخجل ان يتقاتل الفلـسطينيون تحـت        . في نابلس والضفة واليوم تستهدف ابناء حماس في غزة        
  ".السرائيليالقصف ا
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وانتشر ممثلون عن الحركتين وباقي الفصائل واعضاء من الوفد االمني المصري في وقت الحـق فـي                 
  .وبدأ مسلحون اخالء ابراج سكنية اعتلوها في وقت سابق. محاور القتال لضمان تطبيق االتفاق

ـ : وكاالتال سمير حمتو و   ،غزة نقالً عن مراسلها في      20/5/2007الدستور  وأضافت   ن مستـشار   اعل
الرئيس الفلسطيني للشؤون العسكرية الفريق عبد الرزاق المجايدة عصر امس البدء بتطبيق وقف جديـد               

واكدت فتح وحماس على لسان متحدثين باسمهما التوصل الـى اتفـاق             .الطالق النار بين فتح وحماس    
  .جديد

  أعلـن  :دينـة فـارس   رو عبدالقادر فـارس     ،غزةنقالً عن مراسليها في      20/5/2007عكاظ  وأوردت  
المتحدث باسم رئاسة الوزارء غازي حمد التوصل الى اتفاق جديد يقضي بوقف اطالق النـار وسـحب                 

اعتبارا من الساعة الثالثة من بعد الظهر، على ان يتم سحب جميع المسلحين من              "المسلحين من الشوارع    
 ".تسليم كل المخطوفين من الجـانبين     االبراج والشوارع وازالة الحواجز قبل الساعة الرابعة بعد الظهر و         

ودعا رئيس الوزراء اسماعيل هنية الـى        ".كال من الطرفين اعطى تعليماته بتنفيذ االتفاق      "واشار الى ان    
واشار حمـد الـى ان      . وفقا لحمد " الوحدة والتالحم لمواجهة العدوان االسرائيلي الغاشم على قطاع غزة        "

حثهم فيها  "ي السفارة المصرية برعاية الوفد االمني المصري و       هنية وجه كلمة الى اعضاء فتح وحماس ف       
ان االجتماع جاء بعـد اتـصاالت       حمد  وذكر   ".على بدء الخطوات العملية لتنفيذ االتفاقات على االرض       

  .جرت بين الرئيس المصري وكل من الرئيس عباس وهنية وخالد مشعل
اهمية االلتـزام   "توصل الى اتفاق مشددا على      من جهته اكد عبدالحكيم عوض المتحدث باسم حركة فتح ال         
علينا ان نكون موحدين في مواجهة العـدوان        "من اجل عودة االمور الى طبيعتها واعادة الهدوء مضيفا          

 . "االسرائيلي
 تلقـى   : وفـا  وعن وكالة  سمير حمتو    ،غزةنقالً عن مراسلها في      20/5/2007  الجديدة الحياةوجاء في   

 هاتفيا من رئيس الوزراء هنية لمتابعة آليات تنفيذ االتفاق على األرض، حيث             الرئيس عباس امس اتصاال   
أكدا على ضرورة االستمرار في تطبيق االتفاق الذي يقضي بوقف إطالق النار واالنسحاب من الشوارع               

وبحسب بيان صدر عـن مجلـس        .والنزول عن االبراج السكنية ووقف التراشق اإلعالمي بين الطرفين        
مس ثمن كل من الرئيس عباس ورئيس الوزراء الدور الكبير الذي يقوم بـه الوفـد األمنـي                  الوزراء أ 

  .المصري، حيث يقوم باإلشراف على تنفيذ االتفاقات ميدانيا
التزامها األمين والكامل بكل بنود االتفاق وبقرار القيـادة          وفي تعليقها على االتفاق أكدت كتائب االقصى      

محاسبة ومالحقة كل من تسول له نفسه ببعث الفتن من جديد داعية حمـاس              وتوعدت ب . السياسية للحركة 
  .لاللتزام بهذا االتفاق بالفعل وعلى األرض

مصدر مطلّع في حركة     أن    أحمد رمضان  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      20/5/2007المستقبل  وذكرت  
جهاد لمراقبة تنفيذ هذا االتفاق،      أن لجنة رباعية شكلّت من فتح وحماس والوفد المصري وال           ذكر الجهاد،

كل من سيخرق هذا االتفاق سيكون مسؤوالً أمام اللجنة، حيث سيتم فضح الجهة التي تخـرق                "مشيراً أن   
   ".االتفاق عبر وسائل اإلعالم

 مصدر في الجهاد االسـالمي كـشف ان قيـادة            إلى أن  غزةمن   20/5/2007الشرق األوسط   وأشارت  
وحسب المصدر فقد مهد إلعـالن وقـف        . لت جهداً في التوصل لهذا االتفاق     الجهاد في دمشق وغزة، بذ    

اطالق النار عبر لقاء جمع ماجد أبو شمالة من فتح وخليل الحية من حماس، ومشاركة جميـل عليـان                   
  .وخضر حبيب وخالد البطش من قادة الجهاد، بالتنسيق مع الوفد األمني المصري

رمضان شلح األمين العام    .هاتف د  :20/5/2007ام الفلسطينية   األي في   كتب حسن جبر وفايز ابو عون     و
لحركة الجهاد المجتمعين في السفارة المصرية بغزة، ودعاهم إلى بذل كل جهد ممكن في سـبيل وقـف                  

أن فلـسطين   "وأكدت حركة الجهاد في بيان أصدرته أمس أن شلح ابلغ المجتمعين             .نزف الدم الفلسطيني  
 أن شلح بارك الجهود المخلصة التي تبذل من األشقاء فـي مـصر وكافـة          ، مؤكدة "بحاجة لحماس وفتح  
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وقال إن المستفيد من حالة االقتتال هو العدو الفتاً الى أن من يثيـر الفـتن                 .الفصائل الوطنية واإلسالمية  
  .يخدم غايات غير وطنية

 أن الجهود التي     مصادر فلسطينية ذكرت    إلى أن  غزةمن   20/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    ولفت  
بذلتها اللجنة المشرفة على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطالق النار بين فتح وحماس، قد أسفرت، عن إطـالق                  

 .  مختطفاً من الحركتين في مقر السفارة المصرية بغزة30سراح 
  

  عباس يرجئ زيارته إلى غزة ألسباب أمنية .2
. رر ان يقوم بها امس الى غزة ألسـباب امنيـة           أرجأ الرئيس محمود عباس زيارة كان من المق        :رام اهللا 

وقال مسؤولون في اجهزة االمن انهم تلقوا اشارات امنية غير مطمئنة منها مكالمات تحدثت عن تفخـيخ                 
وتعرض مقرا عمل واقامة الرئيس في غزة لهجمـات         . طرق يستخدمها الرئيس في تنقالته داخل القطاع      

  .مسلحة في االيام االخيرة
  20/5/2007الحياة 

  
  اطالق نيران على موكب مسؤول كبير في االستخبارات العامة  .3

 تعرض احد كبار مسؤولي جهاز      : محمد يونس  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      20/5/2007الحياة  نشرت  
فقد أطلق مـسلحون النـار علـى        . المخابرات العامة في غزة عقب اتفاق وقف النار الى محاولة اغتيال          

واصيب في العمليـة شخـصان      . المصري بالقرب من حي النصر غرب مدينة غزة       موكب العميد محمد    
واتهمت فتح عناصـر     .ودارت في الموقع اشتباكات استمرت نحو ساعة      . بجروح وصفت انها متوسطة   

وقال الناطق باسم الحركة في غـزة مـاهر         . من حماس بالمسؤولية عن محاولة اغتيال العميد المصري       
عات من كتائب شهداء االقصى اشتبكت مع المسلحين الذين حـاولوا اغتيـال             المقداد ان حراسه ومجمو   

  .العميد المصري
لقـد وقـع هـذا    : "وقال إسالم شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية. لكن حماس نفت اية صلة لها بالحادث   

سـون  الحادث بين مسلحين من فتح ومرافقي المصري، بعد ان اشتبه المسلحون الفتحاويون الـذين يحر              
  ".منزل ماهر المقداد ان موكب المصري تابع للقوة التنفيذية، واطلقوا النار عليه

العميد محمد المصري اكد تعرضه لمحاولة اغتيال        إلى أن    غزةمن   20/5/2007دنيا الوطن   وأشارت  
كنت في طريقي من مكتب الرئيس الى مقر المخابرات وعندما وصـلت  " :وقال لدنيا الوطن .مدبرة بغزة 

لى شارع النصر خرج عينا عدد كبير من المسلحين من ثالثة كمائن في شقق اضافة الى وزارة الشباب                  ا
جرى تبادل الطالق النار مـع      " :واضاف ".والرياضة واطلقوا نيرانهم على سيارتي والسيارات المرافقة      

لنا غطاء لالبتعاد   المسلحين فتدخلت حراسات االخ ماهر مقداد واطلقت النار على المهاجمين حتى وفروا             
ولالسف وبعد ربع ساعة فقط من حصول االشتباك خرجت اذاعـة           " :وقال المصري  ".عن مكان الكمائن  

 ".االقصى التابعة لحماس لتعلن وفاتي
رد المتحدث باسم فتح مـاهر مقـداد         :20/5/2007 األيام الفلسطينية    كتب حسن جبر وفايز ابو عون     و

سائل اإلعالم التابعة لحماس بأن ما حدث مع المصري، هو اشـتباكات            على األنباء التي تناقلتها بعض و     
لـم  : "مسلحة دارت بين أفراد من جهاز المخابرات العامة من جهة، وبين مرافقيه من جهة أخرى، قائالً               

أستطع عد كم مرة يكذبون في اليوم الواحد، من أجل تمرير مخططات أصبحت مكشوفة لدى الجميع وال                 
  ".تنطلي على أحد

وفي الوقت الذي أكد فيه شهود عيان تعرض العميد المصري لمحاولة اغتيال على أيدي عناصـر مـن                  
القسام، حين أطلقوا النار على السيارات التابعة له من مقر وزارة الشباب و الرياضة، نفى شهود عيـان                  
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اً حراس ماهر مقداد    آخرون بأن يكون أي من القسام أو التنفيذية هم من أطلقوا النار على الموكب، متهم              
  .بأنهم هم من قاموا بإطالق النار الكثيف على الموكب ظانين منهم بأنه موكب للتنفيذية

  
 ال تمثل موقف الحكومة " القوة التنفيذية"تصريحات عزام األحمد بشأن : هنية .4

 صرح مصدر مطلـع فـي مكتـب رئـيس     :غزةمن  19/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم   نشرت  
، والتي  "القوة التنفيذية "سماعيل هنية بأن تصريحات عزام األحمد، نائب رئيس الوزراء، بشأن           الوزراء إ 

وأكد المصدر، في تصريح صحفي مكتـوب، أن رئـيس          . دعا فيها إلى إبادتها ال تمثل موقف الحكومة       
 علـى   الوزراء كان قد راجع عزام األحمد بشأن هذه التصريحات، مشدداً على موقف الحكومة بأنها تقف              

وأشار المصدر ذاته إلى تقدير رئـيس الـوزراء لموقـف           . مسافة واحدة من كل أبناء الشعب الفلسطيني      
وتوقف رئيس الوزراء بكل فخر     "التي التزمت باالبتعاد عن المشاركة في الصراع الدائر،         " القوة التنفيذية "

 ". صف الصهيونيواعتزاز أمام شهداء شعبنا وشهداء القوة التنفيذية الذين ارتقوا بالق
 . وكان عزام األحمد، قد دعا إلى ضرب القوة التنفيذية بقوة وإبادتها

 قـال    إلى أن عزام األحمـد      وفاء عمرو  ،رام اهللا نقالً عن مراسلتها في      19/5/2007رويترز  وأشارت  
وأضـاف   .بسبب انتهاكها الوامر أصـدرها الـرئيس عبـاس        " غير شرعية " ان القوة التنفيذية     مراسلتهل
  .رويترز انه يطالب فورا بحل القوة التنفيذية وضمها الى أجهزة االمنل

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس ان تعليقات االحمد تجسد رغبة اسرائيلية في االجهاز على                
وأضاف ان القوة التنفيذية قوة شرعية مستندة على أوامر مـن الحكومـة              .القوة التنفيذية ورجال حماس   

  .ومن الرئيس
  

  تتهم جهات في فتح بالتنسيق مع قوات االحتالل: القوة التنفيذية .5
أن ،  اتهمت القوة التنفيذية جهات من حركة فتح بالتنسيق مع إسرائيل، وقال بيان صادر عن القوة التنفيذية               

في الوقت الذي يترك فيه أبناء القوة التنفيذية ينزفون في الشوارع حتى الموت، دون تقـديم أي إسـعاف           
واعتبرت القوة أن ذلك     .م، يتم نقل أبناء حرس الرئاسة وتنفيذية فتح، لعالجهم في مستشفيات تل أبيب            له

دليال صارخا على وجود تنسيق قوي بين هذه الفئة وجيش االحتالل حيث اتفقا على محاربة القوة                "يعتبر  
 ".التنفيذية والمجاهدين الشرفاء من أبناء شعبنا الفلسطيني

  19/5/2007 48عرب
  

 نرفض إستقالة حكومة الوحدة الوطنية  : سمير أبو عيشة .6
سمير أبو عيـشة إليـالف،      .رفض وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني د      :  غزة -سمية درويش   

الدعوات التي تطلق من الحين إلى اآلخر وتطالب باستقالة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا في                
ل ترى الوقت مناسب للتصعيد ضد الفلسطينيين، لتقوم باعتداءاتها ووضع الجميع           السياق ذاته، بأن إسرائي   

وأكد بأن العمل يتكاثف وليس هناك موقف أو أي نوع من االختالف بين الوزراء من                .في دوامة إضافية  
وبخصوص الزيـارة    .الحركتين وبقية الفصائل، مشيرا إلى أن الجميع في إطار واحد يعزز إمكانية الحل            

لمرتقبة للرئيس عباس، إلى مدينة غزة، ولقاءه رئيس الوزراء هنية، أكد أبو عيشه، بأنـه ال بـد مـن                    ا
التعاون بين مؤسستي الرئاسة والحكومة لتطيق الخطة األمنية، معربا عن أمله بأن تكون هذه اللقـاءات                

اس يحمـل فـي     وفي معرض رده على سؤال لمراسلتنا، إن كان عب         .في سبيل وضع األمور في نصابها     
 .جعبته مقترحات للخروج من األزمة، أشار أبو عيشه، إلى أن المشكلة واضحة وأسلوب الحل واضح

  19/5/2007موقع ايالف 
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 الدويك يطالب بوقف االقتتال الداخلي  .7
 طالب عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس حركتي فتح وحماس بوقف كـل             :د ب أ  

وقال خـالل  ". المتربصين"لداخلي وإزهاق األرواح في قطاع غزة وتفويت الفرصة على     أشكال االقتتال ا  
لقائه مع محامية تابعة لجمعية نفحة للدفاع عن حقوق اإلنسان زارته وعدد من قيادات المعتقلين في سجن                 

ما يجري على الساحة في قطاع غزة سبب القلق والغضب الشديدين لألسـرى الـذين فوجئـوا                 : "مجدو
 ".ما جرى أعادنا خطوات إلى الوراء: "، ومضى قائال"رعة تدهور األوضاع وإراقة الدماءبس

  20/5/2007البيان 
 

  لمانيا التدخل لوقف العدوانأعباس يناشد  .8
للكف عن التصعيد العسكري والبـدء      " طالب الرئيس الفلسطيني أمس ألمانيا بالتدخل لدى إسرائيل          :ةغز

ه في رام اهللا وفدا ألمانيا يضم رئـيس وزراء واليـة الـراين وويـستفاليا                 وذلك خالل استقبال   "بالتهدئة
وقال رئيس ديوان الرئاسة للصحافيين إن عباس أطلع الوفد على آخر التطورات في              .يورجن رونجرز .د

الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لتحريك عملية السالم بجانب الجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب             
وأضاف رفيق الحسيني أن الجانب األلماني أبـدى اسـتعداده           .سطيني جراء الحصار المفروض عليه    الفل

 حيث تم الحـديث عـن المـساعدات        "إقامة الدولة الفلسطينية والنهوض باالقتصاد الوطني     "للمساعدة في   
 .المالية التي تود ألمانيا تقديمها للشعب الفلسطيني

ا الكامل لعملية السالم القائمة على حل دولتين تعيشان بأمان جنباً إلى            ومن جانبه، أكد رونجرز دعم ألماني     
تتوفر األجواء المناسـبة    "وأعرب عن أمله بأن      .جنب مشيرا إلى استمرار دعم واليته للشعب الفلسطيني       

في غزة للبدء في تنفيذ بعض المشاريع األلمانية فيه ومن أهمها مشروع توفير الميـاه العذبـة للبيـوت                   
 ."ة إلى مشروع للصرف الصحيإضاف

وفي محاولة اخرى لحشد الدعم لوقف العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني، أجرى عباس مـساء               
 .أول من أمس اتصاال هاتفيا مع وزير الخارجية االسبانى موراتينوس

  20/5/2007فراس برس 
  

  لوقف عدوانها"لسرائيا"البرغوثي يدعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على مصطفى  .9
 إلـى فـرض     ، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المجتمع الـدولي        ،دعا وزير اإلعالم   :غزة

  مـصطفى  ووصـف  ."لحملها على وقف جرائمها بحق المدنيين في قطاع غـزة         "عقوبات على إسرائيل    
، ة المكتظة بالسكان   ضد األحياء السكني   ،البرغوثي ما تقوم به قوات االحتالل من غارات وقصف مدفعي         

من واجب المجتمع الدولي التحـرك      "وأضاف  . "جرائم حرب وخرق فاضح التفاقية جنيف الرابعة      "بأنها  
 والذي يشكل الرد الفعلي على المبادرة العربية في محاولة          ،لوقف المسلسل الدموي الذي تقوم به إسرائيل      
ق أمام أي فرصة لتحقيق السالم المبني على         وإغالق الطري  ،إسرائيلية للتهرب من أي استحقاقات سياسية     

سرائيل قتلت أكثر من خمسين فلسطينيا معظمهم من األطفال والنـساء منـذ تـشكيل               إإن  "وقال  . "العدل
بأن الهدف من غاراتها هـو      وردا على مبررات إسرائيل،     . " فيما لم يقتل إسرائيلي واحد     ،حكومة الوحدة 

 فلماذا لم تقبل حكومة اولمرت بالمبادرة الفلـسطينية         ،دف كذلك لو كان اله  "، قال   وقف إطالق الصواريخ  
  . "للتهدئة الشاملة والمتبادلة والمتزامنة

  19/5/2007 قدس برس
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 نائب أشرف جمعة يدعو لضرب الترسانة النووية اإلسرائيليةال .10
 ضـرب   دعا أشرف جمعة النائب عن حركة فتح امس الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى           : د ب أ   -غزة  

