
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 

74 7/6/2007الخميس  

ولمرت أ -قاء عباس 
  شل اللقاءات التحضيرية

  5ص ... 

  الحالة الفلسطينية تتجه نحو ثالثة سيناريوهات: 
  نسحب سالح المخيمات مستبعد اآل و..شلنا في حل ازمة نهر البارد
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   يشكون التمييز في المساعداتي مخيم نهر الباردنازحيون من 
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2  :كاريكاتير
***  
  

  ولمرت بسبب فشل اللقاءات التحضيريةأ -تأجيل لقاء عباس  
أجل الرئيس عبـاس لقـاءه مـع      :  محمد يونس  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      7/6/2007الحياة  نشرت  

ولمرت الذي كان مقررا عقده اليوم في اريحا بعد فشل فريقي التفاوض من الجانبين في التوصـل الـى       أ
زياد ابو عمـرو ان     .وقال وزير الخارجية د    .اق على اي من النقاط التي اشتمل عليها جدول االجتماع         اتف

الجانب االسرائيلي لم يوافق اثناء التحضيرات على اي من المطالب الفلسطينية ما يجعل هذا اللقاء غيـر                 
ـ        .ذي جدوى  ل بتحريك العملية الـسلمية     التزام اسرائي : وحدد ابو عمرو المطالب الفلسطينية لهذا اللقاء ب
الى امام، 

6  

1.

واالفراج عن االموال المحتجزة لدى الجانب االسرائيلي، والسماح للجانب الفلـسطيني ببنـاء               

وقال ان اللقاء بين عباس واولمرت ضـمن        

ب اولمرت ومـساعديه لـم          

التي تم االتفاق علـى                   
ض كـل اجتمـاع عـن نتـائج                    
ا وصـفتها المـصادر      

ن الجانب االسرائيلي ابـدى         

عندما لم تـستجب    : "وقال .الميناء البحري في غزة، واطالق سراح الوزراء وتسهيل الحركة في المعابر          
اشـار الـى ان   " ابو عمرو"غير ان  ".ب الى اللقاءاسرائيل ألي من هذه المطالب قرر الرئيس عدم الذها  

ولمرت للمشاركة في اجتماعها المقرر     أاللجنة الرباعية الدولية وجهت دعوة الى كل من الرئيس عباس و          
. عقده في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري        

اً اذ سيتيح العضاء الرباعية معرفة من هو المسؤول عن فـشل هـذه              اجتماع للرباعية سيكون امراً مهم    
  .اللقاءات

 إلى أن زياد     عبدالرؤوف أرناؤوط  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      7/6/2007الوطن السعودية   وأشارت  
على قناصل وممثلي االتحاد األوروبي في األراضي الفلسطينية إيفاد الممثـل األعلـى             اقترح  أبو عمرو   

سة األوروبية سوالنا للقاء عباس وأولمرت، كل على حده والتحضير المسبق للقـاء االثنـين مـع                 للسيا
 . من الشهر الجاري25الرباعية الدولية في القاهرة في الـ 

أعلن نبيل عمـرو     : أحمد عبد الفتاح   ،القدسنقالً عن مراسلها في      7/6/2007القبس الكويتية    وجاء في 
وقالت مصادر الرئاسة الفلسطينية للقبس ان      .  قد تم تأجيله دون ذكر السبب      ولمرتأان اللقاء بين عباس و    

واضافت ان المحادثـات التـي      . عقد اللقاء ارتطم برفض الجانب االسرائيلي تقديم اي شيء يبرر عقده          
رفيق الحسيني مع طاقم مكت.صائب عريقات ود  .اجراها موفدا عباس وهما د    

وأشارت المصادر الى ان الجانب االسرائيلي ال يرى ضرورة          .ائج تتصل بجدول االعمال   يتوصال الي نت  
ان يسفر هذا اللقاء عن نتائج محددة، باعتباره مجرد لقاء في اطار سلسلة اللقاءات 

عقدها كل اسبوعين باقتراح من رايس، وعليه ليس ضروريا ان يـتمخ
ماتيكية، وان الهدف االساسي من هذه اللقاءات تعزيز الثقة بين الرجلين، او كمدرا

وتتـابع المـصادر ان      . ال اكثر وال اقل    "حفل شاي "الفلسطينية يريدون هذه االجتماعات ان تكون بمنزلة        
 :الجانب الفلسطيني تقدم بثالثة طلبات يراها ضرورية لتبرير االجتماع وهي

 االفراج عن اموال الضرائب المقتطعة على البضائع المستوردة لالراضي الفلسطينية، وقـد تقـدم               :اوال
 .الوفد بأولويات السلطة في هذا المجال، والسماح للسلطة باستئناف بناء ميناء غزة

 . موافقة اولمرت على اقتراح عباس بشأن التهدئة المتبادلة والشاملة:ثانيا
 .فق السياسي، اي تحديد اطار وهدف عملية السالم والياتها تحديد مفهوم اال:ثالثا
تضيف المصادر ان مواصلة االحتالل عدوانه المتواصل، واالمعان في سياسة القتل واالغتيـاالت، ال              و

توفر الجو والشروط المالئمة لمثل هذا االجتماع، واالهم ان الرأي العام الفلسطيني لن يتفهم حدوثه فيمـا      
ولم تستبعد المصادر الفلسطينية ا .لشهداء تتقاطر بال انقطاع   ارتال جنازات ا  
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العراق بما يتصل   لبنان مع حزب اهللا وفلسطين مع حماس وباقي الفصائل الحليفة لها، وفي              

ـبط الوضـع                   

ضر   

ونقلت اإلذاعة  . لتأجيل جاء بناء على طلب الفلسطينيين     ب أولمرت تأجيل اللقاء، مشدداً على أن ا        

 إلى أن   سامي سعيد و رائد الفي    ،رام اهللا وغزة  نقالً عن مراسليها في      7/6/2007األخبار اللبنانية   فتت  
لمتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة        

2.

أنيس الصايغ مدير مركز األبحاث في منظمة التحرير، ورئيس ور 

ي باتجـاه   أقدرا كبيرا من التعنت اثناء االجتماعات التحضيرية، الن البوصلة االسرائيلية تتجه شـماال              
ان دمشق، فالحديث الدائر حول تنشيط قنوات الحوار والمفاوضات مع سـوريا جديـة، مـشيرة الـى                  

المالحظة الهامة التي يمكن تسجيلها في هذا الشأن، ان هناك شبه اجمـاع اسـرائيلي علـى اسـتئناف                   
المفاوضات مع سوريا، وان النقاش ينحصر حاليا حول الثمن الواجب على دمشق دفعه سياسـيا وامنيـا                 

في : واقليميا
  . عالقتها مع طهران"فض عرى"بدعمها للتنظيمات المسلحة، وقبلهما طبعا 

الى ذلك تقول المصادر الرئاسية ذاتها، ان اولمرت الذي سيتوجه الى واشنطن بعد ايام قليلـة، ال يجـد                   
ش، فذريعة  نفسه مضطرا العطاء ابو مازن اي تقديمات، وسيكون قادرا ان يدافع عن موقفه هذا امام بو               

اطالق الصواريخ من غزة باتجاه البلدات االسرائيلية جاهزة، وتلقى كل التفهم من قبل البيـت االبـيض،       
ناهيك عما يمكن ان يقوله اولمرت لبوش حول ضعف عباس، وضعف حيلتـه علـى ض

 .الفلسطيني
 صائب عريقات قال ان      أن علي الصالح ،  لندننقالً عن مراسلها في      7/6/2007الشرق األوسط   وذكرت  

ولمرت، كانت السبب   أعدم استكمال بحث عدد من القضايا التي كانت ستطرح في لقاء القمة بين عباس و              
الماضية نحـ) قبل(كنا حتى الليلة    : "واضاف في تصريحات للشرق األوسط    . وراء تأجيل االجتماع  

واوضح ان التأجيل جـاء بنـاء       ". لتأجيللالجتماع وبقي الكثير من القضايا من دون نقاش، لذلك ارتأينا ا          
 .، وتابع أن التحضيرات للقاء بين الجانبين لن تتوقف وستستمر"على طلب تقدمنا نحن به"

:  محمد إبراهيم والوكـاالت    ،رام اهللا والقدس   نقالً عن مراسلها في      7/6/2007البيان اإلماراتية   وأوردت  
أكد مكت

اولمرت سيؤكد لعباس خالل لقائهما أن إسرائيل       "اإلسرائيلية الرسمية عن مصادر إسرائيلية تأكيداتها أن        
  ".لن تحول أي أموال إلى السلطة ما لم يتم إنشاء آلية تضمن عدم وصول هذه التحويالت إلى حماس

قـال أولمـرت    : جيفري هيلر  و  ادم انتوس  ،القدسنقالً عن مراسليها في      6/6/2007رويترز  وأضافت  
الفلسطينيون هم الذين طلبوا التأجيل السـباب خاصـة    "لرئيس الوزراء البريطاني بلير في اتصال هاتفي        

في أي  "وقال دافيد بيكر المتحدث باسم الحكومة االسرائيلية ان أولمرت مستعد لالجتماع مع عباس              ". بهم
  ".وقت
ول

وقال ا. الواليات المتحدة قللت من أهمية إرجاء قمة عباس وأولمرت        
ه رغـم التـأخير، إال أن       وأضاف ان ". نحن واثقون من أنهما ال يزاالن يعتزمان عقد اجتماع        "األميركية  

وأشار ماكورماك إلـى أن رايـس        ".من أنهما سيبدآن البحث بهدف حل المشاكل      "الواليات المتحدة واثقة    
يمكن أن تعود إلى الشرق األوسط عند اجتماع اللجنة الرباعية للسالم في الـشرق األوسـط لمواصـلة                  

  .جهودها إلحالل السالم
  
 2006االستراتيجي لعام يره  يكشف النقاب عن تقرمركز الزيتونة 

، والذي يتخذ من الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز ، أن 6/7/2007 قدس برسذكرت وكالة 
وذلك للعام الثاني . 2006، كشف النقاب عن التقرير االستراتيجي الفلسطيني مقرا لهالعاصمة اللبنانية 

تقرير الذي قام بتحريره مدير مركز ن الأ، المركز قال في بيان صحفيوأوردت أن  .على التوالي
 ويناقشه من خالل رؤية ،يدرس بشكل شامل الوضع الفلسطيني، الدكتور محسن محمد صالح، ةالزيتون

وأوضح أن مركز . 2006استراتيجية تحليلية تتناول التطورات المختلفة في الشأن الفلسطيني خالل سنة 
ليكونوا الفريق  لمتخصصين في القضية الفلسطينيةكبار اممن وصفهم ب بثالثة الزيتونة، قد استعان
الدكت:  وهم،االستشاري للتقرير
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  .وليد عبد الحيوالدكتور 

دى ثالثة فصول العالقات 
 يفرد فصالً خاصاً عن العدوان اإلسرائيلي على حزب اهللا كما. لسطينية العربية واإلسالمية والدولية

3.
ار الوضع الراهن سيؤدي الى انهيار السلطة والحركة         حذر سياسيون من ان استمر     :ن   

الى تعريف مفهوم المقاومة ومن يحمل السالح وهـل المقاومـة               
وسيلة ام هدف وعليه فانه ال بد من االتفاق على رؤية موحدة للمقاومة مشددا

مناطق المحررة وتوفير الدعم من اجل االزدهار والتطور وخلص الرجوب الى القول ان من اسـباب                
سنا بحاجة                

المفكر عبد الوهاب المسيري خبير الشؤون الصهيونية، ووالدكتور تحرير الموسوعة الفلسطينية سابقاً، 
كما شارك في كتابة التقرير عدد  .سابقاً ف.ت.ائرة التخطيط في ممنير شفيق مدير دوالكاتب المعروف 

والدكتور بشير نافع، والدكتور محسن صالح، الدكتور : من الباحثين واألكاديميين المتخصصين هم
والدكتور حسن نافعة، والدكتور أحمد سعيد نوفل، والدكتور أحمد مشعل، والدكتور إبراهيم أبو جابر، 

محمد نور والدكتور عبد اهللا عبد العزيز نجار، والدكتور عبد اهللا األحسن، كتور والدطالل عتريسي، 
الدين، 

 صفحة من القطع الكبير، ويشمل تسعة 330التقرير االستراتيجي موزع على إن : قال البيان الصحفيو
ئيلي، والتطورات المتعلقة بالمقاومة فصول تناقش الوضع الداخلي الفلسطيني، والمشهد الفلسطيني اإلسرا

ويعالج الجوانب المتعلقة باألرض والمقدسات . ومسار التسوية والوضع الداخلي اإلسرائيلي الفلسطينية
ويستعرض التقرير على م. واالقتصاد والمؤشرات السكانية الفلسطينية

الف
  .ولبنان

يعد أحد أهم المراجع األكاديمية المعتمدة في الشأن الفلسطيني، وقد ويقول مركز الزيتونة، إن تقريره 
 .2006 جدوالً ورسماً بيانياً، ومجموعة مختارة من الصور التي تعكس أحداث سنة 73تضمن التقرير 