الترسانة النووية االسرائيلية في النقب جنوب إسرائيل رداً على عمليات الجيش اإلسرائيلي العسكرية في              
قوة طوارئ موحدة الزي    "كما دعا في تصريح نقلته الشبكة اإلعالمية الفلسطينية إلى تشكيل            .قطاع غزة 

جنحة العسكرية الفلسطينية لمواجهة    من الجميع لوقف االقتتال الداخلي وتشكيل جبهة داخلية من جميع األ          
 ."العدوان اإلسرائيلي

  20/5/2007الرأي األردنية 
  

  مليون دوالر50مساعدة مالية سعودية للسلطة بقيمة : فياض .11
قال وزير المالية الفلسطيني سالم فياض ان المملكة العربيـة الـسعودية قامـت              : األردن/ البحر الميت 

وتوقع فياض فى تصريحات صحفية علـى        .ية للشعب الفلسطيني   مليون دوالر كمساعدة مال    50بصرف  
هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى االقتصادى العالمى للشرق االوسط ان تقـدم الـسعودية واالمـارات         
وقطر واالتحاد االوروبي المزيد من المساعدات، مشيرا الى ان بعض التحسن طرأ على عملية تحويـل                

واكد استمرار المساعي الراميو الى فك الحـصار، قـائال ان هنـاك              .سطينيالمساعدات الى الشعب الفل   
 .بعض المظاهر المشجعة لتخفيف الحصار

  20/5/2007الدستور 
  

  عريقات يبحث وضع الفلسطينيين في العراق مع الهاشمي واألوضاع السياسية مع الريجاني .12
 المنتدى االقتصادي العـالمي      بحث صائب عريقات امس على هامش اعمال       :ب.ف. ا - األردن/ الشونة

المنعقد في مدينة الشونة على البحر الميت غرب االردن وضع الفلسطينيين في العراق مع نائبي رئيسي                
وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان عريقات طلب من طارق الهاشـمي            . الجمهورية والحكومة العراقيين  

اقية كل ما بوسعها لمساعدة ابناء شعبنا في العراق         تبذل القيادة العر  "وبرهم صالح باسم الرئيس عباس ان       
أكدنا ايضا على وحـدة وسـيادة العـراق         "واوضح عريقات    ".وحمايتهم حتى يتم تأمين عودتهم للوطن     

  ".واستقراره ووقف المأساة العراقية
 وباالضافة الى ذلك، بحث عريقات مع رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز االوضاع السياسية فـي               

دعم "واوضح ان عزيز أكد له      . المنطقة والجهود الجارية الحياء عملية السالم ووحدة الصف الفلسطيني        
  ".القيادة الباكستانية والرئيس الباكستاني للسلطة الفلسطينية وللرئيس عباس

وبحث عريقات التطورات السياسية في المنطقة واالوضاع الفلسطينية مع مستـشار الـرئيس االيرانـي               
الريجـاني شـدد علـى    " وقال  بعد اللقاء الذي يعتبر نادرا بين مسؤولين فلسطينيين وايرانيين ان  .ايضا

ايران "واضاف ان   ". موقف ايران المناهض لالقتتال الداخلي الفلسطيني والمؤيد لوحدة الشعب الفلسطيني         
الريجاني ابدى   " واوضح عريقات ان   ".تقدر ظروف الشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل االسرائيلي       

استعداد ايران لبذل كل مساعدة ممكنة وايجابية  لوقف االقتتال الداخلي الفلسطيني وتثبيت القانون والنظام               
للمسؤول االيراني  " شرحنا مبادرة السالم العربية   "وقال عريقات ايضا    ". وانجاح حكومة الوحدة الفلسطينية   

وشـدد  ". يذ مبادرة السالم العربية وان ايران ليست ضدها       لن تقف عقبة في طريق تنف     "الذي اكد ان بالده     
  ".ايران طرف اقليمي له دور وثقل في المنطقة"عريقات على ان 

  20/5/2007  الجديدةالحياة
  
  
  

  

            9 ص                                    727:                               العدد  20/5/2007األحد : التاريخ



  

  

 
 

 بينهم ثالثة من نشطاء القسام..  فلسطينيين في غارات استهدفت غزةأربعة ستشهادا .13
 نقال عن مصادر طبية بمستشفى الشفاء عـن          أفاد مراسلنا  :غزةمن   20/5/2007فراس برس   نشرت  

استشهاد أربعة مواطنين ثالثة منهم في قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارتهم بحي الـصحابة وسـط                
وأضاف مراسلنا أن القصف اإلسرائيلي أسفر عن استشهاد محي          .مدينة غزة، والرابع شرق مخيم جباليا     

مناع، حيث تحولت أجسادهم إلـى أشـالء مقطعـة          الدين السرحي، وعماد عبد العزيز عاشور، وجمال        
 .ومتفحمة، وأكد شهود عيان أنهم من نشطاء حماس

 ورشة حدادة تعود ملكيتها ألحد      )األحد(من جهة أخرى استهدفت طائرات األباتشي االسرائيلية فجر اليوم        
لمحالت نشطاء حماس في منطقة مشروع بيت الهيا في شمال غزة وألحقت أضرار بالغة بالورشة وبـا               

 .المجاورة
 أفادت مصادر خاصة للمركز الفلسطيني :غزةمن  20/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد 

. لإلعالم أن الشهيد محي الدين السرحي قائد ميداني في كتائب القسام في حي الزيتون، بمدينة غزة
الشهداء الثالثة كانوا نعت كتائب القسام شهداء القصف الصهيوني على شارع الصحابة، وقالت إن و

 . عائدين من المستشفى، بعد زيارة جرحى قصف صهيوني سابق على حي الزيتون الذي يسكنونه
استشهد امس، اربعة مواطنين، بيـنهم شـقيقان         :20/5/2007األيام الفلسطينية    في   كتب خليل الشيخ  و

تالل وفي قصف مروحي    واصيب عدد آخر بينهم سيدة واطفال احدهم بحالة الخطر برصاص قوات االح           
  .وبري اسرائيلي على شمال قطاع غزة ومخيم جباليا

مدير عام االسعاف    إلى أن     أحمد رمضان  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      20/5/2007المستقبل  وأشارت  
ـ             الماضـية بـسبب     48والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية أعلن أن عدد الشهداء خالل الساعات ال

 جريحاً من بينهم عدد مـن اإلصـابات         75 شهيداً و  14ائيلية على قطاع غزة وصل إلى       الغارات اإلسر 
  .الخطرة

  
  برصاص االنقالبيين 22 على يد االحتالل و16 شهيداً من الحركة خالل أسبوع 35: حماس .14

 من كتائب 13 فلسطينياً، بينهم 19 أعلنت حركة حماس أن جيش االحتالل الصهيوني اغتال :غزة
لقوة التنفيذية، وأظهرت إحصائية وزعتها الحركة، في بيان لها، أن أن ستة فلسطينيين مدنيين القسام، وا

استشهدوا جراء ثالث غارات أخرى وأحدهم استشهد عندما كان يحاول تقديم اإلسعاف لمجموعة من 
 . المصابين

آخرين، بعد  80 من أعضائها وأنصارها قتلوا، وأصيب أكثر من 22وفي بيان آخر؛ قالت حماس إن 
تعرضهم إلطالق نار من قبل التيار االنقالبي في حركة فتح والقوى األمنية الموالية لها، خالل 

غالبية الشهداء مدنيون عزل، جرى : "وقالت الحركة إن). 13/5(االشتباكات التي بدأت مساء األحد 
ى اغتيالهم عقب اتفاقات إعدامهم بشكل مباشر، ورغبة االنتقام والحقد على الموحدين، وعدد منهم جر

وقف إطالق النار، التي كان يتم التوصل لها، أو بهدف نقل بؤر التوتر والفتنة لمناطق جديدة من قطاعنا 
 ". الحبيب

  20/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قتلى5وشهود يؤكدون سقوط " البرق الخاطف"القسام تكشف تفاصيل عملية كتائب  .15
ب القسام، تفاصيل العملية النوعية التي نفذها أحد مجاهديها، الليلة الماضية، كشفت كتائ: بيت الهيا

فبحسب بيان . ، حيث أكد شهود عيان مقتل خمسة جنود صهاينة"البرق الخاطف"وأطلق عليها اسم 
عملية نوعية متميزة، بعد خمس ساعات متتالية "الكتائب، تمكنت قوة خاصة من كتائب القسام من تنفيذ 

تلة (صد والمتابعة والمراقبة الميدانية لمجموعة كبيرة من القوات الخاصة الصهيونية، في منطقة من الر

  

            10 ص                                    727:                               العدد  20/5/2007األحد : التاريخ



  

  

 
 

تمكنوا وبسرعة خاطفة من "وقالت إن المجاهدين ". ، مقابل محررة ايلي سيناي، شمال بيت الهيا)الداعور
ن ثم تقدم باتجاهها االلتفاف على القوات الخاصة، ومحاصرة مجموعة كبيرة من هذه القوات عن بعد، وم

، وذلك بالرغم من التحليق )19/5(مجاهد قسامي استشهادي في حوالي الساعة التاسعة من مساء السبت
ترجل المجاهد "وأشارت إلى أنه بالرغم من محاصرة المنطقة بالدبابات، ". المكثف لطائرات االستطالع

 في حالة من االسترخاء والشعور باألمن، إلى مكان وجود الجنود، وقدرت القوة بعشرين جندياً، وكانوا
بعد أن عاثوا فساداً في األراضي الزراعية، وابتزوا المزارعين والمواطنين، واعتقلوا عدداً منهم، وكانوا 
يستخدمون الكشافات الضوئية الستطالع المكان، إال أن المجاهد تمكّن بعون اهللا من مباغتتهم بالرصاص 

ولم تنته العملية هنا؛ " .. متراً، حيث ساد الموت والجراح وسط هذه القوات20والقنابل الهجومية عن بعد 
بل إن المجاهد القسامي قام بتبديل مخزن الرصاص في سالحه الرشاش أربع مرات، كما ألقى كل ما 

سمع صرخات االستغاثة والعويل من الجنود المجندلين "بحوزته من قنابل باتجاه الجنود، حيث أكد أنه 
)  كيلو متر2(ألرض، وبعد أن نفدت ذخيرته تمكن من االنسحاب فوراً، وقطع مسافة أكثر من على ا

 ".حتى وصل آمناً، تحفه رعاية الرحمن/ راجالً في ظروف صعبة للغاية
وفي بيان الحق لكتائب القسام؛ نفت الكتائب ما أعلنه االحتالل عن قتل اثنين من مجاهدي القسام في 

واضحة على أن هناك قتلى على األرض، حاول الصهاينة إخفاءهم، واشتبهوا بكونهم في داللة "العملية، 
على كذب االحتالل؛ أكد شاهد عيان ومصدر "وفي دليل آخر، بحسب البيان العسكري، ". من المهاجمين

خاص آخر بكتائب القسام أن اإلسعافات الصهيونية المصفّحة، قد انتشلت خمسة جثث ووضعتها في 
اء أمام أعين بعض شهود العيان، الذين ترقبوا وتابعوا عن بعد ما حدث، وبعد خروج أحد أكياس سود

شهود العيان من المنطقة ووصوله إلى مكان آمن أكد لنا أن العملية كانت بطولية، والخسائر في الجنود 
ليست إال مقدمة العملية الجريئة لتؤكد أن هذه العملية "وأوضحت الكتائب أن هذه ". الصهاينة كانت كبيرة

لعمليات نوعية ومهمات جهادية فريدة، ستطال رؤوس الصهاينة، إذا ما أقدموا على اجتياح أي جزء من 
 ". قطاع غزة، بإذن اهللا تعالى

  20/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حركة الجهاد اإلسالمي تطالب بإنجاح االتفاق الذي تم التوصل إليه بين فتح وحماس .16
طالبت حركة الجهاد االسالمي فـي      : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     19/5/2007 48عرب نشرت موقع 

بيان لها اليوم بانجاح االتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم بين فتح وحماس مناشدة كافة وسـائل االعـالم                   
 .اء الهـدوء بالكف الفوري عن تناول األخبار المهيجة والمستفزة وتبادل االتهامات واختالق ما يعكر أجو            

واهابت الحركة فى بيان لها بكل أبناء شعبنا وفصائلنا أن يبذلوا كل جهد وصوال إلنجاح وتطبيـق هـذا                   
االتفاق فإننا نناشد األخوة األعزاء في اإلذاعات المحلية وقناتي فلسطين واألقـصى الفـضائيتين وكافـة                

افة للكف الفوري عـن تنـاول األخبـار         الصحفيين واإلعالميين ووكاالت األنباء والمواقع اإللكترونية ك      
وناشـدت الحركـة المؤسـسات       .المهيجة والمستفزة وتبادل االتهامات واختالق ما يعكر أجواء الهدوء        

اإلعالمية التي أدت دوراً بارزاً في تعبئة الجماهير لمقاومة العدو وساهمت في ترسيخ وحدة شعبنا فـي                 
الحتالل بحق المسجد األقصى وبحق آالف األسرى فـي         مواجهة العدوان، وأدت دوراً في فضح جرائم ا       

السجون وبحق جماهير شعبنا على امتداد الوطن، نناشـدها أن تبقـى علـى درب الوحـدة وان تقـوم                    
  .بمسئولياتها الوطنية في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ شعبنا

لجهاد، إن األمـور     اعلن  خالد البطش القيادي في حركة ا        :غزةمن   19/5/2007وكالة سما   وأضافت  
وحـول للتـصعيد     .الداخلية تسير نحو التهدئة في غزة وذلك بعد االتفاق الذي أبرم بين حمـاس وفـتح               

اإلسرائيلي المتواصل، شدد القيادي في حركة الجهاد على أن العملية العسكرية جـاءت بهـدف إضـافة        
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في مقاومـة االحـتالل غيـر       الزيت على النار في قضية الصراع الداخلي، وأكد على استمرار حركته            
 .الشرعي بكل اإلمكانيات

  
   تيار استئصالي انقالبي داخل فتح يفشل كل جهود التهدئة:محمد نزال .17

الحركة ما تزال   "أكد عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال أن         :  نادية سعد الدين   - عمان   -رام اهللا   
وجود تيـار استئـصالي     " بحسبه تكمن في     ، ولكن المشكلة  "تملك القدرة على ضبط عناصرها في الميدان      

وأضاف نزال للغد من دمشق أن هـذا   ".انقالبي داخل فتح يفشل كل جهود التهدئة المبذولة بين الحركتين     
قبل ساعات قليلـة فقـط مـن تجـدد          " يقف وراء إفشال اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه أمس         "التيار  

وقد تبادلت كال الحـركتين   .طاع غزة ما تسبب في انهياره  االشتباكات بين عناصر من فتح وحماس في ق       
الرأي العام سيحكم علـى     "، مشيراً إلى أن     "طبيعي"أمس اتهامات إفشال التهدئة، وهو أمر يرى نزال أنه          

ليس من مصلحة حماس تفجير األوضاع في األراضـي         "وزاد قائالً    ".الوضع الجاري وعلى المصداقية   
ركة تقود حكومة ومن مصلحتها ضمان الهدوء واالستقرار واألمن في المجتمـع            الفلسطينية المحتلة، فالح  

الفلسطيني من أجل نجاح مهامها بعد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وتشكيلها الحكومة              
، معتبراً أن حلهـا     "حل القوة التنفيذية  "ورفض نزال دعوات     ".منفردة ومن ثم تشيكل حكومة وحدة وطنية      

، وذلك رداً على مطالبات أخيرة صدرت من نائب رئـيس الـوزراء عـزام               "أمر مرفوض وغير وارد   "
المشكلة ليست في القوة التنفيذية وإنما في القوى التـي          "وأضاف أن    .األحمد وعدد من قيادي حركة فتح     

 سيطرتها على   تريد االنقالب على الوضع الحالي من أجل اإلبقاء على نفوذها وامتيازاتها والمحافظة على            
 ".الوضع الحالي

  20/5/2007الغد األردنية 
  

 القيادة العامة تحمل فتح مسؤولية االقتتال في غزة  .18
 القيادة العامة امس حركة فـتح وضـع حـد           -ناشدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      :  د ب أ   -دمشق  

اس في الوقت نفسه إلبداء     داعية حركة حم  " لسيطرة وعبث بعض الرموز األمنية بمقدرات شعبنا وأهدافه       "
تـوحي أن مخططـا وبرنامجـا قـد     "وقالت الجبهة في بيان إن كل المؤشرات       .المزيد من ضبط النفس   

إطالق الرصاص في صدر اإلخوة     "، مضيفة أن    "وضعت آلياته وبدأ تنفيذه لتصفية بندقية وثقافة المقاومة       
 ".حت الرعاية الكاملة لـإلدارة األميركيـة      في حماس يأتي بالتزامن والتكامل مع العدوان االسرائيلي وت        

ودعت القيادة العامة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة التحرك الجاد والفـوري لكـشف               
خطورة ما يجري يستدعي أخذ الموقف الحازم وأن النيل من حمـاس   "، محذرة بأن    "أهداف هذه المؤامرة  

وأكدت أن ما يجري على الساحة       ".فع راية المقاومة والجهاد   واالستفراد بها هو مقدمة للمس بكل من ير       
 ".انقالب على الشرعية الثورية وعلى ثقافة المقاومة يقوده التيار الدحالني"الفلسطينية هو 

  20/5/2007الدستور 
  

  المعركة بين فتح وحماس تنافس على المناصب : جيش االسالم .19
المعركة الدائرة حاليا بين فتح وحماس هي معركة التنافس       اعلن تنظيم جيش االسالم في بيان له ان          :غزة

على السيادة والمناصب مشيرا الى ان من يذهب ضحية هذا الصراع هم الشاباب المغرر بهم والمضللين                
 .وليس السياسيين الذين اختزلوا قضية ارض االسراء بكرسي تحت قبة برلمان شركي منـزوع الـسيادة             

حق بان يتركوا عنهم هذا البرلمان والحكومة الطاغوتية واهلها ويرجعوا الى           من ارادوا ال  "وطالب البيان   
نوجـه  "وتـابع البيـان    ."صف الجهاد والمجاهدين ونقول لهم ان الشباب الصادق ما انضم اليكم اال لهذا          

رسالة الى من تجرأ واعتدى على حرمة االسم والمسلمين فقتل واعتقل وارعب بسبب واجب من واجبات                
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وقـام  " خالفوا المشركين اخفوا الشوارب واوفوا اللحى     " م كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          االسال
انكم بفعلتكم  "  موضحا   "بخلع الحجاب الشرعي عن المسلمات واالعتداء على حرمات المساجد والمصلين         
اننا من لحظة   " وتابع   ".هذه تكونون تكونون قد اعلنتم الحرب على االسالم فانتظروا ما يسؤوكم باذن اهللا            

صدور هذا البيان نكون قد انذرناكم وان قمتم باالعتداء على اسالم او مظاهره فسيكون ردنا عليكم شديدا                 
وبـين   ".وردنا عليكم سيكون شديدا ومن خاف ان تلحق راسه باسالفه ان يضع هذا التحذير نصب عينيه               

" موضـحا   " موقف شرعي في خندق االسـالم     ان موقفه ليس مع اي من الحزبين بل هو          "جيش االسالم   
وطالـب   .على كل عاقل ان ال ينجر خلف التنازالت السياسية التي يقوم الساسة بخطهـا علـى االوراق          

البيان الدعاة والعلماء بتبيان الحقيقة في الحرب وايضاح االمور للعامة والخاصة وان يبينوا حكم اهللا في                
 .كل ما يحدث 

  19/5/2007وكالة سما 
  

   تعلن وقوفها إلى جانب كتائب القسامألوية الناصر صالح الدين .20
أعلنت ألوية الناصر صالح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية وقوفها الى جانب كتائب              : غزة
أبو عبير الناطق باسمها أن الهجمة التي تتعرض لها كتائب القسام تـستهدف مـشروع               وأوضح  . القسام

لن تقف مكتوفة األيدي، إزاء ما يتعرض له إخوانها المجاهدون          "وأضاف أن ألوية الناصر     . المقاومة ككل 
ستتخندق مع القسام والشرفاء المقاومين فـي خنـدق         "، مبيناً أن األلوية     "من كتائب القسام والقوة التنفيذية    

قسام أحمد الجعبري،   وتطرق أبو عبير إلى تهديد اسرائيل لمنزل قائد كتائب ال          ."الجهاد للذود عن فلسطين   
وبين أبو عبير أن الجعبري أحد أبرز مؤسسي أجهزة المقاومة الفلسطينية، ال سيما كتائب القسام، سـبق                 

وقدم خاللها الكثير من أقاربه وإخوته على مذبح الشهادة والجهاد،          "أن تعرض لمحاوالت اغتيال واعتقال      
  ."مؤكداً ضرورة العمل على حماية ذاك المجاهد

  20/5/2007األوسط الشرق 
  

 سرايا القدس تعلن عن عشرات االستشهاديات .21
بحق " حماقة"االحتالل االسرائيلي من مغبة ارتكاب أية  حذر قائد ميداني بارز في سرايا القدس: غزة

إن تهديدات االحتالل بتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة : "وقال .أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
مؤكدا على أن األجنحة " ا في تحقيق األهداف المرجوة والتي يتذرع بها االحتالللن تجني ثماره

العسكرية لفصائل المقاومة بكافة أطيافها على أهبة االستعداد التام لمواجهة أي عدوان قد يطال قطاع 
ت فدائية وكشف القيادي عن تجهيز السرايا لعشرات الفدائيات اللواتي أبدين استعدادهن لتنفيذ عمليا .غزة

ونشر موقع سرايا القدس على شبكة  .ضد القوات البرية االسرائيلية في حال توغلها في قطاع غزة
 .االنترنت صوراً لفلسطينيات أبدين رغبة في تفجير انفسهن بقوات االحتالل

  20/5/2007دنيا الوطن 
  

 مطالبة فتحاوية بإغالق وكالة وفا .22
حركة مـن أداء    ال أن استياء وخيبة أمل كبيرة تسود أوساط          قالت مصادر مطلعة من حركة فتح      :القاهرة

وكالة وفا اإلخبارية التابعة للرئيس عباس بعد لوذها بالصمت والحياد تجاه ما يجـري مـن اسـتهداف                  
وقال المصدر ان وكالة وفا تتخذ نهج       . لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على يد عناصر من حماس        

وتـابع  . ية بدل االنحياز إلى مشروع الدولة الفلـسطينية ومنظمـة التحريـر       الحياد السلبي كسياسة رسم   
المصدر ان وكالة وفا تحولت إلى مجرد صفحة إلكترونية بال رسالة سياسـية مفهومـة أو أي شـجاعة                   

واتصلنا بعدد من القيادات الفتحاوية للتأكد من وجود هذا االنطبـاع           . للتعبير عن موقف فصائل المنظمة    
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وكـشف  . ولين ال يحسبون وكالة وفا مفيدة لرسالة الرئيس أو منظمـة التحريـر            ؤالبية المس وتبين أن غ  
. مصدر مقرب من كتلة فتح عن دائرة في غزة أن وكالة وفا أصبحت تخشى نشر األخبار المتعلقة بفـتح     

وذهب البعض إلى حد اتهام حماس بشراء سكوت بعض المحررين عما يجـري وتجاهـل ممارسـات                 
 .قابل المال أو الترهيب أحياناالتنفيذية م

  19/5/2007فراس برس 
  

  بيرتس يستبعد شن غزو بري واسع للقطاعأولمرت يحذر من شدة الرّد و .23
 حذر اليوم من ان اسرائيل يمكن ان ،رئيس الوزراء ايهود اولمرت أن 20/5/2007وكالة سما  أوردت

وقال اولمرت عند بدء الجلسة  .تشدد ردها العسكري اذا استمر اطالق الصواريخ من قطاع غزة
اذا لم تؤد االجراءات التي نتخذها على الصعيدين العسكري والدبلوماسي الى الهدوء "االسبوعية للحكومة 

  ".فسنكون مرغمين على تشديد تحركاتنا, المرجو
 اسرائيل ستالحق اهداف  " اعلن ان    ،وزير الدفاع عمير بيرتس    أن   20/5/2007 األيام الفلسطينية    وقالت

علـى  : وقـال فـي تـصريحات صـحافية         " الحساسة في اطار جهد لوقف اطالق الصواريخ      " حماس"
واضـاف لالذاعـة االسـرائيلية      . تقودهم الى كارثة، كارثة حقيقيـة     " حماس"الفلسطينيين ان يفهموا أن     

ات وقال ان اسرائيل قد تتخذ العديد من الخطوات لمواجهة الهجم          )".حماس(ننوي العمل ضد    : الرسمية  
أعتقـد أن فكـرة     : وأضـاف  .بصواريخ ولكنه قلل من امكانية شن غزو بري موسع لغزة على الفـور            

يجب ان ندرس متى ينبغي شن عمليـة        "وقال   .السيطرة على غزة ثانية قرار يمكن أن يتخذ في أي وقت          
أن تكون  نأمل  : وقال بيرتس    ".في الوقت الراهن االمر غير ضروري، لدينا هامش مناورة كاف         ). برية(

تقودها صـوب كارثـة لـن       " حماس"االمة الفلسطينية بحاجة الى أن تفهم أن        .. اليد العليا للقوى المعتدلة   
  .تتمكن من الخروج منها

ورداً على سؤال ان كان يعتبر احمد الجعبري القائد العسكري في حركـة حمـاس ورئـيس الـوزراء                   
ستبعد اي عمل من شأنه ان يجعل واضحاً للجميع بأننا          ال ن "اسماعيل هنية اهدافاً السرائيل أكد بيرتس انه        

نركز بشكل اساسي علـى المواقـع       : وقال". ال ننوي السماح ألي شخص المس بالمواطنين االسرائيليين       
وعلى االشخاص  . الحساسة المرتبطة بحركة حماس، وهذا يشمل المواقع التي يتم فيها تصنيع الصواريخ           

اسرائيل لن تتدخل فـي     "وشدد على ان     .واريخ ان يكونوا خائفين جداً    المتورطين في عمليات اطالق الص    
ولكننا بالتأكيد نود رؤية خروج االطراف المعتدلة في هذا الـصراع           : وقال" الصراع الداخلي الفلسطيني  

  .منتصرة
وذلـك بعـد    " فشلت في حماية مواطنيها من تهديد الصواريخ      "وأقر وزير الدفاع االسرائيلي بأن حكومته       

وانحى بيرتس بالالئمة على     .ت قصير من سقوط ثالثة صواريخ على اهداف اسرائيلية صباح السبت          وق
وزراء الدفاع االسرائيليين الذين سبقوه الخفاقهم في تطوير نظام دفاعي جيد ضد الـصواريخ، موجهـاً                

ائيلي السابق  اللوم بشكل خاص الى رؤساء اركان الجيش االسرائيلي السابقين وخاصة وزير الدفاع االسر            
  .التهديد الذي يواجه سديروت ليس احصائياً وانما تهديد استراتيجي، أن وقال بيرتس .شاؤول موفاز

وفي واشنطن، قال السفير االسرائيلي لدى الواليات المتحدة ساالي مريدور الجمعة إن رد اسرائيل على               
 ان اسرائيل يمكن ان تضطر الى اتخاذ        مضيفاً" متزناً جداً "اعمال العنف في قطاع غزة ما زال حتى اآلن          

بيد ان الوضع يشهد تـصعيداً وهنـاك        "واضاف   .في تلميح العادة احتالل قطاع غزة     " إجراءات اخرى "
، متهماً حركـة حمـاس باسـتخدام    "توجه سلبي جداً، االمر الذي قد يتطلب تحركات اخرى في المستقبل 

 محمود عباس شبيهة بتلك التي يستخدمها حزب اهللا         ضد الرئيس الفلسطيني  " من وحي ايراني  "استراتيجية  
المتوقعـة غيـر ان     " االجـراءات "ولم يوضح السفير ماهية      .ضد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة     

مسؤوالً اسرائيلياً طلب عدم كشف هويته اشار الى ان الجيش االسرائيلي يمكن ان يضطر الـى اعـادة                  
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وقال  . عاماً من االحتالل   38 بعد   2005 ايلول   12بشكل احادي في    احتالل قطاع غزة الذي انسحب منه       
حماس هي القـوة    "مضيفاً إن   " إننا نقترب من نقطة اتخاذ االجراءات االستراتيجية      "المسؤول االسرائيلي   

لست متفائالً جداً، ال يوجد اي سيناريو ال نرغب فيه الى هذه الدرجـة              "وتابع   ".المهيمنة على قطاع غزة   
  ".اريو اعادة احتالل قطاع غزةمثل سين

  
  أولمرت وبيرتس يتفقان على تسريع بناء الغرف اآلمنة في النقب الغربي .24

اتفق رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير األمن، عمير بيرتس، مساء اليوم، على التعجيـل بالعمـل                
لبدء بـشكل فـوري     واتفق أيضا على    . على تحصين المباني في سديروت والبلدات المحاذية لقطاع غزة        

  . غرفة آمنة، بتعاون دائرة التنظيم والبناء بمنح تسهيالت لتسريع استصدار التراخيص الالزمة200ببناء 
  19/5/2007 48عرب

  
   للعدوان فلسطينيا في اليوم األول20الجيش تلقى أوامر بقتل : مسؤول عسكري .25

 اإلسرائيلية تصعيد العـدوان علـى       قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم، أنه في أعقاب قرار الحكومة         
قطاع غزة ومنح الجيش الضوء األخضر لتنفيذ عمليات ضد المقاومة الفلسطينية، بذريعـة الـرد علـى                 

 من عناصر حماس في اليوم األول للعدوان من أجل          20إطالق الصواريخ، وجهت تعليمات للجيش بقتل       
الة الطقس لم تنفذ كافة الهجمـات التـي          في صفوف المقاومة، ولكن بسبب ح      "الصدمة والرعب "إشاعة  

وتفيد تقارير جيش االحتالل كما نقلتها الصحافة العبرية، أنه يتباهى بأنه قتل حتـى اآلن                .صودق عليها 
  .  من عناصر حماس في الهجمات الجوية40

  19/5/2007 48عرب
  

 رئيس بلدية سيديروت يدعو حكومته إلعالن بلدته والنقب الغربي منطقة حرب .26
الحكومة اإلسرائيلية إعالن مدينته ومنطقة النقب الغربي بالكامل ' إيلي مويال' رئيس بلدية سديروت دعا

وتنقل وسائل اإلعالم  .منطقة حرب كاملة، جراء استمرار سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية
الرحيل عنها اإلسرائيلية يومياً تقارير موسعة عن مغادرة مئآت اإلسرائيلية من سديروت وما حولها و

 .بسبب إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاهها
  20/5/2007فراس برس 

  
  كد معارضته شن حرب جديدةو يؤالمفاوضات مع دمشق ملّحة : بيرتس .27

عمير بيرتس الدعوة إلى العودة إلى طاولـة المفاوضـات مـع            " العمل"جدد وزير الدفاع وزعيم حزب      
اعتقـد أن  "اضاف  .ى للذهاب إلى سوريا في حال تمت دعوتهدمشق، مؤكدا في الوقت نفسه استعداده حت      

المفاوضات مع سوريا باتت ضرورة ملحة واتفاق سالم معها سيضعف حماس ويهمـش حـزب اهللا، إذا             
تمت دعوتي إلى سوريا فأنا على استعداد للذهاب إلى هناك من أجل كسر الجليد التاريخي الذي يحـول                  

برأيي المفاوضات مع سـوريا     "وقال بيرتس في تصريحات صحافية       ".دون التقدم في مسار المفاوضات    
هي أمر استراتيجي، لقد قلت ذلك قبل ستة أشهر إنه ينبغي البدء بمفاوضات مع سوريا، اعتقد أن اتفاقية                  
سالم مع سوريا ستؤدي إلى حل، وخاصة أمام تعاظم قوة حزب اهللا في جنوب لبنان وتقلل أيـضا مـن                    

، مشددا على عـدم     "ة، وكذلك تضعف من المحور الراديكالي الذي تقوده إيران        تعاظم قوة حماس في غز    
تردد أي رئيس حكومة أو وزير دفاع في إسرائيل في الذهاب إلى دمشق إذا تمت دعوتهم إلى سـوريا،                   

وكـشف   ".وعليهم السفر إلى هناك من اجل كسر الجليد التاريخي الذي يمنع التقدم في مسار المفاوضات              
 كان أحد األشخاص الذين عارضوا توسيع رقعة الحـرب ضـد سـوريا مـن دون عالقـة                   بيرتس أنه 
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، مؤكدا أن   "االعتبارات هي لي، أنا عارضت توسيع الحرب من دون إي عالقة لألميركيين           "لألميركيين و 
اعتقد أن تسلح حـزب اهللا      : "على إسرائيل بصورة مبدئية أن تبذل كل جهد ممكن من اجل منع الحرب،            

لتوتر الكبير السائد في الشرق األوسط حاليا توتر غير مستحب، والتدهور بالكالم أحيانا كمـا               وحماس وا 
  ".الحرب، وبناء عليه ينبغي منع ذلك

  20/5/2007المستقبل 
  

 مفاوضات عسكرية بين سوريا واسرائيل محورها الجنديين االسيرين .28
ا واسرائيل الون لئيل، ان قياديين  بين سوري"المباحثات السرية"كشف منسق :  امال شحادة-الناصرة

عسكريين من اسرائيل وسوريا يلتقون سرا للتباحث حول امكانية تدخل سوريا لتسريع عملية عودة 
وصرح الكاتب سامي . الجنديين االسيرين لدى حزب اهللا ومعرفة اسرائيل لتفاصيل حول مصيرهما

 وترفض 1963ذي اعدم في سوريا العام ميخائيل ، شقيق زوجة الجاسوس االسرائيلي ايلي كوهين، ال
اسرائيل تسليم رفاته، انه تلقى رسالة من مسؤول سوري رفيع المستوى قال فيها ان سوريا موافقة على 

واشار ميخائيل الى ان ابنة . اعادة رفات كوهين الى اسرائيل فور مباشرة مباحثات السالم بين الطرفين
 مع عدد من االسرى السوريين في السجون االسرائيلية في ايلي كوهين التقت خالل االشهر االخيرة

محاولة القناعهم بضرورة قيامهم بخطوات من شانها الضغط على الحكومة السورية لتحريك عملية اعادة 
وحذر لئيل من خطر نشوب حرب قريبة على الحدود السورية معتبرا الهدوء الذي يسود  .رفات والدها

في ظل تعنت اسرائيل على موقفها الرافض للشروع بمفاوضات مع المنطقة ما قبل عاصفة حرب 
  . سوريا

 20/5/2007الرأي األردنية 
  

  ابتهاجاً باالقتتال الفلسطيني  لألسرىحلوى إسرائيلية .29
 ان إدارات السجون وزعت ، قالت مصادر األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي:وام

ناطق باسم األسرى في سجن نفحة وأشار . االقتتال الداخلي في قطاع غزةالحلوى على األسرى ابتهاجاً ب
 .  يهددون باإلضراب المفتوح عن الطعام ان لم يتوقف االقتتال فوراً، إلى أنهمالصحراوي

  20/5/2007البيان  
  

  األسيرة تطالب الجماهير بالخروج الى الشوارع لوقف االقتتال   الفلسطينيةالحركة .30
 الشعب الفلسطيني بالخروج إلى ،الحركة االسيرة في سجون االحتالل االسرائيليدعت : بيت لحم

كما دعت أبو مازن  .الشوارع في كل أرجاء الوطن للتنديد واالحتجاج واالعتصام ضد االقتتال الداخلي
ة ورئيس الوزراء واألجهزة األمنية كافة للقيام بدورهم الجاد والفعال لوضع حد لهذه المهزلة والمأسا

طالبت القوى والفصائل كما . ومحاسبة كل العابثين بدماء الشعب الفلسطيني بقوة القانون مهما كلف األمر
بمساندة السلطة بكافة احتياجاتها ورفع الغطاء التنظيمي والسياسي عن كل من له عالقة بهذه المجازر 

 بوقف كل ، والناطقين الرسميينواهابت بكل اإلعالميين وممثلي الفصائل والتنظيمات .وتقديمهم للعدالة
 . زيدها تعقيدايؤجج األمور وي ذلك ألن ،أشكال تبادل االتهامات وتحميل اللوم على هذا الطرف أو ذاك

 20/5/2007وكالة معا  
  

  يشكلون وفدا شعبيا إلى غزة للمساعدة في وقف االقتتال الداخلي48فلسطينيو  .31
، يد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعبولأن : الناصرة من 19/5/2007  قدس برسذكرت
 من شخصيات ،قرروا تشكيل وفد شعبي كبير، 48 أراضي داخلالقوى الفلسطينية  من ان عدد أأكد
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 والقيام بمساعدة القوى والفصائل ، للحضور إلى قطاع عزة،48وفعاليات وطنية من فلسطينيي الـ 
ونوه إلى أن النائب  .الدائرة بين حركتي فتح وحماسالفلسطينية التي تتحرك لوضع حد لحالة االقتتال 

  . تقدم بطلب للجهات المختصة من أجل السماح للوفد بالدخول إلى قطاع غزة فورا،محمد بركة
رئيس لجنـة المتابعـة العليـا       أن   :القدس مراسلها من     جمال جمال  عن20/5/2007الدستور  وأضافت  