شبكة االنترنت لالعالم العربي والمركز الفلسطيني لالعالم  هذا الصعيد أن كال من موقعي ويشار على
 .   قاما بنشر بيان مركز الزيتونة حول اصدار التقرير االستراتيجي)أمين(
  
 الحالة الفلسطينية تتجه نحو ثالثة سيناريوهات: جبريل الرجوب 

رام اهللا ملكي سليما
الوطنية وطالبوا بالعمل على وضع استراتيجية امنية مشتركة بين حماس وفتح تحظى باجمـاع وطنـي                

 اسرائيل بـرام اهللا     -شامل،  جاء ذلك خالل الندوة السياسية التي نظمها مركز بانوراما ومجلة فلسطين              
 تحدث فيها اللواء جبريل الرجوب، ومحمد       "دة الوطنية والوضع الراهن   حكومة الوح "امس وكانت بعنوان    

قيس عبد الكريم ابو ليلى وعضو المكتـب الـسياسي للجبهـة            النائب  البرغوثي وزير الحكم المحلي،  و     
ؤون القدس سابقا المحامي زياد ابو زياد وعدد كبير من رجال الـسياسة وممثلـي               شالديقراطية ووزير   
  .االحزاب والقوى

وقال الرجوب انه ال بد من وجود منظومة عمل امنية بين الرئاسة والحكومة وكافة االجهزة االمنية التي                 
نص عليها القانون ولكي تنجح حكومة الوحدة الوطنية ال بد من تنفيذ ثالثـة اسـتحقاقات االول مـرتبط              

ثـاني التوصـل الـى      بمسألة االمن والذي هو مسؤولية مشتركة بين حركتي حماس وفتح واالستحقاق ال           
صيغة امنية مرتبطة بمشروع الدولة مستقبال ومرتبط بتحديات االمن التي لها عالقة بالسلطة مشيرا الى               
ان ان امام الحكومة ثالثة سيناريوهات االول امام استمرار الوضع الراهن وهذا يعني ضـرب المناعـة                 

طنية وانهيار الحركة الوطنية اما السيناريو      الوطنية واستمرار الحالة يؤدي الى انهيار حكومة الوحدة الو        
الثاني فهو انسحاب احد الفصيلين للحكومة وترك فصيل يعمل لوحده وهذا غير مجد اما السيناريو االخير                
واالنجح فهو االتفاق على تفعيل منظومة العمل الوطني او الذهاب لالنتخابات المبكرة الن ترحيل االزمة               

بد من العودة ال يحلها مشيرا الى انه ال     
 على ضـرورة االهتمـام                   

بال
 مكة هو عدم وجود توصيف موحد للمشكلة وتجاهل مصالح وقوى وطنية مهمة  ولفشل اتفاق 

الى اتفاقات اخرى بل الى حوار وطني شامل تشارك فيه كافة االحزاب والفـصائل والقـوى الوطنيـة                  
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4.

أن هذه التعديالت تركزت على وقف الصواريخ مقابل مستحقات من الجانب اإلسرائيلي            "  
ف كافة أشكال العدوان وإزالة الحواجز وتسهيل حركة المعابر وإطالق سراح النواب والوزراء             علق بوق 

فـستتحمل  "عب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه إذا ما رفضت إسرائيل هذه التهدئة               

5.
دث باسم رئيس الوزراء الفلسطيني غازي حمد        

هنية علـى  رئيس الوزراء اإلسرائيلية بشأن اتفاق الرئيس عباس و " يديعوت آحرونوت " ذكرته صحيفة    

  .ل إلى نتيجة أو اتفاق بشأنه
  

  ية يلتقي بالوفد األمني المصري ويستعرض األوضاع الميدانية بين حماس وفتح .6
 المـصري         

7.

واالسالمية  وال محاصصة في االمن بل نحن بحاجة الى مراجعة سياسية وايدلوجية على اننا جزء مـن                  
  .ومة االستقرار االقليمي في المنطقةمنظ

  7/6/2007الحياة الجديدة 
  
 ها تبعات رفضسرائيلتحمل او  بشأن التهدئة بعد تعديالتعباسالحكومة تبنت اقتراح : حمد 

غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إنهـا        .قال د : غزةمن   7/6/2007الشرق األوسط   نشرت  
 التهدئة مع اسرائيل بعد إدخال تعديالت عليها تضمن التوصل لتهدئـة            تبنت اقتراح الرئيس عباس بشأن    

بما يمكن أن يحقق تهدئة مقبولة يـتم تنفيـذها   "وفي تصريح قال حمد إن المبادرة عدلت   . شاملة ومتبادلة 
وأضاف". فعليا
تت

 ".ورؤساء مجالس البلديات المحلية
 ،غـزة  في   الشبكة اإلعالمية الفلسطينية  نقالً عن مراسل     6/6/2007عين على فلسطين    وأضافت نشرة   

تحقيق تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنـة      غازي حمد على موقف الحكومة القاضي أن        شدد  : فادي الحسني 
يخدم المصلحة الوطنية للش

المسؤولية وتبعات رفضها وهي بذلك تؤكد أنها معنية بالتصعيد العسكري وغير معنية بتهدئة بأي شـكل                
  ".من األشكال

  
  ي نيتها تفكيك جهاز األمن الوقائيالحكومة الفلسطينية تنف 

 المتحىنف: غزةمن   7/6/2007االتحاد االماراتية   نشرت  
ما

  .حل جهاز األمن الوقائي
كدت الحكومة ان الـرئيس عبـاس       أ: ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     6/6/2007 48عربوأضاف موقع   

ورئيس الوزراء ناقشا خالل لقاءاتهما مؤخرا في غزة موضوع إعادة ترتيب أوضاع المؤسسة األمنيـة               
كما نفت الحكومة وجود اتفاق بين عبـاس وهنيـة           ".الفلسطينية لكنهما لم يناقشا موضوع تفكيك األجهزة      

 شباك، موضحة ان هذه القضية جرى نقاشها في اللقاءات التي جرت بين الرئيس ورئـيس                على إقالة أبو  
الوزراء، لكن لم يجر التوص

هن
ماعيل هنيـة بالوفـد األمنـيالتقى رئيس الوزراء وزير الداخلية إس     :  فلسطين اآلن  –غزة  

واستعرض مع الوفد أخر التطورات المتعلقة بالحوارات الجارية في مصر وكذلك األوضاع الميدانية بين              
 وطالـب القيـادات     ، خالل اللقاء على ضرورة االهتمام بترسيخ التوافق الوطني        هنيةوأكد  . حماس وفتح 

لحذر والمتابعة الدقيقـة لقطـع الطريـق علـى مروجـي            السياسية والميدانية في الحركتين إلى توخي ا      
  .اإلشاعات وصانعي الفتنة

  7/6/2007عين على فلسطين 
  
  ال أسعى خلف المناصب وال يوجد في فتح قرارات بالقتل وعلينا تحمل مسؤولياتنا: دحالن 

خـاص   وبين أن تعيينه مستشارا لألمن القومي هو شـأن           ،نفى محمد دحالن سعيه الي منصب     : القاهرة
بالرئيس بصفته القائد األعلى للقوات الفلسطينية مشيرا الى ان مهام مستشار األمن القومي التنسيق بـين                

وأوضح في حوار تلفزيوني أجـراه معـه         .األجهزة وأنه ال يتمتع بسلطات تنفيذية على األجهزة األمنية        
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 "الفلسطيني اذا ما صدقت النوايا              
كل موا: وعما يتردد من تلميحات حول سعيه لتولي منصب الرئيس قال دحالن          

ـ                 و مـازن   ون رئيسا باالنتخاب وانا لم ارشح نفسي بعد الرئيس ابو عمار بل ضغطنا على الرئيس اب
جل متواضـع     

  6/6/2007وكالة معا 

8.
زياد ابو عمرو   .ؤون الخارجية د    

من مخاطر تجدد االشتباكات الداخلية وانعكساتها على المشروع الوطني 
نا الوطنية، ويفتح الباب واسعا امـام اطـراف         تباكات جديدة قد تؤدي الى تدخل دولي ال يخدم مصالح         

 ان الشعب الفلسطيني اثبت انه غير               

9.
  أكد وزيـر الخارجيـة  : منتصر حمدان،رام اهللاالً عن مراسلها في  

 سفيرا فلسطينيا للتقاعـد بعـد ان        12 األنباء التي تحدثت عن احالة       ، امس ،زياد ابو عمرو  . د الفلسطيني

أن منصب مستشار   : ة اوربيت اإلعالمي المصري عمرو اديب بالقاهرة ويذاع يوم السبت القادم على قنا          
األمن القومي هو موقع تنظيمي للتنسيق بين األجهزة األمنية من جهة والتنسيق مع الجهات الدولية مـن                 

لقد استحدث هذا المنصب أيام الرئيس الراحل ابو عمار وبـالرغم مـن تحديـد               "واضاف   .جهة اخرى 
 صالحيات الرئيس ورئيس الوزراء فان      المجلس التشريعي لصالحيات هذا المنصب اال أن التضارب بين        

 وأن منصب مستشار االمن القومي يرتبط بالرئيس ولـيس لـه أي سـلطات               ،هذا المنصب لم يعمل بعد    
انا ال أبحث عن وظيفة والباحث عن وظيفة في الوقـت           : واستطرد دحالن  "تنفيذيه على االجهزة األمنية   
يس الوزراء جيدة ولكن عندما تمتحن هذه العالقـة         وأشار إلى أن عالقته برئ     .الحالي يبحث عن المتاعب   

ولية ما يجري أكد دحـالن      ؤوحول ما يجري من حاالت اقتتال داخلي ومن يتحمل مس          .يظهر االختالف 
القرارات هي بالدفاع عن النفس ونحن لسنا هواة قتـل بـل            "واضاف   .انه ليس لدى فتح قرارات بالقتل     

 ". فتح بحجم الشهيد محمد غريب وعائلته يجب أن تكون لنا وقفة           ندافع عن أبناء فتح وحين يقتل كادر في       
واشار دحالن انه ألول مرة في العالم العربي يسلم الحزب الحاكم السلطة الى المعارضة بعد انتخابـات                 

وقال ان ديون السلطة كانت مليار دوالر على مدى عشر سنوات وفـي ظـل                .ديمقراطية بهذه الطريقة  
ديون مليار ومائتي مليون دوالر في عام واحد على الرغم من تصريحات هنية             حكومة حماس اصبحت ال   

من يـسأل هـذا الـسؤال       .. أين هي تلك االموال   "واضاف   .بأنه أتى بمساعدات مالية من الدول العربية      
ولكني اعتقد  . ربما ال يعجبني الموقف السياسي لحماس لكني ال اكن حقداً الحد          "وأضاف   .يصبح خصماً 

اس نستطيع التعاون من اجل حماية جبهتنا الداخلية وصون الدم اننا وحم 
طن فلسطيني يحق له ان      

يك
ابو مازن ر"واضاف   ". والرئاسة في هذا الظرف ليست مغنما الحد       ،وليةؤليقبل بهذه المس  

وهو بين مطرقة االحتالل وسندان الظروف الداخلية ولكنه استطاع ان يجنبنا كوارث اكبر مما نحن فيـه               
ة لفتح فيما يحـدث فـي       ونفى دحالن اية عالق    ".وحافظ على الوضع الفلسطيني بالرغم من كل االزمات       

موقفنا كان محل احتـرام مـن   "واضاف  .لبنان مشيرا الى وجود مجموعة فرضت نفسها على المخيمات      
 ".الشعب والحكومة اللبنانية وان اولوياتنا عودة الجئي لبنان في االساس

  
  م مصالحنا الوطنية قد تؤدي الى تدخل دولي ال يخدالداخلية االشتباكات :بو عمروزياد أ 

حذر وزير الش:  البلد للصحافة  - نائل نخلة وزياد ابو يوسف       - رام اهللا 
الفلسطيني برمته، مؤكدا ان اية              

اش
دولية لتجاوز السلطة الفلسطينية والعبث بالساحة الداخلية تحت مسمى

  .قادر على ادارة شؤونه الداخلية 
بين وحول مستقبل حكومة الوحدة شدد ابو عمرو ان هذه الحكومة االولى التي جسدت الشراكة السياسية                

جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، ويجب تعزيز ثقافة الـشراكة الـسياسية علـى جميـع المـستويات                 
  .االجتماعية والسياسية واالمنية بعيدا عن العنف واالقصاء واالستحواذ

  7/6/2007القدس الفلسطينية 
  
 لتقاعد لحالتهم ا تؤكد و سفيرا12ًنفي اقالة الفلسطينية تالخارجية  

نق 7/6/2007 الجديدة   الحياةنشرت  
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تعيـين الـسفراء يتطلـب                 
رض على تعيين الـسفير لـديها       حركات واتصاالت سياسية مسبقة خاصة وانه من حق اية دولة ان تعت           

بدأ الشراكة وبعيدا فـي الوقـت                 

10.

وتم تحويل النائبين حامـد      .
 6(للبيتاوي، و )  شهور 4(البيتاوي وداود أبو سير لالعتقال اإلداري لمدة        

عدلي يعيش  : أربعة من رؤساء البلديات وهم    )  شهور 6(ل اإلداري لمدة    حولت سلطات االحتالل لالعتقا   
رئيسا بلديتي تل وبديا،                

 واب األسرى لمحكمة دولية.11
في نابلس تحويل السلطات اال" التغيير واإلصالح "تب نواب   استنكر مك : لندن

وحملت الكتلة البرلمانية، فـي     . شريعي عن الكتلة، لالعتقال اإلداري رغم احوالهم الصحية المتدهورة        
امـد  ة الـشيخ ح              

12.
مصطفى البرغوثي ما قامت به قـوات       .باسم الحكومة د        
االحتالل ضد عائلة الجعبري بالخليل بانه مجزرة وحشية وج
بالخليل وعلى افراد عائلته االمنة     )  عاما 67(ات االحتالل باطالق النار على المواطن يحيى الجعبري         

ته بجـروح، هـو                  

         

لدبلوماسي ان هذا القرار جاء في اطار تنفيذ قانون العمل في السلك ا           " عاما، وقال    65تجاوزت اعمارهم   
وحول الية تعيين السفراء الجدد ومدى تجاوب الحكومة مع تعيين السفراء حسب اتفاق              ".واحالتهم للتقاعد 

ان الحكومة تعمل من اجل انجاز الشراكة السياسية الحقيقية اال ان "مكة قال   
ت

االمر الذي يستدعي ادارة هذا الملف بحنكة سياسية دون االنتقاص من م
  .ذاته عن لغة المحاصصة السياسية

احمد صـبح ان الـوزارة      . اكد وكيل وزارة الخارجية د     :بيت لحم من   6/6/2007وكالة معا   وأضافت  
زياد أبـو عمـرو     . في دول مختلفة الى التقاعد بتنسيب من وزير الخارجية د           سفيرا فلسطينيا  12احالت  

 . نافيا االنباء التي تحدثت عن اقالة سفراء من مواقعهم،وإعتماد الرئيس عباس
  
   رؤساء بلديات ومسؤولين لالعتقال اإلداري8االحتالل يحّول نائبين و 

ة من رؤساء البلديات والمسؤولين الذين اعتقلتهم       حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي نائبين وثماني     : نابلس
مؤخراً لالعتقال اإلداري، لفترات تراوحت ما بين أربعة شهور وستة شهور          

 .للنائـب أبـو سـير     ) شهور 
و

رئيس بلدية نابلس، وعرب الشرفا رئيس بلدية بيتا، ورمضان شتات وعمر اشتية 
وشملت قرارات االحتالل ايـضا تحويـل        .وعضو مجلس بلدي بديا عز الدين سالمة لالعتقال اإلداري        

، وكذلك مدير عام وزارة األشـغال       ) شهور 4(لس فياض األغبر لالعتقال االداري لمدة       مدير اوقاف ناب  
  ). شهور6(، ومحمد خضر هاشم مدير التعليم العالي ) شهور6(فريد زيادة 

 7/6/2007األيام الفلسطينية 
  
كتلة حماس البرلمانية تطالب السلطة برفع قضية الن 

سرائيلية عددا مـن نـواب          
الت

بيان السلطات االسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية للنواب األسرى خاصـ
وطالبت الكتلـة رئاسـة الـسلطة    . البيتاوي الذي يعاني من أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم    

والحكومة بتبني ملف النواب والوزراء ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية المعتقلين، ورفعه إلى             
 .محكمة العدل الدولية، ومتابعته بشكل جدي وحقيقي

 7/6/2007الشرق األوسط 
  
   االسرائيليةمائجرالمصطفى البرغوثي يطالب بارسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في  

 اعتبر وزير االعالم والمتحدث الرسمي :رام اهللا 
م وقال أن قيـا    .ريمة حرب ضد عائلة امنة            

قو
داخل منزلها الساعة الواحدة فجرا مما ادى الى استشهاده واصابة ستة من افراد اسر

تحقيق دولية الى االراضي    وطالب البرغوثي بارسال لجنة      .انتهاك اسرائيلي للمواثيق واالعراف الدولية    
الفلسطينية للتحقيق في الجريمة االسرائيلية نظرا لقناعتنا بان لجـان التحقيـق التـي يـشكلها الجـيش                  

  .االسرائيلي هدفها اخفاء الحقيقة وطمس معالمها
 6/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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13.

ور ليس لهم فيهـا ناقـة وال             
جمل وال زالت التحقيقات مستمرة حول من يقف وراء هذه الجماعة ونتائج تلك ا

ان الباب مفتوح لهم اذا سلموا انفسهم       " قال   ،حول تسليم جماعة فتح االسالم انفسهم لحركة فتح في لبنان         
ة االخرى فـي           

  

14.

ليها واعتبارها مرجعية، إضافة إلى ضرورة التزام إضرورة العودة 

وتحميل 

 ولين أيضاًؤطرقت مناقشات وفد الجبهة الديمقراطية مع المسفلسطيني الداخلي ت

  
  نح المخيمات مستبعد اآلسحب سال و..فشلنا في حل ازمة نهر البارد: زكيعباس  

 قال ممثل ملف الالجئين الفلسطينيين في لبنان عباس زكي ان كل المبادرات السياسية فـشلت                : بيت لحم 
 ،واستبعد حل ازمة المخيم في الوقت القريـب        .في حل ازمة مخيم نهر البارد وانهاء القتال الدائر هناك         
 .ت وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من الويالت      واعرب عن امله في ان يتم انهاء القضية في اسرع وق          

 ونامـل ان تنتهـي      ،واضاف في حديث لوكالة معا عبر الهاتف ان االزمة معقدة والموضوع شائك جدا            
المواجهات باقل الخسائر لجميع االطراف وان يفوت الشعب الفلسطيني المؤامرة وان تكـون المخيمـات               

لتي تحاول زج الفلسطينيين في امالفلسطينية في منآى عن تلك المؤامرات ا      
 ".لتحقيقات ستحدد ذلـك                

و
واستبعد زكي ان تمتد االشتباكات الى المخيمات الفلسطين ". محاكمة عادلة  لنا وسنحاكمهم 

ان هذا الموضـوع مـستبعد االن نتيجـة         "  قال ،وسؤل زكي عن امكانية سحب سالح المخيمات      . لبنان
بادر المصاب الذي اصابنا كفلسطينيين ولبنانيين خاصة وانه ثبت للجميع ان القتال الدائر في مخيم نهر ال               

 ".ليس لنا عالقة به واستطعنا تجاوز الموضوع على االقل في هذه المرحلة
6/6/2007وكالة معا 

  
  ومحادثات الشعبية تبدأ اليوم.. الديمقراطية تنهي محادثاتها مع المصريين في القاهرة 

هرة محادثات تبدأ اليوم في القا:  جيهان الحسيني نقالً عن مراسلتهاالقاهرة من 7/6/2007الحياة أفادت 
بمشاركة ممثل الجبهة في الخارج ماهر الطاهر والقيادي  المسؤولين المصريين مع وفد الجبهة الشعبية

وكانت اختتمت أمس مفاوضات المسؤولين المصريين مع وفد الجبهة . في الجبهة جميل مجدالوي
  .صالح ناصر وخالد عطاالديمقراطية برئاسة األمين العام للجبهة نايف حواتمة وعضوية صالح زيدان و

هذه المحادثات تمهد للحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي سيعقد خالل األسابيع "وقال حواتمة للحياة إن 
 الفلسطيني ووضع آلية تنفيذ جادة إلنهاء األوضاع -وقف االقتتال الفلسطيني "، موضحاً أن "المقبلة

ا جرى أول من أمس عند معبر المنطار، هو على المتوترة على األرض لضمان عدم تجدد االقتتال كم
واتهم حواتمة القيادة السياسية لكل من حركتي حماس وفتح  ."رأس جدول أعمال هذه المحادثات

ضلوع أمراء الحرب الذين يقومون بتنفيذ القرارات "بالمسؤولية عن هذه األحداث الدامية، مشيراً إلى 
وقف كل الصراعات على النفوذ في األجهزة األمنية والمؤسسات "ودعا إلى  ."السياسية الدافعة لالقتتال

واستنكر  ."هو الذي فجر الصراع بينهما"، مشيراً إلى أن ذلك "اإلدارية للحكومة الفلسطينية بين الحركتين
بدالً من أن يلتزموا هذه الوثيقة ": ، وقال)سرىوثيقة األ(حواتمة عدم التزام وثيقة الوفاق الوطني 

ا ارتدوا عنها وبحثوا عن حلول ثنائية، رغم أنها موقعة من كل الفصائل الفلسطينية، وهناك ويحترموه
، داعياً إلى "إجماع فلسطيني عليها

ية الفلسطينية قرارات إعالن القاهرة وقرارات القمة األخيرة في الرياض وإعادة بناء األوضاع الداخل
إن وجهة نظر الجبهة ": وقال. على قاعدة ديموقراطية من خالل التمثيل النسبي في االنتخابات

الديمقراطية هي أن وقف االقتتال الداخلي يتم عبر تشكيل لجنة مركزية عليا برئاسة مصرية وتضم 
ة وبتاريخ وطني، وأن شخصيات فلسطينية ناشطة لها حضورها في الساحة الفلسطينية وتتمتع بالنزاه

تعمل تحت إدارتها قوة مشتركة تحمل إشارات خاصة بها للفصل بين العناصر المتحاربة 
  ."الطرف المتجاوز مسؤولية عمله

إلى جانب : القاهرة محمود علي نقالً عن مراسله في 6/6/2007 إسالم أون الين وأورد موقع
المباحثات بشأن الوضع ال

  

            11 ص                                    745:                          العدد       7/6/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

 ضرورة تزامن التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ، بحسب حواتمة، مؤكداً"إسرائيل"حديث عن التهدئة مع 
واعتبر  .اء الجدار العازل

15.

س عزت الرشـق         
 بعقد مؤتمر دولي جديـد لحـل         محدداً حركة تصوراً الن في مصر قد عرضوا على       و يكون المسؤول  

ؤولين المصريين الذي وجهوا            

16.
ت الرئيس محمود 

ني على اإلطالق، وال يمكن أن تعيد عباس بإيهود أولمرت ال تفيد الشعب الفلسطي
وقال عزام في تصريح له إن كل من يقرأ ما يجري على  . أي لقاء بالخطأ السياسي الفادحواقع، واصفاً

تنجز شيئا على اإلطالق، فحكومة إسرائيل 

   غزةفي جرحى في تجدد للقتال بين فتح وحماس 6قتيل و .17
في وقت مبكر صـباح       اندلعت موجة جديدة من االقتتال الداخلي بين مسلحي حركتي فتح وحماس           :زة

الً عـن سـقوط سـتة                    

لل
واالحتالل، ووقف العدوان على غزة والضفة ووقف عمليات تهويد القدس وبن

 .قق ذلك فإن المناخ السياسي سيكون مهيئا الستئناف العملية السلمية بين الجانبينأنه في حالة تح
ولين المصريين برئاسة ؤإن المباحثات الرسمية بين المس: ولؤعلى جانب آخر قال مصدر مصري مس

الوزير عمر سليمان ووفد الجبهة تناولت جوالت المباحثات الثنائية التي تمت مع فتح وحماس والجهاد 
 .صيلة هذه  اللقاءاتوح
  
  حل القضية الفلسطينية مؤتمر دولي لعقدحماس تنفي تلقي عرض مصري ل 

   فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس      ىنف  : 7/6/2007 األهرام المصرية     في أشرف أبوالهول كتب  
 الحركة ويقضي بعقد مؤتمر دولي من أجـل حـل           ىلإاألنباء التي تحدثت عن عرض تقدمت به مصر         

 ىلإنما بحاجة   إ و  ,  مؤتمر دولي  ىلإ القضية الفلسطينية ليست بحاجة       :  برهوم أضافو  . ضية الفلسطينية الق
طـالق  إ و  , قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف     إ خاصة   ،تفعيل قرارات دولية اتخذت بشأنها    

   . "سرائيليةاإل" من السجون ىسراح األسر
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حما: دمشق من   6/6/2007 قدس برس  وأوردت

أن
وأكد الرشق في تصريحات خاصة لقدس برس أن المس .القضية الفلسطينية 

ار طيلة األيام الماضية في القاهرة حول سبل الخروج مـن المـأزق    الدعوة إلى الفصائل الفلسطينية للحو    
 بما فيها حماس تقديم تصور لكيفية التوصل إلى قيام دولة           مشاركةالفصائل ال جميع  الحالي، قد طلبوا من     

هل يتم ذلك عبر المفاوضات مع إسرائيل؟ وهل تكون المفاوضات مباشـرة أم غيـر               : فلسطينية مستقلة 
  .وسيط ثالث؟ أم أن األمر يتطلب عقد مؤتمر دولي جديد؟، كما قالمباشرة عن طريق 

  
  أولمرت غير مجدية وتوظف لمصلحة إسرائيل -  لقاءات عباس:الجهاد 

 تأكيده على أن لقاءا، القيادي في الجهاد اإلسالمي،جدد الشيخ نافذ عزام: ألفت حداد
له حقوقه في ظل هذا 

ال
، يعرف أن هذه اللقاءات لن  وإسرائيلياًاألرض، فلسطينياً

، وال يمكن أن تتخذ أية خطوات، وهي من خالل مواقفها وسياساتها ال يمكن أن حكومة مهتزة وضعيفة
وبين أن هذه اللقاءات تدخل  .تعطي للفلسطينيين أي شيء حتى على صعيد التسهيالت الصغيرة الثانوية
  . أمام العالمفي إطار اللقاءات البروتوكولية التي توظفها إسرائيل لتجميل صورتها قليالً

  6/6/2007 48عرب
  

غ
الخميس، جنوبي مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على األقل، فـض

، فقد قام عدد مـن مـسلحي حركـة          CNNلـ  حركة فتح  وحسبما أكدت مصادر فلسطينية من     .جرحى
حماس بمحاصرة عدد من منازل لعناصر من الجناح العسكري لحركة فتح، بجنوب غزة، ثم أطلقوا النار                

  .على من بداخلها
  7/6/2007سي ان ان 

  

  

            12 ص                                    745:                          العدد       7/6/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

18.