اء الى القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة،         امس ند وجه  ،  48 يللجماهير العربية لفلسطيني  
اسماعيل هنية والى الوزراء وجميع أعضاء المجلس التـشريعي         وعبر رسائل وجهت الى محمود عباس       

 واعتماد الحوار الوطني سبيالً فـي       ،الفلسطيني، يدعوهم فيها الى وقف اإلقتتال الفلسطيني الدموي فوراً        
  . عن استعداده للقيام بدوره والمساهمة في هذا االتجاهاعربمحتالل والحصار، مواجهة المخاطر واال

  
  له مسئولية االقتتاليحمتعلى مسئول فلسطيني وفي دمشق ن ي مصلأنباء عن إعتداء .32

تظاهروا على مسئول ،  أن المصلين بمسجد الوسيم بالعاصمة السورية،أفادت مصادر خاصة: دمشق
،  مقراً له بعد أداء الصالة وطردوه من المسجد بعد ان هم إللقاء درسفلسطيني كبير يتخذ من دمشق

واتهموه بأنه السبب في االقتتال الداخلي الذي دمر الشعب الفلسطيني بعد عقود من المعاناة والنضال 
  . فقد تأزم المسئول الفلسطيني من ما تعرض له من انتقادات الذعة،وبحسب المصادر .والمقاومة

  19/5/2007فراس برس 
  

   في العراقالفلسطينيين حل مشكلة اليمني مع الرئيس يبحثبشارة عزمي  .33
عزمي بشارة، أنه توصل مع الرئيس اليمني إلى تفاهم بشان اآللية أكد :  عبدالعزيز الهياجم-صنعاء 

  أن يكون هناك، وضرورةوالخطوات التي ينبغي عملها إلنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين في العراق
  .جهد عربي لحلها

  20/5/2007الدستور 
  

 القدس تتعرض إلرهاب االحتالل :التميمي .34
 أكد الشيخ تيسير التميمي أن مدينة القدس والمسجد األقصى والشعب الفلسطيني يتعرضون : بترا-غزة 

سعى إلى تزييف يأن االحتالل  وأشار إلى .ألبشع أنواع اإلرهاب المنظم من قبل االحتالل اإلسرائيلي
منتهكةً بذلك ، التاريخ وطمس المعالم العربية واإلسالمية للمدينة المقدسة ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

االتفاقيات والمواثيق الدولية والقرارات التي تنص على أن القدس مدينة محتلة وال تنطبق عليها قوانين 
تهويد المدينة المقدسة وهجماتها وأوضح أن إسرائيل ستصعد من وتيرة عمليات  .االحتالل اإلسرائيلي

بحق الفلسطينيين بعد االنخفاض الواضح والملموس للمستعمرين اليهود فيها إلحداث خلل ديموغرافي 
ضرورة و ،بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطينيفي هذا السياق، وطالب المجتمع الدولي  .هالصالح

  .لياتخاذ موقف دولي حازم ورادع لوقف اإلرهاب اإلسرائي
  20/5/2007الرأي األردنية 

  
 عطااهللا حنا يدعو السلطة الفلسطينية الى سحب اعترافها بثيوفيلوس الثالث  .35

المطران عطااهللا حنا دعا أن : عمان مراسلها من  كمال زكارنة عن20/5/2007 الدستور نشرت
بقيادة  عدم القبول موضحا ضرورة.  الى سحب اعترافها بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث،السلطة الفلسطينية

وثمن في هذا االتجاه، . غير مؤتمنة وغير محافظة على الكنيسة وممتلكاتها وعلى القدس ومقدساتها
ضم رئيس المجمع المركزي االرثوذكسي في االردن في هذا السياق، و .قضيةهذه الالموقف االردني من 

حد من هذه القضية المزمنة من  وتمنى ان يكون هناك موقف عربي مو،وفلسطين صوته الى صوت حنا
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طريركية ب خاصة وان امدها طال بسبب تسلط فئة وافدة ال تأخذ القضايا المحلية المتعلقة بال،اجل حلها
ن الموقف الفلسطيني في ، على أالسفير الفلسطيني في عمانومن جهته أكد . االرثوذكسية بعين االعتبار

كان قد  حنا في حين يشار في هذا الصدد أن المطران. نيهذه القضية لن يكون مختلفا عن الموقف االرد
  .كشف عن وجود معلومات خطيرة حول تجاوزات البطريرك ثيوفيلوس الثالث سيتم نشرها خالل ايام

ن أ  أكد، المطران حنا أن  : عمان مراسلتها من    نادية سعد الدين  عن   20/5/2007الغد األردنية   وأضافت  
المحامين لمتابعة إجراءات إبطال صفقات البيع والتأجير التي تمـت إلـى      الكنيسة ستكلف قريباً لجنة من      

ولفت إلـى أن   .يهود، إلى جانب اإلشراف على إجراء دراسة مسحية شاملة لرصد حجم أمالك الكنيسة
اللجنة ستضع آلية قانونية الستعادة األمالك المباعة، والحفاظ على القائمة منها حالياً، وذلك مـن أجـل                 

أمالك الكنيسة األرثوذكسية في البلدة القديمـة       وجدير باالذكر أن     .لى عقارات وأوقاف الكنيسة   الحفاظ ع 
 . دونم وهي مساحتها اإلجمالية900 دونماً من أصل 365بحوالي تقدر وحدها 

  
  مسيحيو القدس ومسلموها يحتفلون بتوقيع وثيقة ميثاق عهد ووفاء .36

بة الذكرى األربعين الحتالل شرقي القدس والمـسجد        جرت أمس ولمناس  :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
 للحفاظ على القدس والمسجد األقصى، وذلك في        ، ميثاق عهد ووفاء   ،األقصى، مراسيم اختتام توقيع وثيقة    

خيمة االعتصام بحي وادي الجوز في القدس، وسط تواجد كثيف للشرطة اإلسرائيلية والمخـابرات فـي                
ميثاق يعد خارطة طريق لمن وقـع       ال، أن   48كة اإلسالمية في أراضي   وأكد المتحدث باسم الحر    .المكان
الذين قطعوا عهداً للحفاظ على القدس وسائر المقدسات اإلسالمية والمسيحية بكل ما يملكـون              من  عليه،  

مفتي القـدس والـديار     و ،الشيخ عكرمة صبري   وقد تحدث بالمناسبة كال من       .من أرواح وبنين وأموال   
، حيث أكدوا على أهمية الميثاق وضرورة التوحد        الشيخ رائد صالح  و ،ران عطاهللا حنا  المطو ،الفلسطينية

في دفاعهم عن المقدسات واألوقاف والعقارات في المدينة، وفـي          بين مسلمي ومسيحيي المدينة المقدسة      
  .الدفاع عن الوجه الحضاري العربي اإلسالمي للقدس

  20/5/2007المستقبل 
  

  لقدس تحيي ذكرى النكبة وتتصدى لعنصريين حاولوا منعهالجنة الطالب العرب في ا .37
أحيت لجنة الطالب العرب في الجامعة العبرية في القدس، الذكرى التاسعة والخمسين للنكبة من خـالل                

دقيقة صمت إجالالً ألرواح شهداء      للوقوف   ساحة مركز الجامعة  ، منها التوجه إلى     سلسة فعاليات منوعة  
وجئوا بمجموعة إم ترتسو الصهيونية المتطرفة بانتظارهم فـي المكـان مـع             ف حيث   شعب الفلسطيني، ال

األعالم اإلسرائيلية والصفارات وغناء النشيد الوطني اإلسرائيلي وإطالق الشعارات العنصرية المعاديـة            
  .وصلت األمور حدود االشتباكات اليدويةحيث . للعرب والداعية إلى طردهم

  19/5/2007 48عرب
  

  تحضيرا لمؤتمر الذكرى الستين للنكبة حق العودة في الواليات المتحدة مؤتمر لتحالف .38
 ان المؤتمر الخامس للتحالف     ،قال موسى الهندي عضو الهيئة التنفيذية في تحالف حق العودة الى فلسطين           

حضور في أوساط الجاليـة     ال مايو بوالية كاليفورنيا االمريكية من اجل تعزيز         27-25سوف يعقد يومي    
 وضرورة جعل حق العودة وحقوق الالجئين الفلسطينيين بشكل عام مسألة أساسية            ،ينية والجامعات الفلسط

عن محاوالت صهيونية مستمرة الفشال وتعطيـل        في هذا السياق     وكشف .عمل الجماهيري والنقابي  الفي  
عقد المؤتمر طوال الشهور الثالثة الماضية وذلك من خالل حمالت ضـغط منظمـة علـى الجامعـات                  

  . االمريكية
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لعقد مـؤتمر   مؤتمر يأتي كجزء من حراك مستمر في اوساط الجالية الفلسطينية التي تستعد             الواشار بان   
  . للنكبة60 في ذكرى ال 2008شعبي فلسطيني تستضيفه مدينة شيكاغو العام 

  19/5/2007 48عرب
  

   الغربيةمواجهات في بيت لحم ونابلس واعتقاالت في الضفة .39
تقلت قوات االحتالل عددا من المتضامنين األجانب أثناء مشاركتهم في االحتجاج على            اع: رامي دعيبس 

في منطقة بيت لحم، حيث تـدور        سياسة االحتالل في مصادرة األراضي لصالح جدار الفصل العنصري        
في سياق   و .مواجهات منذ مساء أمس بين األهالي والمتضامنين من جهة وجيش االحتالل من جهة أخرى             

غلت قوات االحتالل داخل احياء مدينة نابلس والمخيمات المحيطة وسـط اطـالق نـار كثيـف                 اخر تو 
  .ومواجهات مع شبان المقاومة الفلسطينية، لم يبلغ خاللها عن اية اعتقاالت او اصابات

  20/5/2007 48عرب
  

   وضع استراتيجيات واضحة لدعم المؤسسات الوطنية في القدسندوة حول .40
 نظمت بالتعاون بين برنامج دراسات التنميـة فـي جامعـة بيرزيـت              ،خالل ندوة أكد متحدثون   : القدس

 حول دعم مؤسـسات القـدس، امـس،         ،ومؤسسة الملتقى وائتالف المؤسسات المقدسية لحقوق اإلنسان      
 وقـد حـذر    . وضمان تواجدها  لمدينةضرورة وضع استراتيجيات واضحة لدعم المؤسسات الوطنية في ا        

لصناعية العربية في القدس، من طغيان الثقافـة اإلسـرائيلية علـى المـواطنيين              دير الغرفة التجارية ا   م
المقدسيين، مؤكدا أن الخروج من هذا الوضع يكون أوال بدعم بقاء المؤسسات القائمة وعودة المؤسسات               

  .التي رحلت، والتصدي للمخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس
  20/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  تدهور الوضع األمني في قطاع غزة يهدد بهجرة ما تبقى من رؤوس األموال .41

لم يعد القطاع الخاص يتطلع الى إنقاذ الحياة االقتصادية التي يعتبر أنها انهارت كليا في                :كتب حامد جاد  
ان قطاع غزة، بقدر ما يتطلع إلى إنقاذ الحياة االجتماعية ويتلمس أية فرصة سانحة لينجو بنفـسه، قبـل                   

ويتوقع المهندس عاهد بسيسو رئيس جمعيـة رجـال          .ينجو بأعماله ومشاريعه التي أصابها الشلل التام      
قطاع هجرة واسعة في صفوف رجال األعمال وأصحاب رؤوس األمـوال،           الاألعمال في غزة ان يشهد      

ئـة  وذلك في أول فرصة ستتاح لهم حال إعادة فتح معبر رفح، فيما وصف جعفر هديب مدير عـام هي                  
تشجيع االستثمار األوضاع التي يشهدها القطاع بالكارثية التي تهدد بهجرة ما تبقى من استثمارات الـى                

أما وزير االقتصاد الوطني زياد الظاظا، فلم يستطع ان ينأى بتشخيصه للحالـة الراهنـة عـن                  .الخارج
واعتبر  .ألوضاع االقتصادية في مجمل ا  " القديم الجديد "تحميل أطراف خارجية وداخلية مسؤولية االنهيار       

الظاظا ان السبب األساس في انهيار االقتصاد يتمثل بالحصار االميركي االسـرائيلي المفـروض، أمـا                
 .االقتتال الداخلي وما ألحقه باالقتصاد من شلل تام فاعتبره مجرد فرع وانعكاس طبيعي لهـذا الحـصار                

االشارة الى ان كـال مـن حـرس الرئاسـة           ولدى سؤاله عن هوية تلك الجهات لم يتحفظ الظاظا عن           
واالجهزة االمنية التي اعتبر أنها ال تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني تلقت تمويال من الخـارج وباتـت                  

واعتبر ان انهيار االقتصاد لم يكن وليد االقتتال الداخلي الراهن بـل ان              .تشكل عبئا على موازنة السلطة    
 وتعاقب االجتياحات االسرائيلية على قطـاع غـزة مـستهدفة           انهياره حدث منذ فرض الحصار الدولي     
  .االراضي الزراعية والمنشآت الصناعية

  20/5/2007األيام الفلسطينية 
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    خصوبة في األراضي الفلسطينيةارتفاع نسبة ال: تقرير .42
تعتبر الخصوبة في األراضي الفلسطينية، مرتفعة إذا مـا قورنـت بالمـستويات              :مية درويش  س - غزة

 في الضفة   4.2 مواليد، بواقع    4.6 ،2006 عام   ا كلي هاالسائدة حاليا في الدول األخرى، حيث وصل معدل       
وقال جهاز اإلحصاء المركزي، ان معدل المواليد الخام المقدر منتـصف           .  في قطاع غزة   5.4الغربية و 

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

يجـة  ولفـت إلـى أنـه نت    . في قطاع غزة3.7 في الضفة الغربية، و   4.0 من السكان، بواقع     1000لكل  
 71.8إلـى   2007النخفاض معدالت الوفيات في األراضي الفلسطينية، ارتفع العمر المتوقع لألفراد عام         

ومـن جهـة    . سنة لإلناث، مع وجود فرق بسيط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة73.3سنة للذكور و
ان هناك ارتفاع على    ، ف 2006ووفقا  لبيانات المسح الفلسطيني لصحة األسرة الذي نفذ في العام            أخرى،  

وأشـارت   .خـالل العـامين الماضـيين     % 31.1نسبة اإلصابة باألمراض المزمنة بين األفراد بمقدار        
البيانات، إلى انخفاض نسبة األسر التي يتوفر لديها مصدر مياه شرب آمـن خـالل األعـوام األربعـة                   

 دون الخامـسة مـن   100 أطفال من بين كـل      10هناك  في حين أن    ،  %8.0الماضية بمقدار يزيد على     
وفي مجال الصحة اإلنجابية، ارتفعت نـسبة الـوالدات القيـصرية            .العمر يعانون سوء التغذية المزمن    

 .  خالل العاميين الماضيين% 12.0انخفضت نسبة تلقي الرعاية بعد الوالدة بمقدار فيما ، %17.0بمقدار 
  19/5/2007موقع ايالف 

  
   دول106رات لصالح فلسطين بأغلبية قراالصحة العالمية تعتمد مشاريع  .43

ة فـي  ي مشروع قرار حول األحوال الصح،اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الستون     : غزة
 دول  106االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل، بتصويت             

أعرب أعضاء الجمعية العموميـة     قد  و .ة عن التصويت   دول 12 عا دول وامتن  7 ةعارضملصالح القرار و  
عن قلقهم إزاء تدهور األحوال االقتصادية والصحية واألزمة اإلنسانية الناجمة عن اسـتمرار االحـتالل               

 كما أعربوا عن قلقهم إزاء األزمة الصحية وارتفـاع مـستويات            .والقيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل    
  .ألرض الفلسطينية المحتلة بسبب حجز إسرائيل للعائدات الجمركية الفلسطينيةانعدام األمن الغذائي في ا

  20/5/2007  الجديدةالحياة
  

 ان تنفي ما اوردته صحف اسرائيلية عن سعي الملك لضم فلسطين الى االردنعّم .44
ما " جملة وتفصيال"نفى امس الناطق باسم الحكومة االردنية ناصر جوده  : من عمر عساف–عمان 
من ان الملك عبداهللا الثاني يحاول اقناع االسرائيليين بخطة جديدة النشاء مملكة " معاريف"ته صحيفة اورد

االلكتروني " عمون"وفي تصريح لموقع . هاشمية تضم االردن وفلسطين على اساس كونفيديرالي
ثابت ولم "دني واكد ان الموقف االر". الزعم الصحافي االسرائيلي"االردني، عبر جوده عن استغرابه لـ

وشدد على ". ويقوم على ان مصلحة االردن العليا في اقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة(...) يتغير
 ".اي كالم غير ذلك سواء باتجاه الكونفيديرالية او الفيديرالية ليس من الحقيقة والواقع بشيء اآلن"ان 

عنه الملك باستمرار لم يتغير وان محاوالت اللوبيات الموقف الثابت الذي يعبر "ان " عمون"واكد جوده لـ
 ".االسرائيلية المناهضة لتوجهاته معروفة ولن تثني االردن عن وقف جهوده لدعم اقامة الدولة الفلسطينية

معاريف تحديدا تلفق على االردن، كلما اتجهت االنظار نحو "ان " مصدر اردني رفيع"عن " عمون"ونقل 
بحيث توجه االنظار الى تصريحات (...) لدؤوب لمصلحة االشقاء الفلسطينيينحراك الملك ونشاطه ا

الشائعات التي اطلقتها بعد "واستشهد على ذلك بـ". مزعومة وخطط وشائعات كاذبة تستهدف االردن
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الملك نبه اكثر من مرة الى ان ماكينة االعالم "الخطاب التاريخي للملك في الكونغرس، الفتا الى ان 
لي واللوبي المناهض للسالم يلجأ الى استخدام اساليب هدفها التشويش على جهوده لمصلحة االسرائي

  ".الفلسطينيين والقضية المركزية العربية
  1/5/2007النهار اللبنانية 

  
  ن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة واالمن السرائيلاضمل تفعيل المبادرة العربية :البخيت .45

االستقرار في الشرق "البخيت خالل جلسة عمل خصصت لمناقشة موضوع قال رئيس الوزراء معروف 
 ان المجتمع الدولي اخفق في ،ضمن فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي" من يتولى المبادرة.. االوسط 

تنفيذ قرارات مجلس االمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، ذلك ان هذه القرارات 
ت الى الية محددة لتنفيذها الى جانب اعتماد العالم اسلوب ادارة االزمات بدال من حلها، كما انه لم افتقر

 .يتم وضع آلية فاعلة للتنفيذ مع ادارة لالزمات والتعامل مع اعراضها دون الولوج الى جوهرها لحله
كامل يضمن اقامة وتحدث البخيت عن ضرورة تفعيل المبادرة العربية مجددا كمشروع سالم عربي مت