 ،نفق أرضي بالقرب من شارع صالح الدين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

مات التي تحاول بعض 
سائل اإلعالم المشبوهة تلفيقها، هي معلومات مغلوطة وكاذبة، وإكمال لدور العدو الصهيوني في كشف 

قوات "ـ مباشرة من العدو ل

19.
جود ما وصفها بفئة انقالبية تصر على 

طينية والتجديف عكس التيار، لخدمةإبقاء حالة الفوضى وإرباك الساحة الفلس
تلك الفئة تسعى جاهدة في وضع العراقيل أمام "وأضاف المصري في تصريحات صحافية أن  .ارجية

وأوضح النائب  

القوة ايقصد ال  القوى غير القانونية  عنتنفيذية منظمة التحريربيان : حماس .20
تحدثت لقدس برس وطلبت عدم     حماس  اعتبرت مصادر سياسية قيادية رفيعة المستوى في حركة         : شق

تحرير عن الموقف مـن              

21.
طالق إ إن كتائب القسام قررت قبل أيام التوقف عن 

وأضافت الصحيفة نقالً عن مصادر فلسط ."سرائيلإ"صواريخ القسام نحو 

  وأبو عبيدة ينفي استهدافه.. جبالياشرق مقر لألمن الوطني قرب اكتشاف نفق  
 مصادر أمنية أعلنت الليلة أن ، أنغزة من وكالة وفا  عن7/6/2007لسطين  عين على فنقلت نشرة

قوات األمن عثرت على 
اإلدارة (بطول عشرات األمتار يمتد من منزل مهجور ويتجه إلى موقع األمن الوطني الكتيبة الثانية 

الذي حاولت كتائب القسام أكثر من مرة السيطرة عليه من خالل قصفه و شرق جباليا،) اًالمدنية سابق
 .، بحسب المصادر نفسهاومحاولة اقتحامه خالل المواجهات المؤسفة السابقة التي شهدها قطاع غزة

هدم وأضافت المصادر أن سيارة يستقلها عدد من المسلحين أطلقت النار على قوات األمن أثناء قيامهم ب
 متراً وتم حفره من أحد المنازل التي تم قصفها من قبل 12النفق، منوهاً إلى أن النفق يبلغ عمقه 

  ."اإلسرائيلية"الطائرات 
 أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام نفى  من غزة، أنفلسطين اآلنوفي المقابل، نقلت النشرة عن موقع 

معلوالهذه " :"فلسطين اآلن"ـوقال أبو عبيدة في تصريح خاص ل .األنباءهذه 
و

وأوضح أبو عبيدة أن هذه اإلجراءات تأتي نتيجة أوامر ."أساليب المقاومة
 إلى أن كل ما يتم الحديث عنه من أنفاق هي أساليب المقاومة، مشيراًمن أجل كشف " لحد الفتحاوية

نحن في كتائب القسام " :وأضاف أبو عبيدة .وضعت لمقاومة االحتالل ولصد أي عدوان على قطاع غزة
 من مقرات األجهزة األمنية التي تعتدي على المجاهدين وتقدم معلومات لالحتالل ال تستحق اًنؤكد أن أي

  ."أجل دخولها أو اقتحامها، فنحن نعد الوسائل من أجل مقاومة االحتالل من اًنفق
  
 المصري يتهم فئة انقالبية بإشاعة الفوضى والتجديف عكس التيارمشير  

 و، مشير المصري، أكد عضو كتلة حماس البرلمانية:القاهرة
 حسابات شخصية وأجندة 

خ
."الخطة األمنية، بل تتفاوض مع العدو في أهدافه ضد حماس والحكومة ورئيس الوزراء

اف مرافق رئيس الوزراء الفلسطيني، وإن كان األخطر في حاالت نحن نعتقد أن اختط": الحمساوي
االختطاف، إال أنها ليست الوحيدة، بل هناك خروقات كثيرة ومثبتة لدى حركة حماس على صعيد 

 ."االختطاف والحواجز واعتالء األبراج والمباني السكنية العالية
  6/6/2007فراس برس 

  
  لتنفيذية

دم
حركة تعتبر ما ورد في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة الال أن   ،اإلشارة إلى اسمها  

ح المقاومة الذي هو السالح األكثر شرعية فـي الـساحة الوطنيـة             السالح ومن المقاومة، ال يمس سال     
مصادر أن يكون المقصود بالقوى غير القانونية القـوة التنفيذيـة           الواستبعدت  . ، حسب وصفه  الفلسطينية

  . التابعة لوزارة الداخلية
  6/6/2007 قدس برس

  
 ن بالهاوتكتفيو" إسرائيل"على حماس تقرر وقف إطالق الصواريخ : هآرتس 

 قالت صحيفة هآرتس اليوم الخميس:بيت لحم
كتائب قررت الينية أن 
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  ووضع عبوات ناسفة ضد القوات"سرائيليةإ"الستمرار بإطالق قذائف الهاون نحو أهداف عسكرية 
ضحت المصادر الفلسطينية أن القرار اتخذ بعد 

  يخاروصال  جيل سادس منريتطوتعلن  سرايا القدس .22
 أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي أمس أنها قامت بتطوير صاروخ محلي الصنع يمكن أن يستهدف               :ب.ف

 من الصواريخ يتوقع     سادساً جيالً" بيان إن     

  7/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  جنين تختطف أحد كوادر شهداء األقصى في وات االحتالل .23
 قريـة ديـر أبـو            

24.

 وهي تمت بأمر وليس خـالل       ، ألف غير دقيق   18إن رقم   : صحفي    
إس"، فعلى سبيل المثال ال الحصر، هدمت        عمليات عسكرية 

منازل في مخيمات قطاع غزة أثناء توسعة الشوارع ألسباب أمنية، ولم تكن حينهـا منظمـات حقـوق         
 في حينها، ناهيك عن تـدمير مخـيم           

25.

 بالوحدة مع طرها التنظيمية كافة اتخذت قراراًأبلجنتها المركزية ومجلسها الثوري و

ا
وأو.  الفاعلة على حدود القطاع وبداخله"سرائيليةاإل"

 .طالق النارإالضغوطات من قبل المستوى السياسي في حماس على الذراع العسكري للحركة لوقف 
نهائياً ولكنها طالق النار إن ال توقف أحمد الجعبري أمر قررت القسام بزعامة في نهاية األ ":وأضافت

 ". سوف تغير نوع السالح المستعمل واألهداف
  7/6/2007وكالة معاً 

  

.أ
دس، فيوقال مسؤول في سرايا الق    . "إسرائيلية"منشآت حيوية   

 أن  ، موضـحاً  " وإنزاله إلى الميدان سيستهدف مناطق حيوية داخل المدن الـصهيونية          االنتهاء منه قريباً  
. "عبر االستفادة من منظومة صواريخ غـراد روسـية الـصنع          "المنظمة طورت هذا الصاروخ البدائي      

 ." من المواد المتفجرةكبرأالصاروخ يحمل شحنة "وأضاف أن 

ق
حد كوادر كتائب شهداء األقصى فيأمس،  أ خاصة،   "إسرائيلية"اختطفت وحدة   : جنين

قرية اللى  إلمدني تسللت   تنكر أفرادها بالزي ا   التي  وحدة  الن  أوذكرت مصادر أمنية،    . جنينشرق  ضعيف  
 كتائـب واختطفت فايز فخري ياسين الذي تطارده قوات االحتالل منذ فترة طويلة على خلفية نشاطه في                

  .األقصى
 7/6/2007األيام الفلسطينية 

  
   غير دقيقة1967 ألف منزل منذ 18" إسرائيل"األرقام التي تحدثت عن هدم : فتح 

 ضد هدم البيوت    "اإلسرائيلية"إن األرقام التي نشرتها مؤخراً اللجنة       ،  ربعاء قالت حركة فتح، األ    :رام اهللا 
 عشرات آالف المنازل الفلسطينية     "إسرائيل"هي أرقام غير دقيقة، وإن العدد هو أكثر بكثير، حيث دمرت            

وقالت الحركة في بيان  .1967منذ  
 في بداية الـسبعينات عـشرات آالف        "رائيل

ال
 لهدم المنازل ناشطة "اإلسرائيلية" مثل اللجنة    "اإلسرائيلية"اإلنسان  

وأوضح جمـال   .، وتدمير كل المنازل المتاخمة للحدود مع مصر أثناء انتفاضة األقصى2002جنين في  
 ال يشمل المنازل التي تعرضت للدمار الجزئـي أو          "اإلسرائيلية"نزال الناطق باسم فتح أن تقرير اللجنة        

  .التصدع جراء تفجير منازل مجاورة
  6/6/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
 حضان فتح األمأ ىلإفتح االنتفاضة تقرر العودة : القدس العربي 

ن فتح االنتفاضة التي انشقت عن حركة فتح أمس أذكرت مصادر فلسطينية :  وليد عوض- رام اهللا
ن إمس أونقل عن زياد الصغير عضو اللجنة المركزية لفتح االنتفاضة قوله . م فتح األىلإقررت العودة 

ن قيادة فتح إوحسب الصغير ف . صفوف حركة فتحىلإ قرر العودة ىبو موسأ تنظيمه الذي يتزعمه
االنتفاضة ممثلة 
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5هداف التي انطلقت منها الحركة عام ساس المبادئ واألأ ىحركة فتح عل
هذا : ضاف الصغيرأو .جل تحقيقهاألوطنية للشعب الفلسطيني واستمرار الكفاح الوطني من هداف األ

ب دورها التاريخي الريادي 

26.

 مخيمات نابلس بعين الريبة والحذر للتسريبات -تنظر قيادة حركة فتح :  جاء فيهاً
سالم في مخيماعالن عن تشكيل فتح اإلالصحافية عن نية مجموعات اإل

رضية فتح أ لىع: ضاف البيانأو .شمال لبنانتزامن مع مؤامرة تصفية وجود الالجئين في مخيمات 
جسام ضها وتصديها لكل هذه األ

 7/6/2007القدس العربي 

27.

ذه المنطقة ومنع حصول أي اعتداءات جديدة من عناصر تنظيم جند الشام على الجيش 

 10( عنصراً 40 حي الطوارئ معقل مجموعة جند الشام، وتألفت هذه القوة من هاوأبرز

وأكد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في الجنوب خالد عارف بعد
نما هم حريصون على أمن المخيمات وأمن الشعب إ ،و بندقية لإليجارأداة ألن يكونوا "لسطينيين 
  ."لسطيني

لن يسمح ألحد بالتعرض "لعصبة األنصار أبو شريف عقل أن التنظيم وره قال الناطق اإلعالمي 
 يسحب بعض عناصره أن"ش 

ساس التمسك أ ىوعل، 196
با

القرار نتيجة لقناعتنا بضرورة استعادة وحدة الحركة وضرورة قيامها بلع
حوارات ن قرار الوحدة جاء بعد الأبقيادة النضال الوطني الفلسطيني لتحقيق الطموحات الوطنية، كما 

خوتنا من فتح الذين قدموا من فلسطين مكلفين ببحث هذا إجريناها في دمشق قبل فترة مع أالتي 
 .الموضوع معنا

  7/6/2007القدس العربي 
  
  سالم الى الضفة الغربية نابلس تحذر من نقل تجربة فتح اإل فيحركة فتح 

صدرت حركة أ ،عن نفسها في نابلسعالن سالم اإل استعدادات فتح اإلى علرداً: وليد عوض -رام اهللا 
فتح هناك بيان

 ،ت نابلس في الفترة المقبلة
بال

صاحبة المشروع الوطني ورأس هرم المقاومة تعلن قيادة الحركة رف
وحذر بيان فتح تلك المجموعات من  .ظهار نفسها بالسلفية الجهاديةإالمرتبطة بالقاعدة رغم محاولة 

بدأت تتسلل لتلك ) بعضها مرتبط بدولة عربية(ية خفية يادي مخابراتأن أ استغالل الدين، مؤكداً
 .المجموعات

  
   تنتشر في تعمير عين الحلوةللفصائل والقوى اإلسالميةالقوة األمنية  

انتشرت قوة أمنية مشتركة من منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل التحالف الفلسطيني والقوى : بيروت
 للسيطرة على الوضع ،مس في منطقة التعمير عند المدخل الجنوبي لمخيم عين الحلوةسالمية صباح أاإل
مني في هاأل

  .اللبناني
التي قسم وتوزع المسلحون الذين يمثلون القوى التي تألفت منها القوة المشتركة على المربعات األمنية 

ليها، إالمخيم 
، على ) وحركة فتح،"نصار اهللاأ" و،"سالمية المجاهدةلحركة اإلا"، و"نصارعصبة األ"عناصر من كل من 

بناني في الجهة الشمالية الغربية ن تتولى قوة من الكفاح المسلح الفلسطيني مهمة منع التعرض للجيش اللأ
  .من المخيم

ن أ عملية االنتشار 
الف
الف
بد

، وتمنى على الجي"للجيش اللبناني، والمعركة مع العدو اإلسرائيلي
  ."المتواجدين في محيط مدرسة مجاورة لمخيم الطوارئ

  7/6/2007الحياة 
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28.
أسامة نان 

إجراء مصارحة ومكاشفة مبنية على الحقائق وليس على األقاويل "ودعا إلى ".  والحكومة

وعية 
 ".والحوار
، وكشف أن "محاولة البعض استغالل هذه الظروف الراهنة لتفجير أزمة" من  واضحاًقلقاًحمدان بدى 

رف من استغالل الظروف، وعدم 

   لضمان األمن في المخيمات.29

بمعاقبتهم ومحاسبتهم 
بما يضمن تنفيذ العدالة أو غير ذلك، نحن نوافق عليها، وال لصيغة ال يقبل بها الجي

تكون دماء الجيش اللبناني أو المدنيين "، رافضاً أن "ادرة للداعية فتحي يكنمب"ارف إلى أنه لم يسمع بـ

30.

م دعوته الرئيس السوري بشار األسد للتفاوض المباشر، ئير شطريت عن سبب عد

   أزمة الباردالجةالحل السياسي هو المخرج الوحيد لمع: حمدانأسامة  
نت، شدد ممثل حركة حماس في لب.في مقابلة مع إسالم أون الين: أيمن المصري - بيروت

رغم ارتفاع صوت : "، وقال"الحل السياسي هو المخرج الوحيد لمعالجة األزمة القائمة"حمدان على أن 
 لدى  الشعور ما زال موجوداًالرصاص فإننا نرى أن فرصة نجاح الحل السياسي ما زالت قائمة، هذا

قيادة الجيش
، "وجود طرف ثالث يعيق التوصل إلى حل" عن قلقه من حمدانوأعرب ". والتوقعات بعد حّل األزمة

 في اليوم األول لألزمة عند االتفاق على ودلل على ذلك بما جرى.  من اإليضاحاتدون أن يعطي مزيداً
 .وقف إطالق النار، ثم جرى خرق االتفاق من طرف ثالث وهو ما أدى إلى عودة المواجهات

وشبيهاتها في غير وقت الحرب، " فتح اإلسالم"ن ما أسماه بالحل المتكامل لمعالجة أزمة حمداويقدم 
 يمكن مواجهتها فقط بالقوة بل ال بد من التاألفكار ال: " بالجانب الفكري حيث قاليتعلق أوالً

وأ
 لمنع أي ط كبيراًتبذل بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية جهداً"حماس 

واعتبر أن ما جرى منذ يومين ". يين أو اللبنانيين إلى معركة داخلية أو فلسطينية لبنانيةاستدراج الفلسطين
، لكنه في الوقت نفسه يستدّل بهذه األحداث ليثبت " أن القلق كان حقاًيؤكد فعالً"في مخيم عين الحلوة 

 ".بنانية فلسطينيةقدرة الفصائل والجيش اللبناني على منع افتعال فتنة أو تحويل األمور إلى أزمة ل"
  6/6/2007إسالم أون الين 

  
ال بد من تشكيل قوة أمنية: خالد عارف 

شدد أمين سر حركة فتح في الجنوب خالد عارف، على ضرورة ضمان سيادة الدولة والقانون : بيروت
ما ارتكبته هذه الجماعة "اً على أن والجيش اللبناني بالنسبة للحلول المطروحة لمعالجة فتح اإلسالم، مشدد

الصيغة التي ترتضيها الحكومة اللبنانية والجيش سواء "وأكد أن . "ال يقبله أي إنسان
وأشار . "ش والحكومة

ع
  ."الفلسطينيين موضع استغالل من أحد

هذا ال بد منه، لكن ال بد من ": وعما يحكى عن تشكيل قوة أمنية لضمان األمن في المخيمات، قال عارف
ثلية منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أن تكون لهذه القوة مرجعية، ونحن نرى أن المرجعية هي في مم

  ."األخ عباس زكي، وما يرتئيه الجيش اللبناني والقانون اللبناني نحن موافقون عليه
  7/6/2007الحياة 

  
   واشكنازي يعتبر حرباً معها احتماالً واقعياً دون شروط مع سورياتفاوضلمستعد ل أولمرت 

يس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت، أمس، أعلن رئ: حلمي موسى عن 7/6/2007 السفير قالت
وجاء إعالن اولمرت أثناء انعقاد . استعداده للتفاوض المباشر مع السوريين، من دون شروط مسبقة

وقال أولمرت، ردا . الجلسة الخاصة للمجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للبحث في المسألة السورية
على سؤال للوزير م

وطالب . "إنني على استعداد إلجراء مفاوضات مباشرة مع السوريين، ولكن من دون أن يملوا شروطا"
ودعا .  التي يمارسها عسكريون وسياسيون حول تسخين الجبهة السورية"الثرثرة"أولمرت بالكف عن 

وحسب كالمه فإن الموضوع حساس . تقليل من الكالم في هذا الموضوعوزراءه والقادة العسكريين إلى ال
وأضاف أولمرت أنه لم يتلق حتى اآلن أية  . ويمكن للتصريحات أن تخلق سوء فهم لدى السوريين
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وتزود بأسلحة حديثة، ولكنهم لم يلحظوا أية إشارات حول نوايا لمهاجمة إسرائيل، أو لشن عمليـة                 

زب اهللا على حيفا، وحسنت تحـصيناتها واسـتوعبت         وحدات صاروخية ثقيلة، كالتي أطلقها ح      

ور               

 الدفاع عمير بيرتس 

رائيل أن تتعرى وتعلن على المأل كل ما يتعلق ال ينبغي على إس": بيرتس
ما أقوله هو أننا ننطلق من ان الجيش يجب أن يكون جاهزاً ومتأهباً لكل االحتماالت وعلى . ستعداداتنا

  ."ى سورية

وقد قيل للوزراء إن السوريين يطالبون بأن تكون . رسائل من السوريين حول الشروع بمفاوضات
  . الوساطة أميركية

 المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر في جلسته هذه إلى عروض حول الوضع على الحدود              وقد استمع 
وعرضت .  ومجلس األمن القومي   "الشاباك" و "الموساد"الشمالية من قادة كل من االستخبارات العسكرية و       

اإلسرائيلي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني للسياسة اإلسرائيلية إزاء سوريا، مشيرة إلى النشاط الدبلوماسي             
وقال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية عاموس يدلين ورجاله إن الجيش السوري           . إلزالة التوتر معها  

تعاظم 
ن تشكيالت السوريين دفاعية ولكن     وأشار رجال االستخبارات العسكرية إلى أ     . خاطفة في هضبة الجوالن   

واعتبرت االستخبارات العسكرية أن حزب اهللا يشكل حاليا عنصرا من عناصـر            . بالكثير جدا من القوة   
وأشارت التقارير االستخباراتية إلى أن دمشق استقدمت مؤخرا إلى الجبهة قبالة هـضبة             . القوة السورية 

الجوالن 
كما أن الجيش السوري عزز تدريباته لقوات الـصف األول          . صواريخ جديدة ضد الطائرات والمدرعات    

  . فيه
وفي الجلسة، أبلغ رئيس األركان الجنرال غابي أشكنازي المجلس أن الجيش مستعد لمواجهة أي سيناريو               

واستعرض نائـب رئـيس     . تعد طوال الوقت لمواجهة شتى االحتماالت     محتمل في الجبهة الشمالية، ومس    
 الوضع في القرى السورية المحتلة في هضبة الجوالن، مستبعدا خطر نشوب مقاومة مـسلحة               "الشاباك"

  . هناك
وجهـة  "واستمرت جلسة المجلس الوزاري المصغر ثالث ساعات اختتمها أولمرت بـاإلعالن عـن أن               

 مع سوريا، ومن الضروري إبداء الحذر من سيناريو سوء التقدير، الذي قـد              إسرائيل ليست إلى الحرب   
وكرر أن إسرائيل تبعث رسائل تهدئة للسوريين عبر قنـوات سياسـية            . "يقود إلى تدهور الوضع األمني    

. ومع ذلك فرض رئيس الحكومة تعتيما على ما جرى في الجلسة باعتبارها جلسة أمنية وزارية              . مختلفة
م المواضيع التي عرضت تقارير حول مشتريات السالح السورية والقدرات الـسورية فـي              ومن بين أه  

 وزيرا  11وخالل الجلسة، قرر أولمرت تعيين طاقم وزاري من          . عالقاتها مع كل من إيران وحزب اهللا      
ويضم هذا الطاقم كال من ليفني ونائب رئيس الحكومـة شـمعون            . برئاسته لمعالجة الموضوع السوري   

 ووزراء الدفاع عمير بيرتس والصناعة والتجارة إيلي يشاي واألخطـار االسـتراتيجية أفيغـدبيريز
وإضافة إلى هؤالء سيضم الطاقم الوزراء شـاؤول موفـاز،          . ليبرمان والبنى التحتية بنيامين بن أليعزر     
طاقم، مشيرا  وقد اعترض الوزير شطريت على تشكيل هذا ال       . رفائيل إيتان، دانئيل فريدمان وآفي ديختر     

أما بيريز فاعترض على    . إلى أنه يتعارض مع حديث أولمرت عن ضرورة تخفيض التوتر مع السوريين           
تقديرات االستخبارات العسكرية القائلة إن السوريين ينشرون قواتهم في تشكيلة دفاعية تحـسبا لهجـوم               

التي نسمعها هذه األيام مـن      السبب المركزي وراء األصوات     "وقال ليبرمان، في الجلسة، إن      . إسرائيلي
  ."فاألسد يريد صرف األنظار نحو إسرائيل. سوريا هو إقامة المحكمة الدولية الغتيال رفيق الحريري

اعتبر وزير: أسعد تلحمي عن مراسلها الناصرة من 7/6/2007 الحياة وأضافت
جزءاً من معادلة "، ئيلي في األشهر األخيرةالتدريبات العسكرية المكثفة التي يقوم بها الجيش اإلسرا

إذ يفرض على األطراف " هو األمر الصحيح لمنع حرب "ميزان الرعب"وأضاف ان . "ميزان الرعب
ورداً على سؤال عن احتماالت نشوب حرب . "األخرى أن تفكر ملياً قبل اإلقدام على مغامرة عسكرية

في الصيف الوشيك قال 
با

التدريبات هي أمر بديهي ال عالقة لها بنيات هجومية عل. كل الجبهات
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   رجاالتهىابو مازن ضعيف جدا وال يمكننا التعويل عليه وعل: ليفني .31
كشفت صحيفة يديعوت احرونوت النقاب عن ان وزيرة الخارجية  : زهير اندراوس-اصرة 

لها في لت عن ليفني قو

32.