الدولة الفلسطينية المستقلة واستعادة الحقوق العربية واالمن السرائيل، الفتا الى اهميتها كونها تكمن في 
اول مبادرة عربية شاملة الحالل السالم العادل والشامل في المنطقة ، اضافة الى انها تعبر عن ارادة 

 .  عنهعربية جماعية بان السالم خيار استراتيجي ال رجعة
  20/5/2007الدستور 

  
  يلمح الى مقاطعة جزئية لالنتخابات البلدية"العمل االسالمي" .46

ألمحت اللجنة العليا لالنتخابات البلدية في حزب جبهة العمل :  رياض منصور و حسين العموش-عمان 
نزاهة " تهدد"ي الت" التجاوزات"االسالمي الى امكانية مقاطعة االنتخابات البلدية في بعض المناطق جراء 

االنتخابات البلدية المقبلة ، فيما وجهت انتقادات شديدة لتصريحات رئيس مجلس النواب عبد الهادي 
وطالب رئيس اللجنة نمر العساف الحكومة في مؤتمر صحفي  .المجالي التي ادلى بها في مؤتمر دافوس

سارعة الى وقف التجاوزات الفاضحة عقده امس بانفاذ توجيهات الملك لها باجراء انتخابات نزيهة، والم
والتحقيق في الشكاوى المقدمة للحكام االداريين وتصويب االخطاء التي حدثت بما في ذلك شطب 

انه على الرغم من مالحظاتنا العديدة على قانون البلديات لعام : وقال العساف .االسماء المسجلة تجاوزا
حرصا منا على المساهمة في تطوير تجربة الحكم  اال اننا قررنا المشاركة في االنتخابات 2007

المحلي، ولفت الى ان الحركة االسالمية استبشرت خيرا بااللتزامات الحكومية التي اكدت في اكثر من 
مناسبة انها ستقف على الحياد ، وشددت على ان االنتخابات ستتم بطريقه نزيهة وشفافة ، غير ان ما 

وقال  . كبيرة في التسجيل لهذه االنتخابات يتناقض مع هذه الوعوديجري على ارض الواقع من تجاوزات
ان االنتخابات النزيهة تتطلب توفير فرص متساوية لجميع المرشحين دون تمييز وفقا لمعايير منضبطة 
وشفافة ، اما ان يمنح بعض المرشحين امتيازات استثنائية كالسماح بتسجيل كميات كبيرة من دفاتر 

جد اصحابها ومن غير القاطنين او العاملين في منطقة ما في حين توضع العقبات في العائلة دون توا
واكد ان عملية  .وجه بعض مرشحينا ، فهذا عبث مسبق بنتائج االنتخابات يرقى الى مستوى التزوير

فت ول .التسجيل تفتقر لمعايير ثابتة وتسودها المزاجية وتحكمها العالقات الشخصية وتغيب عنها المراقبة
الى انه ثبت لدينا صحة شكاوى بعض مرشحينا فيما يختص بترحيل االصوات بما يتناقض مع النصوص 

   .الصريحة للقانون التي حصرت حق االنتخاب في منطقة السكن او العمل دون غيرهما
وردا على سؤال حول انتقاد رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي للحركة االسالمية خالل 

ان الحركة االسالمية تتحدى رئيس مجلس النواب ، الفتا الى انه قدم : تمر دافوس قال العسافمؤ
مؤكدا ان الحركة االسالمية تطرح برنامجها وتعمل على تنفيذه وان .. برنامجه االنتخابي فماذا حقق منه؟
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 ، مشيرا الى ان نواب جبهة العمل االسالمي سعوا جاهدين لتنفيذ الجزء االكبر منه في مجلس النواب
وتحدث نمر العساف عن البرنامج االنتخابي فقال ان الحركة االسالمية ستعلن  .الحركة تلتزم ببرامجها

عن برنامجها االنتخابي للبلديات عندما يسمح القانون بذلك اي في فترة الدعاية االنتخابية التي يحددها 
 .القانون

  20/5/2007الدستور 
  

 األردنلى المقيمين منهم بصورة دائمة في  يقتصر عأبناء غزةعالج  .47
إقتصرت التعليمات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا حيال معالجة أبناء :  مؤيد أبو صبيح-عمان

غزة في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة على أبناء القطاع المقيمين بصورة دائمة في المملكة، ومن 
طت التعليمات التي نشرت في العدد األخير من الجريدة الرسمية وِإشتر .حملة الجواز األردني المؤقت

الحالي إعتماد جواز السفر المؤقت أو أي وثيقة تثبت أن المراجع من ) مايو(  أيار 16الصادر بتاريخ 
 .لهم وفق أحكام نظام التأمين الصحي" الكرت األبيض"، على أن تصرف بطاقة المعالجة "القطاع"أبناء 

 20/5/2007 الغد األردنية
  

  شمال لبناناالسالم  - فتحتنظيم اشتباكات واسعة بين االمن اللبناني و .48
 شخصا من بينهم سبعة عسكريين 11اكد قائد قوى االمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ان ما ال يقل عن 

ن جهة  بين الجيش اللبناني وقوى االمن الداخلي ماليوم،قتلوا في االشتباكات الدائرة في شمال لبنان 
ان الحصيلة "واوضح اللواء ريفي  .االسالم الفلسطينية المتهمة باعمال ارهابية-وعناصر مجموعة فتح

في االشتباكات الواسعة التي جرت " االولية تفيد عن استشهاد سبعة عسكريين وعن مقتل اربعة مسلحين
عدة احياء من مدينة وفي , االسالم-معقل فتح) شمال طرابلس(في محيط مخيم نهر البارد لالجئين 

سبعة جرحى من بينهم جريح في حال "كما لقوى االمن الداخلي  .طرابلس كبرى مدن شمال لبنان
وانتشر الجيش اللبناني بكثافة في المنطقة الممتدة من مخيم نهر البارد حتى  .وفق المصدر نفسه" الخطر

وأشار مصدر  .ر نفسهجنوب مدينة طرابس حيث تعرضت سيارة عسكرية اطالق نار وفق المصد
مالحقة مسلحين في بلدة القلمون "في مخيم نهر البارد والى " قوية"عسكري الى استمرار اشتباكات 

 ).جنوب طرابلس(الساحلية 
شهدت , كبرى مدن شمال لبنان, وكان مصدر من قوى االمن الداخلي قد ذكر ان عدة احياء من طرابلس

اشار مصدر فلسطيني و. ن اصابات لم يتم حتى االن حصرهااشتباكات متبادلة بين الطرفين اسفرت ع
 جريحا في االشتباكات التي وقعت مع عناصر الجيش 15في مخيم نهر البارد الى وقوع ما ال يقل عن 

واشار مصدر أمني إلى ان عناصر مسلحة حاولت بعد ظهر امس االحد  .اللبناني المتمركزة عند المداخل
حيث التقطت احدى الكاميرات ) قضاء الكورة جنوب شرق طرابلس(سرقة مصرف في بلدة اميون 
تم رصد السيارة الحقا في احد احياء طرابلس وتبين انها تعود لعناصر . صورة سيارة كانوا يستقلونها

وقبيل الفجر طوقت القوى االمنية الحي للقبض على المتورطين الذين واجهوها  .االسالم-من فتح
اكات مع مجموعات مسلحة في عدة احياء في طرابلس لتنتقل الحقا الى مداخل وتنقلت االشتب. بنيرانهم

 .مخيم نهر البارد
" االعتداء الذي تعرضت له مراكز الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد", من ناحيته استنكر سعد الحريري

طرابلس للقبض على عدد تاييده التام للعملية التي اطلقتها قوى االمن الداخلي بمؤازرة الجيش في "مؤكدا 
" التعاون مع القوى االمنية الشرعية وتسهيل عملها"انصاره في بيان الى , ودعا الحريري ".من المطلوبين

التلطي تحت اسماء تنظيمات اسالمية مزعومة لن ينطلي على احد الن الجميع يعرف ان "مؤكدا ان 
 ".مي بصلةممارساتهم االرهابية واالجرامية ال تمت الى الدين االسال
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  20/5/2007دنيا الوطن 
  

  حكومة وطنية وال نرغب في قيام حكومتين نريد: لحود .49
ان تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون المدخل الرئيسي الى اعادة "رأى رئيس الجمهورية اميل لحود 

، وأعرب في حديث الى صحيفة "االمور إلى نصابها، وسينعكس ايجاباً في وقت قصير، على كل الصعد
ان "، مشددا على "ان تشهد بدايات فصل الصيف بوادر انفراج سياسي"الكويتية، عن أمله في " الوسط"

ال يمكن في لبنان "لبنان القوي ضمان للبنانيين في العيش الكريم، وضمان لالستقرار في المنطقة، وكرر 
رح لحود موقفه من وش ".ان تنتصر فئة على اخرى او طرف على آخر، الن ذلك ال يعني هزيمة الجميع

وصوال الى طلب البعض من االمم المتحدة "المحكمة الدولية ومختلف المراحل التي احاطت بهذه المسألة 
ان ثمة فئة ال يهمها معرفة الحقيقة بقدر ما يهمها تحقيق "، مشيرا الى "انشاءها تحت الفصل السابع
جاك شيراك قضية المحكمة ) سي السابقالفرن(واسف لحود لتحويل الرئيس  ".مكاسب سياسية او شخصية

ان اي اساءة لحقت برئاسة الجمهورية هي صفعة لكل لبناني يحترم بالده "واعتبر  ،"مسألة شخصية"
ان الحملة التي "، مشيرا الى "ودستوره ونفسه، فرئيس الجمهورية ال يمثل نفسه انما هو رمز البالد

القوية لتوطين الفلسطينيين في لبنان، والمحافظة على تستهدفه انما هي بسبب مواقفه واهمها معارضته 
ان الرئاسة ال تزال قوية "ورأى ". سالح المقاومة حتى احالل السالم الشامل والعادل والدائم في المنطقة

وحاضرة بدليل انها اصبحت هاجساً لدى البعض، الذي يعد االيام التي باتت تفصله عن االستحقاق 
 ".أنني باق حيث انا حتى اللحظة االخيرة من واليتيالرئاسي، وبات مقتنعا ب

ان هذه الصالحيات "وفي ما خص اتفاق الطائف وصالحيات رئيس الجمهورية، اعرب لحود عن اعتقاده 
في حاجة الى اعادة نظر، النها تفرض على رئيس الجمهورية ما ال تفرضه على اي رئاسة اخرى او 

وردا على سؤال، حول احتمال نشوب حرب جديدة في  االولى،حتى موقع الوزير او الموظف من الفئة 
كيف يمكن اسرائيل خوض حرب جديدة فيما هي ال تزال تخوض حربا سياسية "الصيف، استغرب لحود 

داخلية شرسة من جراء عدوانها االخير على لبنان، اال اذا كانت تتبع االستراتجية نفسها لالدارة 
لكنه دعا الى البقاء على استعداد دائم تحسبا ". ما لتغطية الفشلاالميركية وهي خوض حرب في مكان 

ان تمسكه بسالح المقاومة "وكرر لحود  ،"الي تحرك اسرائيلي وخصوصا ان اسرائيل ال تزال بلدا معادياً
  ".لم يأِت من فراغ، وقد اثبتت االحداث االخيرة صوابه في وجه االطماع االسرائيلية"

  20/5/2007النهار اللبنانية 
  

  قطر تقترح فرصة جديدة إلقرار المحكمة الدولية في لبنان .50
قالت مصادر وزارية لبنانية إن مناقشات مجلس األمن لمشروع إقرار المحكمـة ذات الطـابع الـدولي                 

، انـه مـع   "الحيـاة "وأوضحت مصادر وزارية في بيروت لـ      . يفترض أن تتسارع بدءاً من غد االثنين      
ء مجلس االمن، اقترح بعضهم قبل أيام بذل جهود أخيرة من أجـل إقـرار               تسارع المداوالت بين اعضا   

المحكمة في المؤسسات الدستورية اللبنانية وبتوافق بين اللبنانيين تجنباً النعكاسات سلبية إلقرارهـا فـي               
وذكرت المصادر ان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن          .مجلس األمن وسط استمرار الخالف عليها     

جبر آل ثاني، اقترح على نظيره اللبناني فؤاد السنيورة، حين اتصالهما الخميس الماضـي، ان               جاسم بن   
وقالت المصادر الوزارية ان السنيورة      .تعطى فرصة جديدة من أجل العمل على إقرار المحكمة في لبنان          

ة في لبنـان    أنتم تعرفون ظروف تأخر إقرار المحكم     : طلب من الشيخ حمد دعم المطلب اللبناني وقال له        
  .وعدم نجاح المساعي لهذا الهدف، واآلن بات الموضوع في مجلس األمن

 الـسعودية حـول     - ان االتصاالت االيرانيـة      "الحياة"على صعيد آخر، قالت مصادر لبنانية رسمية لـ         
الوضع في لبنان تحركت في األيام االخيرة بهدف التأكيد مجـدداً علـى احتـواء التـوترات الـسياسية                   
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. اساتها المذهبية المحتملة بفعل الحملة التي شنتها المعارضة على رئيس الحكومة فـؤاد الـسنيورة              وانعك
وذكرت هذه المصادر ان قلقاً نشأ من أن تعيد الحمالت المتبادلة وخصوصاً تلك التي استهدفت السنيورة                

األجواء السياسية  تحت عنوان صرف التعويضات للمتضررين من العدوان االسرائيلي على لبنان، تأجيج            
) ينـاير ( االيرانية في كـانون الثـاني        -في شكل يعيد األمور الى الوراء بعد نجاح المساعي السعودية           

وأوضحت المصادر ان االتصاالت بين      .الماضيين في الوصول الى حد أدنى من التهدئة       ) فبراير(وشباط  
نائب سعد الحريري السفير اإليراني في       ال "تيار المستقبل "طهران والرياض استؤنفت في وقت ابلغ زعيم        
  ."الهجوم على السنيورة يعني هجوماً علي شخصياً"بيروت محمد رضا شيباني الثلثاء الماضي ان 

  20/5/2007الحياة 
  

  لقاء عون لنتفق على مرشح للرئاسة اتمنى: جعجع .51
ستحقاق الرئاسي في سمير جعجع حصول اال" القوات اللبنانية"توقع رئيس الهيئة التنفيذية في حزب 

ان المراجع الدينية المسيحية لديها الرغبة الكبيرة في ذلك اضافة "وقال في حديث اذاعي امس . موعده
ووصف المرحلة الراهنة ". الى ان لدى االكثرية النيابية ومعظم القوى االرادة والتصميم والنية ايضا

وهي " فتح االسالم"اوالت امنية خفيفة الن المطلوب سياسيا والذي يمكن ان تعكره مح" ستاتيكو"بالـ
وكرر انه ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية، ورأى  ".احدى أدوات التوتير االمني اصبحت تحت االنظار

ان تأثير الخارج في انتخابات الرئاسة ضئيل جدا النه سيتأثر بآراء االفرقاء اللبنانيين ويتبنى المرشح "
 آذار سيكون لها في اللحظة المناسبة مرشح 14ان قوى "وأكد  ".سةالذي له الحظوظ الكبرى في الرئا

بأقرب وقت لنتفاهم على "وأعرب عن امله في لقاء النائب ميشال عون  ".واحد وهذا تكتيك انتخابي
  ".مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، فنوفر الكثير على البلد

  20/5/2007النهار اللبنانية 
  

 وعرض ووفوداً مطالب حياتية " الميةالجماعة اإلس "استقبلجنبالط  .52
الجماعة "النائب وليد جنبالط في قصر المختارة أمس، وفدا من " اللقاء الديموقراطي"استقبل رئيس 

برئاسة رئيس المكتب السياسي علي الشيخ عمار ضم اعضاء المكتب السياسي ومسؤول " االسالمية
أبرزنا أهمية استمرار المساعي للتوصل : "ل عماربعد اللقاء قا. محافظة جبل لبنان الشيخ احمد عثمان

 آذار على 14ولمسنا اصرارا وال سيما من الحزب التقدمي وقوى . الى حلول للقضايا والمواطنين
استكمال الدور الكبير الذي يقومون به اليجاد حل ما، وذكرنا باآلراء واالفكار التي طرحتها الجماعة 

تخابات الرئاسية والمحكمة ذات الطابع الدولي ومسألة الحفاظ على لبنان االسالمية أخيرا والمرتبطة باالن
". ساحة مقاومة وممانعة في وجه اي اعتداء او خطر قد يمثله العدو الصهيوني الرابض في فلسطين

اذا كان يراد الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية فال بد من التفاهم على المقدمات "واضاف 
راء الدستوري ومنها التواصل بين جميع األفرقاء، ووقف الحمالت االعالمية الضرورية لهذا االج

المسيئة وإنهاء االعتصام في ساحة بيروت، وعودة الوزراء المستقيلين عن استقاالتهم، والتفاهم على 
 آذار من اجل تداول هذه االفكار والمبادرات، 8وسنلتقي قريبا فريق . الرئيس الذي يجمع عليه االطراف

اعتقد أن للجميع مصلحة في ان يكون هناك شيء من االستقرار والتوافق على انتخاب رئيس و
 ".الجمهورية

  1/5/2007النهار اللبنانية 
  

  الفصل السابع يفوت فرصة كشف القتلة: مسؤول روسيبعد لقائه  قاسمنعيم  .53
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ه نائب األمين العـام لــ       الكسندر تورشين بعد لقائ   ) دوما(قال نائب رئيس المجلس الفيديرالي الروسي       
 كبيرة جداً   "حزب اهللا "قيمة  " الشيخ نعيم قاسم وقبل مغادرته بيروت أمس عائداً الى بالده، ان             "حزب اهللا "

ومن دون مشاركتكم أفكاركم لن يكون هناك حل لألمور ونحن نعتبر الحزب جزءاً من الحيـاة اللبنانيـة                
أهمية معالجـة المحكمـة     "شين العدوان على لبنان وأكد      واستنكر تور . "وأي زيارة من دون لقائكم فاشلة     

بدوره أكـد    ."الدولية بالتفاهم، وانتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون وفق الدستور لمصلحة اللبنانيين           
مـا  "، معتبراً ان    " على التفاهم ومنع الوصاية األميركية التي أرخت عبئها بقسوة         "حزب اهللا "حرص  "قاسم  

تداء فاضح كان بقرار أميركي وتنفيذ اسرائيلي وأي خطوة لفرض النظـام الـسياسي              يشهده لبنان من اع   
حزب "وشرح قاسم لتورشين، وفق بيان لـ       . "العميل مرفوضة وأي انتهاك للسيادة اللبنانية ستتم مواجهته       