ت عن الدبلوماسي الذي 
رفض الكشف عن هويته قوله اننا نلتقي وزراء الخارجية في كافة انحاء العالم لنبل

واضاف ان حكومة رئيس الوزراء ايهود . المستوطنات مع علمنا اليقين بأننا نكذب على هؤالء الوزراء
من أي حكومة 

33.
جهات في حركة فتح طلبت اإلذن من إسرائيل إلدخال كميات كبيرة من 

قذائف االر بي جي وآالف القنابل اليدوية وماليين الرصاصات من أجل است
مع ذلك ذكرت الجهات في حركة فتح بأنها لم تتلق ردا  ".ي القطاع وتفريق مظاهرات حركة حماس
 موافقة إلدخال تلك األسلحة التي ستأتي من بعض الدول ىتى اللحظة من قبل إسرائيل للحصول عل

 . على حد هآرتس"عربية
حين واآلخر أخبار تتعلق بالشأن  تنشر بين ال

 أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي أنه يـرى فـي           إلى ذلك، نقلت اإلذاعة العسكرية عن رئيس هيئة       
الجدية التـي يبـديها أشـكنازي فـي         " ونقلت عن ضباط كبار قولهم ان        .التهديد السوري تهديداً ملموساً   

االجتماعات المغلقة لهيئة األركان بشأن التهديد السوري تبث لمرؤوسيه االنطباع بأنه يعتبر خيار الحرب              
  ."مع سورية تهديداً ملموساً

  

الن
االسرائيلية تسيبي ليفني، تخالف اولمرت في عملية دعم الرئيس الفلسطيني، ونق

جلسة مغلقة انها ليست متأكدة بالمرة من ان محمود عباس ورجاالته باستطاعتهم ان يقوموا بالمهام التي 
 حد تعبيرها، الن عباس بات شخصية ضعيفة للغاية ىتعول اسرائيل عليها، وبالتالي فال حاجة لدعمه، عل

  .  في الشارع الفلسطيني
  7/6/2007القدس العربي 

  
 نكذب على العالم ونبني المستوطنات ونقمع الفلسطينيين: ليدبلوماسي اسرائي 

أن الدولة العبرية ترسل دبلوماسييها الى "اوضح دبلوماسي اسرائيلي بارز ): الترجمة( محمد بشير
الخارج للكذب على العالم عبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعن الممارسات 

ونسبت صحيفة جيروزاليم بوس". الشعب الفلسطينيالقمعية االسرائيلية ضد 
غهم باننا اوقفنا بناء 

رت قامت ببناء مزيد من المستوطنات في االراضي الفلسطينية المحتلة اكثر اولم
وقال . اسرائيلية سابقة، مؤكدا ان المستوطنات غير قانونية وانها تشكل اسوأ ممارسة في حق الفلسطينيين

 على الجمهور االمين العام لحركة السالم اآلن االسرائيلية، ياريف اوبنهايمر ان حكومة اولمرت كذبت
 .االسرائيلي وانها تواصل بناء المستوطنات بدال من االنسحاب منها كما وعدت

 7/6/2007عكاظ 
 
 جهات فتحاوية طلبت من اسرائيل السماح لها بادخال اسلحة لمجابهة حماس: هآرتس 

قالت صحيفة هآرتس إن 
ونقلت  .سلحة والذخيرة إلى قطاع غزة لمواجهة حركة حماس التي أصبحت تتفوق عليها في القطاعاأل

هآرتس عن تلك الجهات قولها، إن الحديث يدور عن إدخال عشرات اآلليات المصفحة والمئات من 
تح خدامها لحماية نشطاء ف

ف
ح
ال

ومن الجدير ذكره أن الصحف والمواقع اإلسرائيلية
 .الفلسطيني على لسان مصادر مطلعة أو مستويات رفيعة المستوى لتغذية الفتنة بين حركتي فتح وحماس

  7/6/2007فراس برس 
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34.

 منزل استيطاني في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت اذاعـة           100ية، باعالنها النية ببناء حوالي      

أراض خاصة يملكها مقاولون حصلوا على تراخيص            
  ".بناء

نـدين اسـتمرار    "ن جانبها، دانت السلطة الفلسطينية عمليات البناء هذه، حيث قال صائب عريقـات،              
وتقوض الجهود المبذولة لتحريـك عمليـة              

  

 نتخابي زعيما .35
 قال ايهود باراك أمس أنه اذا فاز االسبوع المقبل في : ا ف ب-القدس المحتلة 
. اذا لم يستقل رئيس الوزراء الحالي ايهود اولمرت سحب الحزب من االئتالف الحكومييعمل فانه س

استنتاجات شخصية 

36.

الئل تشير إلي تليين الموقف السوري، ونقل جد إشارات او د
عنه قوله ان سورية تقوم بتسليح حزب اهللا بشكل مكثف، وتعمل من وراء الك

بنانية برئاسة فؤاد السنيورة، باالضافة الي قيامها بدعم المقاومة العراقية للمس بقوات االحتالل 
 ى فان الردع اإلسرائيلي تضرر في الحرب الثانية عل

  صيب جنوب إسرائيل.37
قال نائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز، بعد لقائه وزيرة الخارجية االميركيـة كوندل

ن تصيب وسـط    انه يتسلح بصواريخ يمكن أ    . لن يترك جنوب لبنان مطلقا    "شنطن امس، ان حزب اهللا      

   منزل استيطاني في الضفة100 لبناء إسرائيليتوجه  
ولمرت للواليات المتحدة   ضربت منظمة للمستوطنين تعهدات رئيس الوزراء ا      :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
األميرك

قامت ببناء حـوالي    " أمانة"وقالت اإلذاعة إن منظمة      .الجيش االسرائيلي ومسؤول عن المستوطنين أمس     
 مسكنا في مستوطنة ياكير شمال الضفة       12الي  ثالثين مسكنا في مستوطنة الون قرب البحر الميت، وحو        

الغربية، وأن هذه المشاريع تنفذ بموافقة الحكومة التي أعطت الضوء األخضر لبناء هذه المـساكن قبـل                 
نقوم "وأفاد المسؤول عن تكتل المستوطنين في الضفة الغربية بينتزفي ليبرمان            .سنوات، وتم بيع معظمها   

 بها في إسرائيل، إنها بأعمال البناء تماما كما نقوم    

م
السياسة االستيطانية اإلسرائيلية التي تنتهك القوانين الدولية، 

كما اعتبر زعيم حزب ميريتس اليساري المعارض يوسي بيلين لإلذاعة اإلسرائيلية أعمال البناء              ".لسالما
إنهـا  (...) أسوأ رسالة يمكن نقلها إلى المعسكر البراغماتي في صفوف الفلسطينيين           "الجديدة أنها تشكل    

  ".لعبة خطرة يقوم بها المستوطنون منذ أربعين عاما
 7/6/2007الغد األردنية 

  
 سينسحب من الحكومة حال ا"العمل": باراك 

انتخابات زعامة حزب 
ال

على اولمرت التوصل الى "تمر صحفي في البرلمان ان وقال باراك في مؤ
المقرر ان (بحلول موعد صدور التقرير النهائي " انه اذا لم يفعل اولمرت ذلك وأضاف،". واالستقالة

، فسنكون مجبرين على إنهاء شراكتنا مع اولمرت والسعي الى تشكيل حكومة جديدة في ) يصدر في اب
  ". او اجراء انتخابات جديدةالكنيست الحالي

  7/6/2007الدستور 
  
  قوة الردع ضعفت والسوريون سيهاجموننا في حال استفزازهم : الموسادرئيس  

االنترنت ان رئيس الموساد ى الناصرة ـ القدس العربي ـ افاد موقع صحيفة يديعوت احرونوت عل
الجنرال المتقاعد مئير دغان، يعتقد أنه ال يو

واليس علي اسقاط الحكومة 
الل

ب رئيس الموسادوبحس . حد تعبيرهىاالمريكية، عل
 دغان انه حصل في سورية ى سورية بالخيار العسكري، كما يرىلبنان، ولهذا السبب تزداد الثقة لد

 أي عملية قد يرونها استفزازا إسرائيليا، وهم علي استعداد ىتغيير استراتيجي، وهم منذ اآلن سيردون عل
   .قابل إسرائيل أكثر من الماضيللمجازفة م

 7/6/2007القدس العربي 
  
صواريخ حزب اهللا ت: موفاز 

يـسا رايـس فـي                  
وا
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ضرورة تطبيق حظر وصول السالح الذي أقره             

38.

 عضواً، 22راح، وعارضه 
  .بدعم من غالبية أعضاء االئتالف الحكومي

عنصري وفاشي، "، إن القانون "األخبار"، لـ)التجمع الوطني الديموقراطي(ال النائب جمال زحالقة، 
مثل هذه القوانين غير موجودة "، موضحاً أن 

39.

ا وممارساتها، رغم إقرارها بوجـوده وقطـع الوعـود                
اليهودية العربية أكدت في تقريرها الـسن      " سيكوي"وكانت جمعية    .بمعالجته
لجنة "، أن التمييز الصارخ ضد عرب إسرائيل ال يزال مستمرا بعكس ما أوصته لجنة التحقيق                "مساواة

وأشـار   .قصى            

   

40.
، أن الحكومة "هآرتس"ذكرت صحيفة   :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   

إلـى شـمال    " اليونيفيـل "رس إمكانية تقديم طلب إلى األمم المتحدة لفحص إمكانية توسيع نطاق عمل             
ال يزال يشكل مخاوف    " حزب اهللا "د  ة وسياسية إسرائيلية قولها أن وجو        

، مضيفا ان اسرائيل شددت على "اسرائيل وحتى جنوبها  
وطالـب موفـاز    .  وإغالق الحدود اللبنانية السورية أمام شحنات االسلحة الى حـزب اهللا           1701,القرار  

ان تتركز أولوياتنـا علـى      يجب  "بإحياء المسار الفلسطيني بدل استكشاف آفاق السالم مع سوريا، قائال           
  . "المحادثات مع الفلسطينيين

  7/6/2007السفير 
  
  "الدولة اليهودية" إقصاء رافضي  يصادق علىالكنيست 

صادق الكنيست أمس، بالقراءة التمهيدية، على اقتراٍح قانون قدمته العضو :  فراس خطيب-حيفا 
نفي وجود "م رأياً أو تصريحاً يعبر عن أستيرينا تيرتمان يقضي بإقصاء أعضاء كنيست في حال إبدائه

 "دولة عدو"، أو تأييد الكفاح المسلح لـ"إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، أو التحريض على العنصرية
 عضو كنيست على االقت34وقد صادق  . ضد إسرائيل"منظمة إرهابية"أو 

وق
"ويقضي بإقصاء عضو الكنيست بعد انتخابه من الجمهور

الذي لفّقه الشاباك وهو رد فعل اليمين والكنيست عموماً على الملف األمني . في أي دولة في العالم
، معقّباً على قانون ترتمان، إن هذا "األخبار"أما النائب محمد بركة فقال من جهته، لـ ."عزمي بشارةل
  ".جزء من الهذيان العنصري والفاشي الذي بات تياراً مركزيا في اسرائيل"

  7/6/2007األخبار اللبنانية 
  
  48نيي  اإلسرائيلية تواصل التمييز ضد فلسطيالحكومات 

أكد تقرير حقوقي جديد أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تواصل انتهاج التمييز           : الناصرة-وديع عواودة 
ضد المواطنين العرب في إسرائيل في سياساته

مقيـاس   "2007وي للعـام    
ال

الخاصة بالتحقيق في قتل وجرح العشرات من المواطنين العرب في هبة القدس واأل" أور
.  بهويتهم العربيـة   48لى تشبث فلسطينيي    التقرير إلى أن الحرب على لبنان ومشاهد الدمار فيه شددت ع          

ولفت إلى أنهم رأوا أنفسهم وقتذاك كناطقين بلسان العالم العربي في اإلعالم اإلسرائيلي، ما أدى إلى شن                 
  .حملة شرسة ضدهم أظهرتهم كطابور خامس

 6/6/2007الجزيرة نت  
  
   السورية-لبنانية شمال الليطاني وعلى الحدود ال "اليونيفيل" تدرس طلب نشر إسرائيل 

اإلسـرائيلية واألجهـزة األمنيـة         
تد

ونقلت عن مصادر أمني .الليطاني
وقال مصدر مقرب    .من الدخول إلى المنطقة   " اليونيفيل"لدى إسرائيل، وان مقاتلي الحزب يمنعون قوات        

من الطاقم المشترك للصحيفة أن إسرائيل قد تطلب أيضا من األمم المتحدة توسـيع مجـال صـالحيات                  
  ".حزب اهللا" تهريب األسلحة من سوريا إلى  السورية، كي تقوم بمنع-لتشمل الحدود اللبنانية 

  7/6/2007المستقبل 
  

  

            20 ص                                    745:                          العدد       7/6/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

41.

شف ممثلو الجـيش                
المذكور في اجتماع للجنة الخارجية واألمن في الكنيست عقد امس بمبادرة

 الناجم عن شدة القتال والخـوف       "الفزع" جنديا اصيبوا خالل العدوان بما يعرف ب         40هافا جالئون أن    
ي االجتماع المـذكور  

  بعد مبارك أكثر عداًء إلسرائيل وأميركا والغرب .42

 للعضوية 
واشار التقرير . األميركي بسبب الرفض الشعبي المصري لذلكفي المعسكر 

مشددا على أن مصر غير مستعدة لتقديم أي . ن الوهم أن تكون مصر جسرا لها للدخول للعالم العربي
يناء ى رفضها االقتراح القائم على تبادل أراض بين س

 للمغرب سراً" إسرائيلي"أنباء عن زيارة مسؤول  .43
 ذكرت االذاعة اإلسرائيلية أمس ان مدير عام وزارة الخارجية االسرائيلية أهارون ابرامـوفيتش              :أ.ب

لخارجيـة   مقدمتهم وزيـر ا              

 يتفشى في جيش الكيان" الفزع" 
كشف النقاب أمس عن وجود خـسارة غيـر معلنـة لحقـت بـالجيش               :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   

اإلسرائيلي جراء هزيمته في الحرب العدوانية على لبنان في الصيف الماضي، فقد ك
 من النائب عن حزب ميرتس                

ز
 في الجيش ف  "الصحة النفسية "ولفت ممثلو قسم     .من مواجهة المخاطر المترتبة عليه    

   جنـدياً  40 لم يشف منهم سوى      "صدمة الحرب " جنديا صنفوا نهائيا مرضى نفسيين، نتيجة        245الى ان   
لالستمرار بالبحـث عـن      ودعت النائب في الكنيست جالئون الجيش اإلسرائيلي       .عادوا لصفوف الجيش  

  . ما كشف عنهالجنود المصابين بالصدمة النفسية، وقالت ان عدد هؤالء يفوق بكثير
  7/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
مصر ستكون: اسرائيليتقرير  

حذرت صحيفة هأرتس امس من أن مصر ستكون من الدول العربية األكثر تطرفاً وعدوانية ضد 
ده أمير اورن، المعلق وحسب التقرير الذي اع. اسرائيل في مرحلة ما بعد الرئيس حسني مبارك

العسكري للصحيفة، فإن الدراسات واستطالعات الرأي تظهر أن مصر هي األكثر عداء في المنطقة 
وشدد أورن على أن المواقف العدائية التي يعبر عنها . إلسرائيل وللواليات المتحدة، والعالم الغربي

 المعطيات القاطعة مخيفة وقائمة الشعب المصري ليست مواقف عابرة لحظية ومزاجية، مشيرا الى أن
 .على العقيدة واآلراء المسبقة

) ايار(وبين التقرير نتائج دراسة قدمت الى لجنة الخارجية في مجلس النواب األميركي في مايو 
الماضي، وتضمنت نتائج استطالع عالمي أجرته جامعة ميريالند األميركية، يتعلق بالتحقق من مواقف 

ية هي المغرب ومصر وإندونيسيا وباكستان، ظهر من خاللها أن الشعب شعوب أربع دول إسالم
وخلص التقرير الى القول إن اعتبار مصر . المصري هو األكثر عداء إلسرائيل وأميركا والغرب عموما

دولة معتدلة ساعية الى السالم ينبع من خطأ في البصيرة، مشيراً الى أن مصر لم تعد متحمسة
الى أن اسرائيل تخلصت 

م
تنازل من أجل تحقيق السالم في المنطقة، مشيراً ال

وخلص . والنقب والضفة الغربية وغزة، الذي على أساسه يتم توطين الالجئين الفلسطينيين في سيناء
 1967) حزيران(التقرير الى القول إن اإلنجاز العسكري الكبير الذي حققته اسرائيل في حرب يونيو 

 .بول اسرائيلالى جانب التوقيع على معاهدة كامب ديفيد لم يفلحا في اقناع الشعب المصري بق
  7/6/2007وكالة معا  

  

.د
قام مؤخراً بزيارة سرية للمغرب التقى خاللها كبار المسؤولين المغاربة وفي

  وقالت االذاعة ان المباحثات بين الجانبين تناولت سبل دفع مسار التفاوض االسرائيلي            .محمد بن عيسى  
ولـم تـورد االذاعـة تفاصـيل أخـرى          . الفلسطيني وامكانية استئناف العالقات بين إسرائيل والمغرب      

  .بخصوص الزيارة كما لم يصدر تأكيد فوري لهذه األنباء من جانب الرباط
  7/6/2007خليج اإلماراتية ال
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44.

ق أن التقى بالمندوب السامي لشؤون 
، وبحث معه موقف المفوضية تجاهالالجئين بالقاهرة مع بداية هذه المشكلة

مندوب السامي أبلغه بأن هؤالء متسللون ليس لطلب اللجوء السياسي من إسرائيل بل ألنهم يبحثون عن 
لِْقي القبض عليهم على الحدود 

تغال ترفض تسلم رسالة تطالب سفارة إسرائيل في البر .45
 جمعية ونقابة برتغالية، للمطالبـة      52فضت سفارة إسرائيل في البرتغال، اليوم، تسلم رسالة موقعة من           

وكان وفـد مـن      .المسبق لذلك         

46.
في القدس، أمس الثالثاء، على تعيين رئيس الشاباك سابقاً، كرمي 

إلىوعلم أن أكثر من مائة من أمناء الجامعة صوتوا  .غيلون، نائباً لرئيس الجامعة
ونقل عن إدارة الجامعة قولها إنها ترى في غيلون جديراً بالجمهور  .معارضة شخص واحد فقط

عضاء الطاقم األكاديمي 

47.

غرف مدارسه، ومراكزه االهلية واالجتماعية واماكن التهجيـر فيـه صـرخات                

 تل أبيب تعلن استعدادها لقبول ألف الجئ من دارفور والخرطوم تستغرب 
أرجع مسؤول أمني مصري بسيناء، شمال شرقي البالد، : زين العابدين أحمد ويسري محمد: القاهرة

سكرات هناك تزايد عدد المتسللين السودانيين إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر، إلى فتح مخيمات ومع
تتبع الجيش اإلسرائيلي إليواء الالجئين السودانيين بها، وأشار المسؤولون األمنيون إلى تقارير إعالمية 
إسرائيلية تحدثت عن استعداد إسرائيل لقبول ألف الجئ من دارفور، فيما أكدت السفارة السودانية في 

إدعاء إسرائيل باستعدادها لقبول ألف الجئ القاهرة أنها تتعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الملف، واصفة 
، وأوضح السفير محمد عبد اهللا مبروك نائب السفير "محاولة لصب الزيت على النار"دارفوري بأنه 

 أنه سب"الشرق األوسط"السوداني بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ
وأشار إلى أن  . هذه القضية

ال
فرص عمل، وليس بسبب مشكلة دارفور، خاصة أن من بين الذين ُأ

وأوضح عبد اهللا أن بعض الذين تمكنوا من التسلل إلى  . أفريقية أخرىالمصرية مواطنين من دول
إسرائيل أدلوا هناك بإفادات خاطئة ومعلومات غير صحيحة عما يحدث في السودان، وحتى عن مصر 

  .نفسها، ظناًَ منهم أن ذلك يساعدهم أو يوفر لهم فرص اإلقامة هناك
  7/6/2007الشرق األوسط 

  
  بإنهاء االحتالل

ر
بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية، رغم التنسيق 

ب المختلفة في البرتغال، تجمع أمام الـسفارة اإلسـرائيلية فـي البرتغـال،              النقابات والجمعيات واألحزا  
للمطالبة بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية فوراً، بمناسبة مرور أربعـين عامـاً              

  .على احتاللها، ولتسليم رسالة لها، إال أنها رفضت ذلك، رغم التنسيق المسبق لذلك
  6/6/2007 وفا -لفلسطينيةوكالة االنباء ا

  
  تعيين رئيس الشاباك سابقاً كرمي غيلون نائباً لرئيس الجامعة العبرية 

صادق مجلس أمناء الجامعة العبرية 
 جانب التعيين، مقابل 

 من أ27تجدر اإلشارة إلى أن  .األكاديمي من جهة خصاله وشخصيته ومواقفه
ون، لكون التعيين يتناقض مع القيم أرسلوا رسالة إلى رئيس الجامعة يطالبونه بالتراجع عن تعيين غيل

وأنه من المهم أن تكون إنجازات المرشح للمنصب قائمة على . اإلنسانية التي تسعى الجامعة للدفع بها
   .أسس مدنية في خدمة أهداف إنسانية

  6/6/2007 48عرب
 
   يشكون التمييز في المساعداتي مخيم نهر الباردنازحفلسطينيون من : تحقيق 

ن الثابت الوحيد في هذا العالم الذي بقي على حاله ولم يتغيـر هـو القـضية                 إ: سان ريفي غ - البداوي
الفلسطينية التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وتنعكس قهرا وذال ومعاناة على الشعب الفلـسطيني، الـذي                 

لي  شـما يعاني فصال جديدا من فصول التهجير والتشرد، تتجلى بشكل واضح اليوم في مخـيم البـداوي             
 الذي تتعالى من لبنان،
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الغضب، وتتصاعد وتيرة االحتجاج على الفوضى العارمة المتحكمة بتوزيع المساعدا
تى اآلن علـى يوما ولم تحصل ح    15 أن هناك عائالت وصلت قبل       ،فصائل الفلسطينية الويؤكد أحد قادة    

ويشير . طات            

48.

داعيا الفلسطينيين إلى استخالص  .18
ية حدوكيففقط ترداد ، وليس 67الدروس المستفادة من ذكرى الهزيمة في عام 

لة عمل غسيل دماغترديد مصطلح أربعون عاما على االحتالل، محاوأن من ، حذركما  .هاالمسؤولية عن
، حسب  الفلسطينين

49.

ة ودورها في استثمار بعض القـرارات               
الدولية بشكل يخدم القضية الفلسطينية وارغام اسرائيل على احترام تعهداتها 

 قـضيةكما دعت التوصيات الـى اعتبـار      . تجاه الشعب الفلسطيني وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس        
ها الى الشعب الفلسطيني                

50.

. ت على النـازحين            
    

أية مساعدة، ليس لعدم توافرها، بل نتيجة الفوضى في التوزيع، وبعض المحسوبيات والواس
األمر الذي دفـع إلـى      أن المعرفة بين األشخاص هي اساس تأمين المساعدات والمواد الغذائية،           البعض  
مآسي النازحين وتجعلهم غير     المسؤولين في األونروا بوضع حد لهذه الفوضى التي تضاعف من            مطالبة

  .قادرين على الصمود
  7/6/2007السفير 

  
   من الوجدان48 إزالة فلسطين هدفه" عاما على االحتالل40"مصطلح :  فلسطينيأكاديمي 

 شيوع مصطلح أربعون عاما على االحتالل، ،انتقد الدكتور عبد الستار قاسم :سليم تايه -القدس المحتلة 
 . لالحتالل اإلسرائيلياألربعينلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذكرى في إشارة إلى إحياء الف

، 48من المالحظ أن اهتمام الفلسطينيين بذكرى النكبة، وقضية األراضي المحتلة عام أشار إلى أن و
 معاناة الشعبلفت إلى أن و .أصبحت أقل اهتماما في وجدان الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة

97، وإنما منذ عام 67 لم تبدأ في أعقاب هزيمة عام ،الفلسطيني
من يتحمل ع، والبحث ثها

 
وجداال من 48 يريدون إزالة فلسطين المحتلة عام ،هلألجيال، وأن من ينشرون

  صفقةموضحا أن لكي تخسر، 67أن الدول العربية خاضت حرب عام ، من جهة أخرىورأى  .وصفه
شق مقابل خسارة من جانب األردن، حيث كان وعد بنقل عرش الهاشميين إلى دم  وال سيماكانت هناك

  . النظام المصري تحول إلى عراب وقائد لالستسالمفيما الحرب، 
  6/7/2007 قدس برس

  
  طالق حملة عالمية لدعم القدس وتأمين احتياجات المقدسيينتوصية فلسطينية بإ 

اوصت منظمات مجتمع مدني في ختام مؤتمر في ذكرى مرور اربعين عامـا علـى               :  رام اهللا  -البيرة  
والى ضرورة توحيد الجهود الوطنية     ،  ينة القدس، بتنظيم اوسع حملة فلسطينية وعربية ودولية       احتالل مد 

على اختالف مواقعها لتجسيد شعار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية علـى االرض مـن خـالل بنـاء                  
 .مدينة وتشكيل صندوق وطني وقومي لتأمين مـستلزمات صـمود المقدسـيين           لمرجعية وطنية موحدة ل   

 التوصيات مجاالت عدة منها ما يخص السلطة الفلسطينيوشملت
ووقف سياساتها العدوانيـة              
   

القدس قضية سياسية وطنية وقومية  بالدرجة االولى وان الجهود من اجل اعادت
 الـى اعـاة فـتح جميـع         أيـضا دعت  كما  . يجب ان تشمل كل االطراف الفلسطينية والعربية والدولية       

لية فيما يتعلق بالجدار     تفعيل قرار محكمة العدل الدو     إلى ، إضافة المؤسسات المقدسية التي جرى اغالقها    
  .العازل الذي فصل القدس بشكل خاص عن محيطها الفلسطيني

  7/6/2007الحياة الجديدة 
  

   بين القدس وغزة وبيروتالتأكيد على عروبة المدينة المقدسة خالل مؤتمر  
ـ              : غزة دس نظم مركز للدراسات واإلعالم والنشر اإللكتروني، مؤتمر القدس الدولي األول في كل من الق

 السلطة الوطنية، ورجـال الـدين والكتـاب والبـاحثين           ىوغزة وبيروت بحضور عدد من السفراء لد      
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وأكد  .وزعزعة أركانه جراء الحفريات اإلسرائيلية المستمرة لألنفاق أسفل منه            
حيث أ كنيسة القيامة،     أيضا أن االعتداءات اإلسرائيلية شملت   

 إلى أن اليهـود يزعمـون أن هيكـل الشيخ عكرمة صبري،   شارومن جانبه أ   .يفرق بين مواطن وآخر   
وحراس المسجد يقفون للتصدي لهـذه          

51.
ن أ ، قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين في تقريرهـا الـسنوي           

 ف.2006قتتال بين الفصائل في عام      ال ا نتيجة فلسطينيا   345تقديرات تشير الى مقتل     
 عـدد فيمـا بلـغ    .2007فلسطينيا اخرين لقوا حتفهم في االقتتال خالل الشهور الخمسة االولى من عام             

وأشـار   . فلـسطينيا  659

52.