 مجريات نقاش المحكمة الدولية، وأن إقرارها وفق الفصل السابع سيفوت الفرصة لكـشف القتلـة              "،  "اهللا
  ."والمجرمين نظراً الى الحاجة الدولية الى التسييس واستخدام المحكمة في غير أهدافها األصلية
  20/5/2007الحياة 

  
  ال تعليق على تقرير عن األسيرين اإلسرائيليين": حزب اهللا" .54

رفض حزب اهللا التعليق على تقرير نشرته صحيفة يديعوت احرونوت وصفته بالـسري ونـسبته الـى                 
 وقالـت   2006 يوليو عام ،   12رائيلي حول الجنديين االسرائيليين االسيرين لدى الحزب منذ         الجيش االس 

واكدت مصادر الحـزب بـان مـا نـشرته الـصحيفة            . ان احدهما قتل والثاني اصيب بجروح خطيرة      
االسرائيلية حول مصير الجنديين االسيرين ايهود جولدفاسر والداد ريغيف، ال يعنـي حـزب اهللا علـى                 

 ولم تنف كما لم تؤكد مصادر الحـزب         .، وهو لن يعطي اية اشارات حول مصيرهما دون ثمن         االطالق
صحة معلومات التقرير االسرائيلي، لكنها اشارت الى ان مفاوضات تبادل االسرى مستمرة بوتيرة عالية              

  .آلنعبر الوساطة االلمانية، ولم تعط اية ايضاحات حول ما توصلت اليه هذه الوساطة من تقدم حتى ا
  20/5/2007االتحاد االماراتية 

  
  "انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني "مؤتمرتختتم " التكافل" .55

انتهاكات حقوق الطفل ـ الطفـل   "مؤتمرها األول تحت عنوان " التكافل لرعاية الطفولة"اختتمت جمعية 
مـؤتمر إلـى    انبثق عن المؤتمر لجنة حقوق األطفال مهمتها تـسويق توصـيات ال            ،"الفلسطيني نموذجا 

الحكومات وصناع القرار والجمعيات، ولجنة من المتخصصين مهمتها الدفاع عن حقوق الطفل ورصـد              
ضرورة الـضغط   "ودعت التوصيات إلى     .كما تم إطالق موقع إلكتروني متخصص بالطفولة      . االنتهاكات

ة، والعمل من خالل    لرفع الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على الفلسطينيين داخل فلسطين المحتل          
مؤسسات المجتمع الدولي على رفع المعاناة عن أطفال فلسطين وإزالة اآلثار االجتماعيـة واالقتـصادية               

توفير الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنـان،         "كما دعت إلى     ".التي خلفها الحصار  
ـ وطال ".والتي ستنعكس إيجابا على وضع الطفل الفلسطيني       تنظيم المهرجانات والندوات والمسابقات    "بت ب

الفنية التي تعنى بكشف إبداعات الطفولة الفلسطينية وفضح ممارسات االحتالل االسـرائيلي فـي حـق                
  ".الطفولة الفلسطينية من خالل المادة اإلعالمية المتقنة اإلعداد

  20/5/2007المستقبل 
  

 ئيل تركي الفيصل يدعو الفلسطينيين لوقف قتال إسرا .56
، الفلسطينيين أمس على وقف إراقة دماء بعضهم البعض، حث األمير تركي الفيصل آل سعود: وكاالت

 .  دعاهم إلى وقف توجيه أسلحتهم صوب إسرائيلكما
  20/5/2007البيان  
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  نفي مصري لتداول إمكانية سحب الوفد االمني من قطاع غزة .57
 األنباء التي تحدثت عن أن القيادة       ،راضي الفلسطينية نفى رئيس الوفد األمني المصري في األ      : ألفت حداد 

 في مصر تدرس إمكانية سحب الوفد والبحث عن بدائل أخرى، كشكل من أشكال االحتجـاج الـسياسي،                
الوفد هو وفد عسكري ويعمل في أصـعب الظـروف           موضحا أن    .التدهور األمني في قطاع غزة    على  
  .األمنية

  19/5/2007 48عرب
  

 طالب الجامعة بعدم زيارة الكيان باسمهاحكومات عربية ت .58
أن حكومات عربية طلبت من عمرو موسى إصدار بيان واضح في شأن عدم تمثيل وزيري                علم: القاهرة

 الجامعة العربية أو العرب عند زيارتهما المفترض أن يقوما بها الـى الكيـان               ،خارجية مصر واألردن  
 أن قرارات قمة الرياض وقرارات لجنة تفصيل المبـادرة        مشيرة إلى   . الصهيوني لشرح المبادرة العربية   

 تربطهما بإسرائيل عالقات      االتصال بإسرائيل بوصفهما يمثالن بلدين عربيين      هماواضحة بتكليف العربية،  
 أنه ليس هنـاك     ،وأكدت حكومات سوريا وليبيا والجزائر واليمن      .دبلوماسية وليس بتفويضهما التفاوض   

  .أنه بعدأصال ما يتم التفاوض بش
  20/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  دعوة أولمرت للقاء قادة عرب حيلة جديدة يعتبرعمرو موسى  .59

رفض األمين العام لجامعة الدول العربية دعوة اولمرت للقاء القادة العرب من أجل مناقشة : البحر الميت
 جواب من اسرائيل حول هو سماع اآلنالمهم  ان أعتبرو .مبادرة السالم العربية، معتبرا أنها حيلة جديدة

  .يدا ممدودة للسالمعتبارها  سياسة ممكن ام تقدمحتى االن لألنه السالم، 
  20/5/2007فلسطين برس 

  
  ال مقومات نجاح للمبادرة العربية وإزالة إسرائيل ال يصدقها حتى التالمذة : متّقي .60

 في المنتدى االقتـصادي     ،اني امس رفض وزير الخارجية االير   : راغدة درغام  -  طهران -البحر الميت   
 خطة  132 المبادرة العربية للسالم بين العرب واسرائيل، معتبراً ان مصيرها الفشل شأنها شأن              ،العالمي

وكرر أن بالده ال تعترف بشرعية اسرائيل، معربا عن اعتقاده بان مصير الشعب الفلسطيني              . سالم قبلها 
نفى ان بالده   كما  .  المواطنين المسيحيين واليهود والمسلمين    يجب ان يقرر عبر استفتاء يشارك فيه جميع       

حتى طالب المدارس االبتدائية يعلمون جيدا ان مـن المـستحيل           موضحا أنه   تسعى الى تدمير اسرائيل،     
رئيس الوزراء االردني بغضب على متقي، قـائالً ان المبـادرة            ومن جهته رد     .ازالة بلد عن الخريطة   
. همجهود السالم بايـادي   يأخذون  للمرة االولى،   ، موضحا أن العرب     زمة الفلسطينية العربية تقدم الحل لال   

 قضية فلسطينية يجب ان تحل في       ها ان ، مضيفا كما رد االمير تركي الفيصل بالقول ان هذه قضية عربية         
وجه رسالة واضحة   كان قد   هاشمي رفسنجاني    يشار في هذا السياق إلى أن        . الفلسطيني -االطار العربي   

حول الموقف االيراني من عملية السالم في الشرق االوسط، معتبرا ان عدم التزام اقامة دولة فلـسطينية                 
وعودة الالجئين تشكل اكبر تهديد للسالم للمنطقة، داعيا الواليات المتحدة الـى القيـام بـدور متـوازن                  

الزمات افي المنطقة وحل كل     اذا ارادت تحقيق استقرار     ،  والتخلي عن الدعم المطلق للحكومة االسرائيلية     
كد ان ايران ال تسعى الزالة دولة اسرائيل من الوجود، معتبراً ان هـذا الموضـوع يتعلـق                   كما أ  .فيها
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عـدم  بنيـة   البالشعب الفلسطيني وقدرته على الحصول على حقوقه، في اشارة ايرانية غير مباشرة الى              
  . ذلك في اطار حل شامل لكل ازمات المنطقة االسرائيلية في حال تم-عرقلة عملية السالم العربية 

  20/5/2007الحياة 
  

 ألول مرةن ين واسرائيليين ايرانييمسؤوليجمع المنتدى االقتصادي العالمي  .61
في خطوة غير مسبوقة يلتقي مسؤولون من الجانبين اإليراني واإلسرائيلي : عبدالجبار ابو غربية -عمان 

العنف في المنطقة على هامش فعاليات المنتدى االقتصادي خالل جلسة مشتركة حول قضايا السالم و
حيث يشارك كل من محمد جواد الريجاني في جلسة عامة اليوم حول السالم مع تسيبي ليفني ، العالمي
  .وبيريز

  20/5/2007عكاظ 
  

   التزامات المانحينفي انخفاض نسبي :االونروا .62
 مليون دوالر تعتريها 350االعتيادية للوكالة والبالغة بيتر فود ان الميزانية " االونروا"قال ممثل وكالة 

جملة من المخاطر في ظل انخفاض نسبي من التزامات المانحين منوهاً بان هذا المبلغ ال تجري عليه 
زيادات متزامنة تواكب الزيادة السكانية في االراضي الفلسطينية وانضمام اعداد جديدة لصفوف العاطلين 

ان االونروا وجهت العام الماضي نداء لحالة طوارىء في االراضي الفلسطينية وقال فود  .عن العمل
 مليون دوالر ، اال اننا هذا العام قد ال نجمع اكثر 250جمع لغرض هذه الحالة " نداء الغذاء"سمي بـ 

ج ونوه الى انخفاض قيمة الدعم العربي لبرام . مليون دوالر ، كما اننا قد نخسر بعض المانحين100من 
 في المائة العام الماضي فيما حافظت بعض الدول كالسعودية واالمارات على قيم 50االونروا بنسبة 

 .مشيرا الى ان االراضي الفلسطينية تعاني بصورة غير مسبوقة من تردي الخدمات وانحطاطها. دعمها
فالً للصف  ط50وقال ان هذا يتضح من خالل نسبة عدد االطفال في الصف المدرسي التي تصل الى 

 حالة 90الواحد ، باالضافة الى تردي واضح في الخدمات الطبية ، حيث ان الطبيب الواحد يعاين 
مرضية في اليوم ، كما ان قطاع غزة بحاجة ماسة دائماً للمساعدات في ظل عدم وجود مؤسسات 

 .حكومية هناك
  20/5/2007الدستور 

 
  طرة على األوضاع المتفجرة في غزة سوالنا يبدأ جولة لبحث دفع عملية السالم والسي .63

يبدأ خافيير سوالنا غدا جولة في المنطقة يزور خاللها مصر وإسرائيل واألراضي الفلسطينية وتـستمر               
 إن سوالنا سيلتقي خـالل زيارتـه        "الحياة"وقالت مصادر أوروبية في القاهرة لـ        .حتى الخميس المقبل  

جل بحث سبل دفع عمليـة الـسالم والـسيطرة علـى            القاهرة الرئيس مبارك ومسؤولين مصريين من أ      
.  الفلسطيني أو التصعيد اإلسـرائيلي     -األوضاع المتفجرة في غزة سواء على صعيد االقتتال الفلسطيني          

وأضافت أن سوالنا سيلتقي في إسرائيل رئيس الوزراء أولمرت ووزيرة الخارجية ليفني ووزير الـدفاع               
سيتوجه إلى األراضي الفلسطينية حيث يلتقي الـرئيس عبـاس          بيرتس، موضحة أن المسؤول األوروبي      

ومسؤولين فلسطينيين آخرين، مرجحة أن يجتمع مع وزير الخارجية زياد أبو عمرو ووزير المال سـالم    
فياض لبحث أمر تحويل األموال لحساب يتبع منظمة التحرير يشرف عليه فياض بعد موافقة الواليـات                

  .المتحدة على ذلك
 قالت مصادر عربية في القاهرة إن من المقرر أن يجتمع سوالنا خالل وجوده في القاهرة مع                 من جانبها، 

األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، مشيرة إلى أنهما سيبحثان مسألة تحديد أفق لعملية السالم في                
 الـسالم   الشرق األوسط خصوصا بعد أن أيد سوالنا دعوة موسى إلى وضع جدول زمني محدد لعمليـة               
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خالل اجتماعات مجموعة العمل العربية المكلفة الترويج للمبادرة العربية للـسالم مـع وزراء خارجيـة     
األمين العام للجامعـة    "وأضافت المصادر أن     .االتحاد األوروبي في بروكسيل االثنين والثلثاء الماضيين      

مع الوزراء الفلـسطينيين فـي      العربية سيطلب من سوالنا ضرورة تعامل االتحاد األوروبي ومؤسساته          
موسى يعول كثيرا   "، مشيرة إلى أن     "حكومة الوحدة من دون تمييز بينهم على أساس انتماءاتهم الفصائلية         

  ."على الدور األوروبي من أجل إحياء عملية السالم في المنطقة ودفع إسرائيل لقبول استحقاقات السالم
  20/5/2007الحياة 

  
  لهنود أمريكاباالعتذارلبابا الرئيس الفنزويلي يطالب ا .64

 البابا بنديكتوس السادس عشر بتقديم اعتذاراته الى هنود امريكا ،طالب هوغو شافيز: ب.ف. ا- كراكاس
انهم جاءوا ينصرون بدون ان يفرضوا  مستغربا قوله .لتصريحاته االخيرة عن التنصير في هذه القارة

 أثارت  كانت قدتصريحات بنديكتوس السادس عشرى أن  مع االشارة إل.شيئا فيما كانوا مسلحين ببنادق
  .موجة من االستنكار في القارة

  20/5/2007عكاظ 
  

 انكشاف الخطة األمريكية للقضاء على حماس  .65
الحرب السرية الدائرة في منطقة الشرق األوسط حالياً، لم يعد مسرحها هو العراق ولبنان  :الجمل

 .د يوم أصبحت تنكشف المزيد من كواليسها ودهاليزها المظلمةوإيران، بل تعددت مسارحها، ويوماً بع
حديث الصحفي األمريكي سيمور هيرش، الذي أعقب زيارة نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني الماضية 

، والذي كشف فيه عن الحرب السرية التي تدور في لبنان وإيران والعراق، 2006في كانون األول 
 .اً، تنكشف اليوم بعد زيارة ديك تشيني األخيرة ويشرف عليها ديك تشيني شخصي

 :الخطة• 
خطة العمل من اجل ( صفحة حملت عنوان 16تقول المعلومات بانكشاف وافتضاح أمر وثيقة تتكون من 

 .، ومضمون الخطة يهدف إلى استبدال حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية القائمة حالياً)الرئاسة الفلسطينية
صحيفة المجد (م بواسطة أحد المسؤولين األردنيين إلى إحدى الصحف االردنية التسريب األول ت

، وعندما حاولت الصحيفة نشرها، قامت عناصر المخابرات األردنية بمداهمة مقر طباعة )األردنية
الصحيفة ليالً، وحدث نزاع مع رئيس تحرير الصحيفة، حول مزاعم المخابرات األردنية بأن المعلومات 

 .غير صحيحةالواردة 
التسريب الثاني للمخطط تم بواسطة صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، وقد تضمن فقرات، كانت متطابقة تماماً 

 .نشره) ذات التوجه القومي العربي(مع ما ورد في النص الذي حاولت الصحيفة األردنية 
 :أهداف الخطة• 

 :وتتضمن نوعين من األهداف
 .حماس أهداف تهدف إلى القضاء على حركة -
 . أهداف تهدف إلى تقوية فصيل فتح الذي يقوده محمود عباس-
 :الوسائل التي تتضمنها الخطة لتحقيق األهداف تشمل• 
وذلك عن طريق تدعيم قوات محمود عباس، عن طريق إمدادها بالمال والسالح :  الوسائل العسكرية-

مريكية إلى أن إسرائيل قد وافقت على وأشارت صحيفة الواشنطن بوست األ. والعتاد، والتغطية المناسبة
 عنصر مسلح يتبعون لمحمود عباس، قامت بتدريبهم الحكومة المصرية على أعمال 400السماح بدخول 

كذلك أشارت الواشنطن بوست إلى . ، وقد تم دخولهم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح)مكافحة اإلرهاب(
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 قدمت فيه أمريكا المال والسالح والعتاد، وكان  مصري-أن تدريب هذه العناصر قد تم بتنسيق أمريكي
 ).مكافحة حماس(التدريب يركز حصراً على 

أكد الناطق الرسمي لبعثة االتحاد األوروبي العاملة في مجال الحدود بقطاع غزة، أن عناصر هذه القوة 
ومساعدة قد دخلت إلى القطاع عبر معبر رفح يوم األربعاء الماضي، تحت إشراف ومراقبة وموافقة 

 عناصر األمن اإلسرائيلي 
ويتم استخدامها بشكل مزدوج، وذلك بحيث يتم قطع المساعدات عن الحكومة :  الوسائل االقتصادية-

الفلسطينية، والمواطنين الفلسطينيين من جهة، وفي الوقت نفسه من الجهة األخرى تقديم المساعدات 
ئل االقتصادية إلى التسريع بعملية االستقطاب في واألموال لمحمود عباس ومجموعته، وتهدف هذه الوسا

الشارع الفلسطيني بحيث يكون العقاب من نصيب مؤيدي حماس، والمكافأة من نصيب مؤيدي محمود 
 .عباس، وبالتالي ال يجد المواطن الفلسطيني من سبيل أمامه سوى االنضمام إلى معسكر محمود عباس

كل مزدوج أيضاً، بحيث يتم تقوية محمود عباس سياسياً من ويتم استخدامها بش:  الوسائل السياسية-
جهة، وإضعاف حماس سياسياً من الجهة األخرى، وذلك عن طريق إضفاء المزيد من المشروعية 

بواسطة مصر واألردن (واإلقليمي ) بواسطة االتحاد األوروبي وأمريكا(والقبول السياسي الدولي 
س بشكل كامل من الجهة األخرى، على النحو الذي يظهر لمحمود عباس، ومقاطعة حما) والسعودية

 .. ودوليا- إقليميا-حركة حماس بمظهر الطرف المعزول سياسياً
ويتم استخدامها بشكل مزدوج أيضاً، فمن جهة سوف تقوم المخابرات اإلسرائيلية :  الوسائل األمنية-

 الجهة األخرى يتم إفساح مجال والمصرية واألردنية بتشديد الخناق على تحركات عناصر حماس، ومن
كذلك سوف تقوم هذه األجهزة بالتنسيق والتعاون .. الحركة واسعاً أمام عناصر مجموعة محمود عباس

عن طريق تبادل المعلومات ووضع وتنفيذ الخطط االستخبارية الالزمة ) مخابرات محمود عباس(مع 
 .حماس) إرهاب(لمكافحة 

 :فترة تنفيذ الخطة• 
ة من أربعة مفاصل، وقد تحدد لتنفيذ بنود كل واحد منها فترة زمنية محددة، وذلك على تتكون الخط
 :النحو اآلتي

 . الخطوات السياسية تحدد لتنفيذها تسعة أشهر-
 . الخطوات الخاصة بالحكومة الفلسطينية تحدد لتنفيذها تسعة أشهر-
 . الخطوات الخاصة باألمن تحدد لتنفيذها ستة أشهر-
 . أشهر9 الى 3الخاصة باالقتصاد تحدد لتنفيذها من  الخطوات -
 :أبعاد الخطة• 

، )السلطة التنفيذية(من جهة إلى إضعاف مجلس الوزراء الفلسطيني ) أ(تسعى الخطة في المرحلة 
ومن الجهة األخرى إلى تقوية محمود عباس ) السلطة التشريعية(وإضعاف المجلس التشريعي الفلسطيني 

 ).رئاسة الفلسطينيةمؤسسة ال(وأنصاره 
 :من الخطة، فيرتبط تنفيذها باآلتي) ب(أما المرحلة 

 .بحيث يتم إضعاف حماس نهائياً) أ( نجاح تنفيذ الخطة -
 . دعوة محمود عباس النتخابات مبكرة، يتم فيها إسقاط حماس-

 ).ب(وعلى ضوء ذلك يتم التحديد النهائي لعناصر وبنود الخطة 
 :اس في الفترة المقبلةواجبات ومهام محمود عب• 

الواجبات الخاصة بكل طرف، وذلك على أساس اعتبارات أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب ) أ(حددت الخطة 
إضافة إلى جهود محمود عباس، ).. تضافر جهود كل من مصر، األردن، اإلدارة األمريكية، وإسرائيل
طوات أطلقت عليها الخطة الخمسية وقد تم تحديد الدور الذي يجب أن يقوم به محمود عباس في عشر خ
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 أشهر لمحمود 10 إلى 6، وتم تحديد فترة )2007خطة عمل الرئاسة الفلسطينية خالل عام (تسمية 
 :عباس لكي يقوم بإنجازها، وتتمثل هذه الخطوات في اآلتي

ردن،  االستمرار في المفاوضات السياسية الخاصة بعملية سالم الشرق األوسط بالتنسيق مع مصر، األ-
 .أمريكا، وإسرائيل

 أن تقوم إسرائيل بتحديد بعض المناطق بزعم أنها قد انسحبت منها، بحيث يقوم محمود عباس -
بالسيطرة عليها، بمساعدة إسرائيل إن استدعى األمر ذلك، على النحو الذي يوهم الرأي العام الفلسطيني 

 .بوجود المصداقية في تحركات محمود عباس
 .إطالق نار يتم إجراء وقف -
 . تقوية مركز السلطة الفلسطينية التنفيذي واإلداري والسياسي-
 إجراء المزيد من التطهير في أوساط حركة فتح بحيث يتم استبعاد العناصر المتشددة بالعناصر -

 .الموالية لتوجهات محمود عباس
 .لتنمية توظيف دعم االتحاد األوروبي والمؤسسات االقتصادية الدولية في مشروعات ا-
 اإلصالح األمني، وذلك عن طريق تطهير أجهزة األمن من العناصر المتطرفة، وإحكام سيطرة -

 .السلطة الفلسطينية عليها
الذي سوف تقوم إسرائيل ) ممرات العبور اآلمنة(أن يستفيد من االتفاق الخاص حول :  العمال والعمالة-

يل عبر هذه الممرات، بحيث تكون فرص المرور بتوقيعه معه، بحيث يقوم بإرسال العمال إلى إسرائ
 .والعمل في الجانب اإلسرائيلي حصراً من نصيب الموالين لمحمود عباس

وذلك على النحو الذي يصبح فيه محمود عباس قابضاً على ..  اإلشراف على دفع األجور والمرتبات-
 .سلطات وصالحيات األجهزة المالية الفلسطينية

 الفلسطينية بالجمع والتنسيق بين المهام األمنية، والسياسية، والمالية، والتشريعية،  تعزيز سلطة الرئاسة-
على أساس اعتبارات أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تتحول في ظروف الطوارئ إلى سلطة (أيضاً 
وعموماً، لقد سارع محمود عباس بعد أن نشرت صحيفة هآرتس إلى القول بأنه استلم  ).تشريعية
ت لخطة تتعلق بأداء السلطة الفلسطينية ومهامها خالل العام القادم، وبعد ذلك مباشرة سارعت مقترحا

اإلدارة األمريكية إلى حماية حلفائها، وتحدث الناطق باسم الخارجية األمريكية قائالً بأنهم قدموا أفكاراً 
يب قائالً بأن هذه الوثيقة وأضاف أحد المسؤولين بالسفارة االمريكية في تل أب. ومقترحات لمحمود عباس

 .ليست خطة وإنما هي تهدف إلى تطوير النقاش والحوار المشترك بين أمريكا وحلفائها
عندما نشرت صحيفة هآرتس النقاط األساسية، سارعت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس فجأة 

 .إلى إلغاء زيارتها المقررة إلى تل أبيب
 في واشنطن بأن سبب قطع كوندوليزا رايس لزيارتها، يعود إل غضبها وتقول المعلومات الصادرة

الشديد بسبب عدم علمها بالخطة، والتي تؤكد بعض المصادر األمريكية األخرى أن الخطة قام بإعدادها 
إيليوت أبراهام مستشار األمن القومي األمريكي ومجموعته في البيت األبيض، وذلك بمشاركة أطراف 

رئيس المخابرات المصرية، والثاني والثالث لم يتم الكشف ) اللواء ابراهيم سليمان(ولها عربية أخرى، أ
، وقد أشارت المعلومات األمريكية إلى ذلك، ولكن لم )أردني(عنهما بعد، ولكن على األرجح أن احدهما 

 .يتم ذكر اسمه أو منصبه
  19/5/2007 قسم الدراسات والترجمةموقع الجمل 
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كتبت خالل العام الماضي اكثر مرة عن القاعدة والملف الفلسطيني، كان من بينها مقال بعنوان القاعـدة                 
تقترب من الحدود اٍإلسرائيلية، وكان بمثابة تحليل يتوقع اقتراب القاعدة من حدود فلسطين إثر تفجيـرات        

تلك المقاالت أن القاعدة كانت وال تزال في حاجة إلى فعل في سياق الملف األكثـر                مما قلته في     .سيناء
إثارة للعالم العربي واإلسالمي، السيما أن كثيراً من التشكيك جاءها من هذا الباب، وهو ابتعاد كانت لـه                  

ـ               ال ظروفه الموضوعية الخاصة المتمثلة في صعوبة الخوض فيه بسبب قدرات األمن اإلسرائيلي في ح
كان الفعل قادماً من الخارج، إلى جانب عبثية الخوض فيه من الداخل في ظل قيـام حمـاس والجهـاد                    

لكن الخطر كان في المقابل من استمرار حال المراوحة فـي الملـف             . االسالمي بالمهمة على نحو جيد    
مـة، مـا    الفلسطيني وغياب الفعل المقاوم، إلى جانب انجرار حماس خلف خطاب مائع من أجـل الحكو              

  .سيفرض معطيات جديدة في الملف الفلسطيني قد تدفع نحو صعود لخطاب القاعدة
اآلن تبدو المسألة أقرب إلى الحقيقة منها إلى التنبؤ أو التحليل، ففي قطاع غزة نهض عشرات من الشبان                  

نكـر،  يمارسون أعماالً عبثية تحت اسم األمر بالمعروف والنهي عن الم         ) مئات بحسب تقديرات أخرى   (
  .مستلهمين خطاب السلفية الجهادية في طبعته القاعدية، بل ربما األكثر تطرفاً بكثير

قصة جيش اإلسالم الذي اعلن عن احتجازه الصحافي البريطاني كانت الفتة للنظر، وذلك حين طالبـت                
ولم يقتصر  . هباإلفراج عن أبو قتادة المعتقل في السجون البريطانية، إضافة إلى فدية من أجل اإلفراج عن              

األمر على قطاع غزة، ففي الضفة أيضاً ثمة نار تحت الرماد، وهناك دالئل على أن شـيئاً مـن هـذا                     
فتح، كما ألقى اإلسرائيليون القبض      الخطاب أخذ يتحرك في السجون بين شبان من حماس والجهاد وحتى          

  .على أكثر من خلية كانت على وشك التحرك تحت ذات الشعار
ولعل البداية هي الدعوة إلى عدم المبالغة فـي توصـيف           . ق هناك الكثير مما يمكن أن يقال      في هذا السيا  

الظاهرة من حيث الحجم والتأثير، أقله إلى اآلن، من دون التقليل من أهميتها ومستقبل حضورها في حال                 
  .تواصلت الظروف الموضوعية المحفزة لها

وإن بدت محبطة بالنسبة الى حماس التـي تعـاني مـن            حتى اآلن تبدو القضية محدودة الفعل والتأثير،        
أشواك كثيرة ينثرها الخصوم في دربها على نحو يومي بهدف جعل مهمتها في الحكومة مـستحيلة، وال                 
شك أن بروز شبان إسالميين، بعضهم من عناصرها ومؤيديها يتبنون نهجاً مغايراً ويعـززون ظـاهرة                

  .نحو مؤلماالنفالت األمني سيزيد في مأزقها على 
والحال أن بروز مجموعات من هذا النوع، مرتبكة البوصلة والخطاب، سيسهل على أطـراف تنـاهض                
                حماس لعبة التنغيص عليها تمهيداً إلقصائها بعد دفع الناس نحو الضجر من وجودها في الحكومة، سواء

ومعلوم . النتخابات القادمة تم اإلقصاء عبر عملية انقالب عسكري أو انتخابات مبكرة، أو حتى انتظاراً ل            
  .أن إمكان اختراق هكذا مجموعات يبدو سهالً إلى حد كبير كما تدل التجارب المماثلة

ويحضر خطابا أيمن الظواهري األخيران بقوة في هذا السياق، فهنا ثمة قدر مـن االنتقـاد، بـل ربمـا       
قرأنا الخطابين من زاوية أخرى     التشهير أو التحريض على حماس بدعوى بيعها للقضية الفلسطينية، ولو           

ونعلم هنا  . فسنجد فيهما قدراً من تحريض القواعد، وبعض الشبان المعجبين بنموذج القاعدة على التحرك            
الجماعة السلفية للـدعوة    "أن النموذج المذكور هو نموذج إلهامي وتحريضي ينتسب إليه من شاء، بدليل             

 بقيـادة   "تنظيم التوحيد والجهاد  "، وقبلها   " بالد المغرب العربي   القاعدة في " التي تحولت إلى تنظيم      "والقتال
، فضالً عن مجموعات كثيرة تحركت من هنا        "قاعدة الجهاد في بالد الرافدين    "الزرقاوي الذي تحول إلى     

  .وهناك
اآلن يمكن القول إن صدى الخطابين قد تردد في فلسطين على نحو ما، ويمكن أن يتردد على نحو أكبر                   

  .مرحلة المقبلة، األمر الذي كانت متوقعاً بشكل من األشكال حتى من دونهماخالل ال
ان حجم التعبئة الجهادية الذي توفر في الساحة الفلسطينية وترك آثاره الكبيرة فـي الـساحتين العربيـة                  
 واإلسالمية لم يكن لينسجم بحال من األحوال مع التحوالت الجديدة، السيما ما يتعلق بخطاب حماس، في               
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وقت تدخل المساجد كل يوم جحافل من الشبان الجدد الذين لن يقبلوا في ظل الواقع القائم فـي العـراق                    
  .وأفغانستان خطاباً مائعاً في نقطة المركز األكثر أهمية وحيوية بالنسبة الى العالم اإلسالمي برمته

حجم الـرفض فـي     تخطئ حماس إذا اعتبرت أن فك الحصار من حول الحكومة سينفس هذا الخطاب، ف             
الشارع الفلسطيني أكبر مما يعتقد كثيرون، والحصار المشار إليه قد يكون مهماً بالنسبة الى كبار الـسن                 
الذين يهتمون بقوت عيالهم، لكنه ليس كذلك بالنسبة الى جحافل الشبان المعبأين بخطاب الرفض والثورة               

حول حماس وحكومتها، بمـا فـي ذلـك         فما من شيء يمكن أن يفك الحصار من         . والجهاد واالستشهاد 
 وإعادة الوضع إلـى مـا       ئهااعترافها بشروط اللجنة الرباعية، ما دامت قيادة السلطة مصممة على إقصا          

  .كان عليه قبل االنتخابات
في ضوء هذا الوضع المعقد ستجد حماس الكثير من العنت في مواجهة الظاهرة المذكورة، فيما سـيجد                 

في الحكومة أمراً في غاية الصعوبة، السيما أن فعل القاعـدة           ها  لجعل وجود آخرون فيها فرصة سانحة     
المفترض في القطاع سيتوجه على األغلب نحو الداخل نظراً لصعوبة العمل المسلح ضـد اإلسـرائيليين                

  .بسبب الجدار األمني
 العدو، ومن دون    في المقابل يبدو الوضع في الضفة مختلفاً، فهنا يمكن أن تنشأ خاليا مسلحة عينها على              

ضوابط سياسية، األمر الذي سيشكل حرجاً لحماس في حال استمرار وضع المراوحة القائم، السـيما أن                
والحرج الذي نعنيـه هنـا سياسـي        . كثيراً من عناصر تلك الخاليا قد يكونون من كوادرها أو مؤيديها          

  .وعسكري وشعبي في آن
ة القضية وتستعيد حضورها الذي راكمتـه مـن         في ضوء ذلك ليس بوسع حماس كي تحافظ على بوصل         

خالل تراث استثنائي من التضحيات والبطوالت، وتتجنب دفع الجيل الجديد من الشبان نحو خطاب آخر               
وتجربة أخرى، سوى إعادة التأكيد على خطابها األصيل، ولن يكفي هنا القول إن الحركة لـم تعتـرف                  

، ذلك أن الخطاب الذي استخدم طيلـة  )أن الحكومة لن تفعل ذلكليس مؤكداً (باالحتالل ولم تنبذ المقاومة    
ليس هذا فحسب، بل عليها     . االشهر الماضية كان ينطوي على شيء من ذلك، وإن على نحو غير مباشر            

أن تعيد للقضية ألقها بوصفها قضية احتالل ما يزال جاثماً على صدر فلسطين برمتهـا ولـيس قـضية                   
ولن ينجح ذلك من دون النزول إلى الشارع وتحريكه ضد االسـتيطان            حصار ورواتب وحكومة ونواب،     

والجدار وتهويد القدس، مع ما تيسر من المقاومة التي تشتبك مع العدو في المحـاور المتاحـة وتـشجع                   
  .اآلخرين على االشتباك معه، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار السلطة

  20/5/2007الحياة 
  

  ؟ "ن الفلسطينيين بي"الحرب"لماذا دخلت اسرائيل  .67
 مازن حماد 
 كان يوم النكبة الذي احتفل به المقاومون باطالق عشرين قذيفة قسام على بلدة سديروت االسرائيلية، هو 

 الفلسطينية بعد شهرين من الهدوء، وفي وقت متأخر من مساء "الحرب االهلية"اليوم الذي استؤنفت فيه 
يرد على قذائف الثالثاء حتى ال يساهم رده في رفع شعبية ذلك اليوم أعلن الجيش االسرائيلي انه لن 

 .حماس، وحتى ال يؤدي الرد الى رص الصفوف الفلسطينية ضد العدو المشترك
ولكن ما إن حل منتصف نهار االربعاء حتى تغيرت الصورة تماماً، فاالسرائيليون تخلوا عن موقفهم 

 ،لي حماس في اصطفاف خبيث وانتهازي يوميالسابق ودخلوا على خط االقتتال مستهدفين فقط مقات
 .وكأن هناك توافقاً بين اسرائيل وفتح على استقصاد حماس بهدف اضعافها او احتوائها

بعد شهور من االمتناع عن بث تقارير مصورة عن سديروت الواقعة في مرمى قذائف القسام، بدأ 
ها  في مباني"الصواريخ الفلسطينية"ي تحدثها التلفزيون االسرائيلي يبث من البلدة ويركز على االضرار الت
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وسياراتها، كما بدأت رموز الحكومة والمعارضة في التدفق على سديروت وتفقد سكانها، واالشراف 
 .على ترحيل بعضهم، الى فنادق بئر السبع الخارجة من مدى القسام

 هذه البلدة بقذائف القسام، لكن الالفت في هذه الحملة االعالمية انه لم يتغير شيء منذ شهور في استهداف
 او يظهر مدى االضرار والخسائر هاالتلفزيون لم يكن قبل بدء االقتتال بين الفلسطينيين، يبث صوراً من

انها تريد : واالصابات وعملية التهجير، لماذا غيرت اسرائيل تعاملها مع احداث سديروت؟ السبب بسيط
 شنها حرباً على حماس ، ليس تحت عنوان التدخل في االقتتال ان تخلق رأياً عاماً عالمياً يبرر ويدعم

الفلسطيني الذي هو شأن داخلي يخص الفلسطينيين، كما يقول االعالم االسرائيلي، وانما تحت عنوان 
 .الرد على مطلقي القسام باسم الدفاع عن النفس

طيني بين فتح وحماس لتدخل لماذا اختارت اسرائيل نشوب االقتتال الداخلي الفلس: ولكن يبقى السؤال
 طرفاً ضد حماس؟ لقد ارادت صب الزيت على النار، والظهور امام الفلسطينيين كما لو انها "الحرب"

على توافق مع فتح ضد حماس، وارادت ايضاً ان تخلق ميزان قوى جديداً من خالل تصرفها كتصرف 
 .الواليات المتحدة في حرب فيتنام

 الفلسطيني ، فرصة مواتية السرائيل لضرب حماس متغطية بحقيقة ان -وكان االقتتال الفلسطيني 
حركة ارهابية في اللوائح االميركية واالوروبية ايضاً، ومتسلحة بحقيقة ان نصف الشعب الفلسطيني ال
مصطف الى جانب فتح ومناوش لحماس ، وبحقيقة ان فتح وهي كبرى الحركات ) اكثر او اقل(

 .الح ضد حماسالفلسطينية، قد رفعت الس
وعندما تبنت اسرائيل هذا الموقف ، تكون قد اقدمت على احتضان استراتيجية خطيرة، ذلك انها قررت 
المساعدة على حسم الصراع على السلطة في غزة والضفة الغربية لصالح فتح، او على االقل إضعاف 

 .هاحماس الى درجة تعديل ميزان القوى الفلسطيني الداخلي لغير صالح
 زال من المبكر معرفة الطريق التي سيسير عليها االقتتال الفلسطيني الداخلي، غير ان ما قاله الوزير وما

فة الغارديان يوضح خطورة الموقف ، فقد صرح بانه ال يظن ان يالفلسطيني السابق غسان الخطيب لصح
 لحماس ، اذ ال مفر امامه رئيس السلطة الفلسطينية سيسمح بانتهاء االحداث الحالية واليد العليا في غزة

كما يضيف الخطيب من القتال لكسب هذه الحرب من خالل فتح والسيطرة بالتالي على االمور، مؤكداً 
  .ان الصراع الجاري ليس صراعاً ايدولوجياً وانما صراع على السلطة

  20/5/2007الدستور 
  

  عن حرب غزة التي اندلعت في يوم نكبة فلسطين...  .68
  محمد الحداد

 االقتتال مجددا بين األخوة الفلسطينيين في ظرف كان يبدو سانحا لتستغله القيادات الفلـسطينية كـي                 عاد
أزمة سياسية داخلية في إسرائيل، ارتباك اإلدارة األميركية الواقعة تحت ضـغط            : تحقّق بعض المكاسب  

رانية المطروحة في سـوق  الديموقراطيين وفشل خططها األمنية المتعاقبة في العراق، األزمة النووية اإلي         
هذا إذا طرحنا المسألة من جانبها السياسي وتغاضينا عـن          . التنازالت والمفاوضات الشرق أوسطية، الخ    

  .الجانب األخالقي المتمثل في نكث الفرقاء بعهود التزموا بها في مكة وهم يطوفون بالبيت العتيق
 ما عن هذين العاملين، الـسياسي واألخالقـي،   الزاوية التي استرعت انتباهي في هذه القضية بعيدة نوعا   

التجربة الفلـسطينية،   . وربما ألحت علي بدافع متابعتي األحداث الفلسطينية بتواز مع االنتخابات الفرنسية          
ومعها العراقية، هما أكثر التجارب الديموقراطية المتقدمة في العالم العربي إذا قصرنا الديموقراطية على              

لماذا يحتدم الصراع في انتخابات الديموقراطيات العريقة ثم تعود األمور إلى نصابها            : ةاآلليات االنتخابي 
ويحصل التوافق بين الجميع مع انتهاء االنتخابات، ولماذا تكون االنتخابات عندنا، إدا حـصلت وكانـت                

              مـن التعـسف    حقيقية وشفافة، بداية للفوضى والنزاع المسلح واألزمات التي ال تنتهي؟ سيقال طبعا إن
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مقارنة ديموقراطيات عريقة بديموقراطيات ناشئة، ومع ذلك فإن اإلعراض الكامل عن المقارنة هو أيضا              
هل : موقف غير منطقي، فضال عن أن بعض المقارنة هو الذي يوفّر بعض الجواب عن السؤال المحير               

 هيكليا ينبغـي أن يراجـع مـن         المشكل أنّها ديموقراطيات ناشئة ستصلح أمرها الحقا أم أن هناك خلال          
  األساس لتتوفر الديموقراطية؟

إذا كانت الديموقراطية في جوهرها آلية للتحكم في النزاعات كي ال تتحول عنفا وفوضى فإن المفروض                
أن تكون المجتمعات الضعيفة هي األكثر حاجة لالستفادة من هذه اآللية، فالمجتمعات القوية هي األكثـر                

والـسبب  . هذا ما يفترضه المنطق لكن المعاينة تثبت ضده       . أزمات سياسية طويلة األمد   قدرة على تحمل    
أن الديموقراطية ال يمكن أن تكون حالّ ناجحا إالّ إذا قام المجتمع على حد أدنى من الوفاق االجتمـاعي،                   

تهـا لكنهـا ال     فيكون المشهد السياسي مقسما بين أغلبية داخلة في الوفاق ومتنافسة ضمنه، تختلف توجها            
تختلف حول قوانين اللعبة السياسية ذاتها، وأقلية خارجة عن الوفاق تتمثل في تيارات متطرفة من أقصى                

فهل كان الذين صوتوا لحماس يرغبون في معاقبة السلطة الفلسطينية التي أحاطت بهـا              . اليمين واليسار 
يبدو األمر على هذه الشاكلة، لذلك لم نـر       من كّل جانب تهم الفساد والمحسوبية والجمود؟ مع األسف، ال           

لفتحويين يغيرون شيئا يذكر من طرقهم البالية في العمل السياسي، ولذلك أيضا أصيح مشروع حمـاس                ا
هـذه هـي الديموقراطيـة      . الالديموقراطي والالواقعي مشروع قطاع واسع من الـشارع الفلـسطيني         

 هي حلول األغلبية والحلول الواقعية هي حلول األقليات         الوفاق الغائب يجعل الحلول القصوى    : العالمثالثية
  .العاجزة عن التأثير

ندرك أن الديموقراطية والحكم الصالح واالستقرار السياسي هي جميعا أوضـاع ال تتحقّـق إالّ               يجب أن   
  بشرط تحقّق الوفاق االجتماعي ومن دون ذلك تستمر مسلسالت العنف إلى ما ال نهاية؟

ية قبل أن تكون سياسية أو أخالقية، وليس غياب الوفاق االجتماعي إال نتيجة غياب ثقافـة                إن القضية ثقاف  
الوفاق وسيطرة دعاة النقاء األيديولوجي والحقيقة المطلقة، هؤالء يؤصلون العنف في العقول في انتظار              

  .أن يتحول إلى الممارسة والجريمة عندما تسنح الفرصة
  20/5/2007الحياة 

  
   العالج الغائب والموجود أمام أعين الجميع: غزةاشتباكات  .69

  بالل الحسن
العودة إلى االقتتال الفلسطيني بالرغم من اتفاق مكة، أمر مؤذ، يسيء إلى الناس وإلى الشباب الذين قتلوا                 

يسيء إلى القضية الفلسطينية ويهز سمعتها لدى العالم، ويريح إسرائيل ويطربهـا  . نتيجة توجهات خاطئة  
  .ي تعاني من أكبر أزمة تعرضت لها بسبب نتائج حرب لبنانوهي الت

ولكن المشاعر واالنفعاالت والعواطف ال تكفي هنا، كما ال تكفي اتفاقات وقف إطـالق النـار لمعالجـة                  
ال بد من التوقف عند جوهر األمور، عند جوهر اتفاق مكة، عند مبدأ الشراكة السياسية الـذي                 . المشكلة

وال بد من وقفة أمام الذات لدى كـل فـرد           . عل منه مدخال للتفاهم والتعاون والحل     بلوره اتفاق مكة، وج   
هل نحن مع الشراكة السياسية أم ال؟ هل نحن مـع           : ولدى كل فصيل، وسؤال النفس بوضوح وصرامة      

 اتفاق مكة أم ال؟ إذ ال يمكن ألحد أن يقول إنه مع اتفاق مكة، حتى لو دبج القصائد في ذلك، إذا لم يباشر                      
  .عمليا في تطبيق مبدأ الشراكة السياسية

عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل أسابيع، خطا المعنيون خطوة واحدة باتجاه الشراكة السياسية، وتم               
وتم اختيار وزراء بطريقة تسهل العمل      . إنجاز هذه الشراكة بثمن دفعه كل طرف من أجل إنجاح االتفاق          

ففـي وزارات   . ضغط على الفلسطينيين وتريد نيـل التنـازالت مـنهم         حتى مع األطراف الدولية التي ت     
الخارجية والمالية واإلعالم، تم اختيار وزراء مستقلين لمواجهة اولئك الذين يقولـون انهـم يرفـضون                

وفي وزارة الداخلية تم اختيار شخص توافق عليه الجميع، وعلى أمـل         . التعامل مع وزراء حركة حماس    
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. لم تفلح . فهل أفلحت هذه السياسة؟ ال    . ال لمد الشراكة السياسية إلى الميدان األمني      أن يشكل اختياره مدخ   
  .واألسباب هنا خارجية وفلسطينية

بعـض  . خالصة األسباب الخارجية أن اتفاق مكة لم يفلح في رفع الحصار المالي عن الشعب الفلسطيني              
وبعـض  . ، أعلنت رفضها التفـاق مكـة      األطراف األساسية مثل الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل      

األطراف الغربية التي اقترحت العمل بالتدريج لرفع الحصار، عادت وتلكأت متوافقـة مـع الـضغوط                
والدول العربية لم تستعمل كل وزنها السياسي واالقتصادي في الـضغط مـن أجـل رفـع                 . األميركية

وهنا تبلور سبب أساسي من أسـباب       . واقعالحصار، ولم تبادر إلى التحدي مثال لتضع الجميع أمام أمر           
  .األزمة الفلسطينية التي توجد مناخ توتر أمني قابل لالنفجار

وخالصة األسباب الداخلية، أن الطرف األساسي في الشراكة السياسية المتمثل في حركة فـتح، رفـض                
ق مكة، علـى أن     وأصر، كما هو الحال قبل اتفا     . وعاند في مد الشراكة السياسية لتشمل موضوع األمن       

سابقا كانت الحجة أن وزير الداخلية هو من حماس، ولكـن           . الشراكة السياسية ال تشمل موضوع األمن     
كيف يمكن لوزير داخليـة     : وهكذا برز السؤال البديهي   . األمر نفسه استمر مع وزير داخلية ومتفق عليه       

تابعة له؟ وهل يمكن لوزير داخليـة       أن يمارس عمله إذا لم يكن هو صاحب القرار في األجهزة األمنية ال            
أن يمارس عمله إذا كان الضابط الذي تحت إمرته يملك صالحيات أقوى من صالحيات الوزير؟ وبسبب                
هذه األسئلة البديهية بقيت خطة حفظ األمن، والتي وافق عليها الجميع في مجلس الوزراء، حبـرا علـى                  

وهنا يتبلور  . داخلية من منصبه، وانفجر االقتتال ثانية     وبسبب هذه األسئلة البديهية استقال وزير ال      . ورق
  .السبب األساسي الثاني لمناخ التوتر األمني القابل لالنفجار

إن الجميع يعرفون، حتى أنهم تصارحوا بما فيه الكفاية، أنه من دون مد الشراكة السياسية لتشمل األمن،                 
. لقرار يرفض المبادرة لتغيير األمـر الواقـع   فإن اتفاق مكة لن يطبق وقد يفشل، ومع ذلك فإن صاحب ا           

واألمر الواقع يقول إن األجهزة األمنية كلها هي تحت سيطرة حركة فتح، وأن الحكومة ال عالقـة لهـا                   
  بقرارات األجهزة األمنية، فما هي العوائق التي تمنع االتفاق هنا؟

إذ تعترف مصادر فلـسطينية  (!!). سيةالعوائق بالدرجة االولى أميركية المنشأ، وأحيانا عربية، وحتى رو  
مطلعة، إن بقاء الوضع األمني على حاله، وبقاء أشخاص محددين في رئاسة األجهزة األمنية، هو شرط                

هذا الشخص هنا يضمن وصـول      . أميركي لوصول المساعدات، المساعدات األمنية، والمساعدات المالية      
ويتم في سياق هـذه الخطـة   . لمساعدات الماليةالمساعدات األمنية، وهذا الشخص هناك يضمن وصول ا    

تدريب قوات فلسطينية أمنية جديدة، ويتم إلحاقها بمؤسسة الرئاسة، وتجري عمليات التدريب في بعـض               
الدول العربية وفي روسيا أيضا، وتعود كلها لتعمل تحت إمرة طرف من دون آخر، ويتم تضخيم هـذه                  

 رجل أمن من مـصر إلـى   500ظ األمن، ال بل إن وصول      القوة من دون أن يظهر أن لها دورا في حف         
غزة كان عامال من عوامل انفجار الوضع األمني، رغم التأكيد بأن موعد الوصول كان محددا من قبل،                 

  .ورغم الدور االيجابي الكبير الذي تلعبه البعثة األمنية المصرية في السعي لتهدئة الوضع
البعض يقترح إعالن حالة الطوارئ،     . ية للخروج من األزمة   إزاء هذا الوضع يتم طرح حلول غير منطق       

بينما يعرف أي ضابط أمن متمرس، أن التوافق السياسي على التهدئة أقوى من أي إجـراء ينبـع مـن                    
ويقترح الـبعض  . فرض حالة الطوارئ، وأن حالة الطوارئ قد تؤدي إلى توتير األجواء بدال من تهدئتها      

 أجل أن تتخلى حركة حماس عن المشاركة في الحكومة، بينما يدرك الجميع             اآلخر استقالة الحكومة، ومن   
أن حكومة وحدة وطنية هي افضل سالح من أجل التفاهم السياسي واألمني، وأنها أصبحت بمثابة قـدر                 

وبقليل من النقاش والحوار يسقط هذا النوع من االقتراحات، ليبقى فقـط    . فلسطيني ال بد من العمل خالله     
ضرورة التفاهم على مد هذه الشراكة لتشمل األجهزة األمنية، وضرورة التفاهم على أن الشراكة              اقتراح  

  . التي يتم احتكارها لهذا الفريق أو ذاك"اإلقطاعات"السياسية ال تقبل منطق 
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إن جزءا أساسيا من هذه األزمة الراهنة، يكمن في وضع حركة فتح الداخلي، ويكمن في ضرورة توجه                 
ففي داخل حركة فتح قوى واتجاهات، وهـذا أمـر          . حو حسم أمور داخلية ال بد من حسمها       حركة فتح ن  

. يمكن أن يكون ايجابيا وليس سلبيا، ولكن الحسم القيادي داخل حركة فتح يميل نحو تعزيز تيـار واحـد   
 مـن   ويلقى تعزيز هذا التيار غضبا إن لم نقل تمردا من قبل القيادات األخرى، وتتحول حركة فتح بذلك                

وهنـا تـستطيع الرئاسـة      . قوة جامعة، وهذا هو دورها التاريخي، إلى قوة تبرز كطرف ضد اآلخرين           
الفلسطينية بحكم وزنها ودورها، وبحكم أن الرئيس محمود عباس هو رئيس حركة فتح أيضا، أن تلعـب                 

ي األمر منه قرارا    إنما يقتض . دورا حاسما في دفع األمور باتجاه التشارك والتعاون وحل األزمات األمنية          
غير مؤجل، يتم له فيه اختيار مستشارين ومسؤولين يحققون له اإلجماع داخل حركة فتح، ويحققون لـه                 

ويقول المطلعون انهم يلحظون نيات جـادة لـدى الـرئيس           . التفاهم على صعيد حكومة الوحدة الوطنية     
 ما يتعلق بالقرارات الحاسمة تجاه هذا       الفلسطيني من أجل التهدئة األمنية، ولكنهم يلحظون أيضا ترددا في         

 يستدعي منه أن يحسم أمره، وأن يتخذ تلك القرارات التي تساعد فـي              "الرئيس"ولكن قدر   . الفرد أو ذاك  
توحيد المواقف، وتساعد في تمكين حكومة الوحدة الوطنية من أن تحكم، وتساعد في عودة وزير الداخلية                

ح الباب أمام توسيع الشراكة السياسية من الـوزارات إلـى األجهـزة             عن استقالته، وتفت  ) المتوافق عليه (
  .األمنية

وإذا حدث ذلك، ينفتح أيضا باب المشاركة السياسية في منظمة التحرير الفلـسطينية، والتـي ال تكتمـل                  
  .شراكة سياسية من دونها، ولكن لهذا األمر حديثا آخر

  20/5/2007الشرق األوسط 
  

  عب على المفترق األص"فتح" .70
 عريب الرنتاوي

 ال تعاني حركة فتح من أزمة فراغ قيادي أعقب رحيل ياسر عرفات فحسب، فهناك جملة من األزمات 
 وهي في ذروة المخاض االنتقالي، لعل أهمها تعدد مرجعيات الحركة هاالمركبة التي تواجه

ا سبق، ضياع واصطراعها، تفشي مستوى التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، واألهم من كل م
فتح، كحركة تحرر وطني مقاومة لالحتالل والصهيونية : الحركة بين هويتين ووجهتين متناقضتين

 .وحلفائهما، وفتح كأنموذج مصغر للنظام العربي الرسمي المهزوم في وجه إسرائيل والمرتهن لحلفائها
بيد أنها ال تمتلك من زمام مشكلة فتح أنها تقدم نفسها كسلطة، وتتصرف كما تتصرف السلطات العربية، 

سلطتها شيئا، فهي خاضعة الحتالل دموي مذل ال يرحم، سلطة من دون أرض وسيادة وأدوات 
 .لممارستها، األمر الذي يجعل منها حقيقة سلطة كاريكاتورية أكثر منها سلطة حقيقية

لطة عميلة تقف فتح اليوم على عتبات مفترق خطير، فهي من جهة، مطلوب منها أن تتحول إلى س
لالحتالل ومتعاونة معه، وثمة تيار داخل الحركة ال يبدي أي تحفظ جدي عن القيام بهذا الدور، وثمة من 
جهة ثانية، إرث كفاحي تاريخي لهذه الحركة يمنعها أو يحد من انزالقها نحو هذا المستنقع، وال شك أن 

قع وتسعى في استعادة الحركة إلرثها الكفاحي  والكثرة من قياداتها تقاوم االنزالق إلى هذا المستنهاقواعد
 .المديد

من حقنا أن نقلق على مصائر فتح، وأن نطالب قادتها بتوضيح مواقفهم الشخصية والحركية، ال سيما 
كيث دايتون يقدم األموال والسالح والتدريب .. خطة أمريكية لتسليح فتح: ونحن نقرأ أنباء من نوع

إسرائيل تدرس .. امدادات عسكرية لفتح في قطاع غزة.. ر األمنيللحرس الرئاسي ومكتب المستشا
سيناريو تسليح فتح واألجهزة األمنية لمواجهة قوة حماس وسط تحفظات بعض الدوائر األمنية 

واشنطن .. مبارك قلق من تنامي قوة حماس ويدرس إمكانية تدعيم حركة فتح في مواجهتها.. اإلسرائيلية
إلى غير ذلك من عناوين وتقارير عن .. للحرس الرئاسي في أريحا وغزةتشرف على معسكرات تدريب 
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خطط أمنية ومشاريع وإجراءات بناء ثقة وغير ذلك، تقترح جميعها وضع فتح في خندق واحد مع 
 .االحتالل واألمريكان وأجهزة المخابرات العربية، ودائما في مواجهة النفوذ المتنامي لحماس

ت الثورة وقادتها على مدى أربعين عاما، أن تطلق الثورة المضادة وأن تتحول ال نريد للحركة التي أطلق
لتيار المتأسرل داخلها، اإلى قيادتها، وأن تتماهى تحت ضغط الصراع على السلطة أو بفعل تنامي دور 

تصفية قضية الشعب الفلسطيني من خالل تمرير دويلة الكانتونات، أو أن لمع المشاريع والخطط الرامية 
تتحول إلى حرس حدود لحماية المستوطنات والجدران، فهذا هو الدور الوحيد الذي يغري هذه األطراف، 

  .وتحديدا الطرف اإلسرائيلي المقرر، لتدعيم حركة فتح وتسليحها
 20/5/2007الدستور 

 
  :كاريكاتير .71
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