. سطيني المآساوي
النسبة لتقييمه للوضع في غزة، اكد ان الوضع في القطاع في تدهور مستمر بسبب االقتتال الداخلي 

متحدة، نظراً 
 مليون فلسطيني في قطاع غزة ال يتمكنون 1,5واضاف ان . لتدهور الوضع

قطاع مع مصر وخارج ال،والخروج، ومحرومون من العالقات التجارية واالقتصادية مع الضفة الغربية
  .ة

وألقى الشيخ يوسف سالمة كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أكد خاللها           .والشخصيات السياسية والمدنية  
عرض لمـؤامرات   المسجد األقصى يت   الفتا إلى أن     . العرب والمسلمين  سعلى مكانة مدينة القدس في نفو     

عديدة منها تقويض بنيانه 
 االحتالل ال يفرق بين مكان وآخـر، وال         ن 

          
أن أهل بيت المقدس ى، في حين    سليمان يقع تحت المسجد االقص    

 بتخـصيص ميزانيـة     القـدس ناشد جميع الشعوب العربية واإلسالمية بحكوماتها، دعم        قد  و .المحاوالت
ناك أزمة قوية في السكن إضافة إلى ترميم        حيث أن ه  ها،  ، من اجل إقامة مساكن للمواطنين في      اخاصة له 

  .البيوت في البلدة القديمة
  6/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  2006 قتيال فلسطينيا في االقتتال بين الفصائل منذ 616: تقرير 

:محمد السعدي  - رام اهللا 
 271أن  ـي حـين      

   
،  2006الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات االسرائيلية منذ كانون الثـاني            

التقرير أيضا الى زيادة في عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب على يـد أفـراد بـأجهزة االمـن                   
ضابطي أمن فـصال مـن      ، الفتا إلى أن     2006 حالة تعذيب في عام      133تحدث عن    حيث   .الفلسطينية

  .الخدمة بسبب انتهاكات
  6/6/2007رويترز 

  
   الغربيةمن اراضي الضفة% 40ول الى الفلسطينيون محرومون من الوص 

أكدت األمم المتحدة مواصلة تدهور وخطورة األوضاع في االراضي :  جمال جمال-القدس المحتلة 
من ،  األراض الفلسطينية المحتلةفيالفلسطينية المحتلة، وحذر مدير مكتب تنسيق الشؤون االنسانية 

قيدة والمستوطنات واإلغالق والجدار والمناطق تقسيم الضفة الغربية الى اجزاء نتيجة للطرق الم
من مساحة الضفة مفروض عليها قيود إسرائيلية تحظر دخول % 40العسكرية، مشيراً الى أن أكثر من 

 حاجزا 70 حاجزا منها 527 بلغ هان عدد الحواجز اإلسرائيلية في عمقألفت الى فيما . الفلسطينيين اليها
ن هناك طرقا محدد إ ،لشوارع المقيد دخول الفلسطينيين اليها قالوبخصوص الطرق وا. عسكريا ثابتا

استخدامها من قبل المستوطنين الذين يعيشون بصورة غير قانونية في الضفة والذين يصل عددهم الى 
 في العام مقارنة مع النمو الفلسطيني الطبيعي 5,5 الف مستوطن مع نسبة تزايد سنوية تصل الى 450

رى اي افق او نهاية قريبة لهذا الوضع الفليال أنه  اوضحم%. 3الذي يصل الى 
وب

والغارات واالجتياحات اإلسرائيلية المتواصل والخالفات والمشاكل العائلية ما يرسم صورة قاتمة مظلمة 
 ان هناك انخفاضا ملموسا في عدد العاملين االجانب من قبل األمم الأشار إلىو. للوضع

من التنقل بحرية الدخول 
 

 وذلك كله في ظل الحصار االقتصادي المفروض على الحكومة الفلسطيني،واالردن
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53.

لقانوني الفلسطيني، مقارنـة بالبنـاء غيـر        واضح تجاه البناء غير ا          
 أنه على الرغم من أن عددشارت إلى وأ .القانوني اإلسرائيلي 

يقدر بنحو ربع عدد السكان اإلسرائيليين، قامت إسرائيل، خالل العقد األخير، بهدم مباٍن فلسطينية غيـر
نحو  ولفتت إلى أن     .يلية غير المرخصة      

54.

ع من الضائقة االقتصادية الحالية، وبسبب تقليص مساحات العمل لدى الكوادر وعدم توافر              
لدول المستقبلة للمهاجرين تعد مؤامرةرأس المال، رافضاً في الوقت ذاته اعتبار أن ا        

مشكلة يتمثل في االستقرار السياسي الوطني الداخلي، ونزع الذرائعال  هذه ويشدد على أن حل   . مواطنيها

حكومة الفلسطينية كي تتمكن من القيام بالعمل وتقديم الخدمات األساسية للسكان الكد على ضرورة دعم وأ
  .ألمنيقد يسبب المزيد من تدهور الوضع االذي ، ها عن قلقة من انهياراعبرم ،الفلسطينين

  7/6/2007الدستور 
  

  من المباني اإلسرائيلية غير القانونية مقامة على أراٍض بملكية فلسطينية% 25 
من المباني اإلسرائيلية غير القانونية، في الـضفة الغربيـة،          % 25هآرتس، أن حوالي     كشفت: تل أبيب 

ونيـة اإلسـرائيلية فـي      فقط من المباني غير القان    % 0.5أنشئت على أرض بملكية فلسطينية، وأن نحو        
 ،وأوضحت أن المعطيات الواردة    . في الضفة الغربية، بنيت على أرض مسجلة بملكية يهودية         Cمناطق  
 تستند إلى تقرير داخلي أعدته اإلدارة المدنية، مـشيرةً          ،2006 حتى   1997تعرض للفترة ما بين     والتي ت 

إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة تمييز 
 السكان الفلسطينيين في المنطقة ذات الصلة             
                

اف، مقارنة بهدم المباني اإلسرائمرخصة بما يتجاوز ثالثة أضع    
، بنيت داخل نطاق المستوطنات، في حين       900ثلث المباني غير القانونية اإلسرائيلية، والتي يبلغ عددها         

تتولى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية مسؤولية العثور على المباني غير المرخصة، وإصدار أوامـر الهـدم               
 ألف مستوطن يسكنون فـي المنطقـة التـي تخـضع            260 ونحو   ، ألف فلسطيني  70نفيذها ضد نحو    وت

  .للسيطرة المدنية اإلسرائيلية الكاملة
  6/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   التفكير في الهجرة  حزبثلث الفلسطينيين أعضاء في: تقرير 

الذي  ،حزب التفكير في الهجرة     باسم ني ما بات يعرف   أصبح في الشارع الفلسطي   : بديعة زيدان  -رام اهللا   
مصادر في  وتتحدث  . يرى مراقبون أنه بات األقوى فلسطينياً     حيث  . آالف الفلسطينيين   طواعية  إليه انضم

وزارة الخارجية الفلسطينية عن قرابة خمسين ألف طلب هجرة، وهي األرقام المثبتـة عبـر الـسفارات      
وإذا أخذ في االعتبار أن للكثير من هؤالء أسراً سـترافقهم،           . ضي الفلسطينية والممثليات العاملة في األرا   

ف اليه من يهاجرون إلى دول ال تحتاج إلى تأشـيرات،           ياضما  ث عن رقم كبير، خصوصاً اذا       يحدإن ال ف
وتشير المصادر إلى أن غالبية الراغبين في الهجرة        . الفلسطينيين من حملة الجوازات األجنبية    فضال عن   

هم من الشباب، في حين أكد استطالع للرأي أجرته جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أن ثلـث طـالب                   
ويؤكد وكيل وزارة الخارجية مـن      . الجامعة يرغبون في الهجرة من األراضي الفلسطينية، حال تخرجهم        

ـ     ، أ جهته اءات ن ما يحدث في الشارع الفلسطيني من هجرة ال يقتصر فقط علـى هجـرة العقـول والكف
حيث يأتي  ويقسم الهجرة إلى أربعة أنواع،       .الفلسطينية، وإنما أيضاً على هجرة جزء من القطاع الخاص        

أولها هجرة الكوادر المتقدمة في السلطة الفلسطينية كموظفين عامين من أصحاب الكفـاءات والخبـرات               
ما القسم الثالـث، يتمثـل فـي        ي ف .والشهادات، وثانيها منع إسرائيل حملة الجوازات األجنبية من العودة        

 وغـادرت مـن دون   ،هم في الغالب فلسطينيون يقطنون في الخـارج    والكفاءات التي جيء بها للتدريب      
يتمحور حول فئـة تبحـث عـن أمـان          وفي حين أن القسم الرابع، الذي سماه الهجرة النوعية،          . رجعة

ة جامعية، مروراً بظروف عمـل      اقتصادي وأمن شخصي، وتبدأ بالدراسة والرغبة بالحصول على شهاد        
 على أن سبب الهجرة      من جهة أخرى،   ويشدد .أفضل، أو أحياناً الرغبة في االستثمار في أجواء مستقرة        

الفلسطينية ناب
 لتفريغ فلسطين من        
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بدأ البعض   إلى ذلك فقد     .ء الحصار الظالم         

55.
ن فلسطينيا قتل واصيب آخر بجروح      أرت مصادر امنية فلسطينية     

شمال قطاع غزة  ،  خطيرة صباح أمس في قصف مدفعي اسرائيلي شرق جباليا        
 إن قوات االحتالل اإلسـرائيلي اعتقلـت       ،قطاع، قالت مصادر أمنية فلسطينية    الاالسرائيلية اليومية على    

ن شرق مدينـة ديـر              

  
   تهاجم سلفيتطنين

6/2007  
  

  وثائقي فلسطيني يجسد الصراع مع إسرائيل ..حرب الهوية .57
ا تحت اسم حرب الهوية في محاولة منهم        ن فلسطينيون فيلما وثائقي    

58.

عددهم، مساء امس، الى تسعة، على خلفية 
وأعربت لجنة الحريات العامة في الحزب عن اسفها لما. االنتخابات البلدية

 المعتقلين في صفوف اعضاء الحزب خاصة د ان اصبحت الحركة تنتظر اخبارا عن مزيد من

من االحتالل اإلسرائيلي، وفك العزلة الدولية المفروضة، وإنها
سرة بدأوا يعملون في تهريب الشبان إلى أوروبا، عبر تركيا، وما شابه، مقابل مبلغ مـن                يتحدث عن سما  

المال، وإن كانت الحكايات ال تزال قليلة في هذا االتجاه، وغير مؤكدة، لكن فيها مؤشرات خطيرة علـى                  
ي الكثيـر   بروز مهن جديدة تقوم على استغالل حلم الشباب بالهجرة من األراضي الفلسطينية، وتضللهم ف             

  .من األحيان
  7/6/2007الحياة 

  
  غزة وحملة االعتقاالت تطال عشرات الفلسطينيين شهيد في 

ذك:  حامد جاد ويوسف الشايب    - غزة
اءات وفي سياق االعتـد    .

 
 فلسطينياً من عائلة واحدة، في منطقة أبو العجي18 ، فجر امس  خالل عملية توغل،  

ق فـصائل المقاومـة     عملية جاءت في أعقاب اطـال     الزعمت مصادر عسكرية إسرائيلية أن       فيما   .البلح
 أن  يـد وفي الضفة، أف   .تجاه موقع كيسوفيم العسكري   االفلسطينية عدداً من قذائف الهاون والصواريخ في        

مواطنين من سكان بلدة حلحول شمال الخليل، تعرضا لالعتقال من قبل قوات االحتالل التـي اقتحمـت                 
  .هما إلى جهة مجهولةتنقلومنزليهما، 

  7/6/2007الغد األردنية 

 المستوجرف االشجار في مقبرة ببيت لحم وخنازيرياالحتالل  .56
شرعت جرافات االحتالل امس في اقتالع االشجار بمقبرة القبة في المدخل الشمالي لمدينـة              : محافظات

 حـين   بيت لحم، في وقت هاجمت فيه قطعان من الخنازير في مستوطنة اريئيل جنوب مدينة سلفيت، في               
، طوباس من اندالع النيران في مساحات شاسعة من االراضي الزراعية في منطقة االغوار             بلدية حذرت

  .بسبب تواصل المناورات العسكرية اإلسرائيلية
/7الحياة الجديدة 

أنتج صحفيو:  عاطف دغلس  -نابلس  
أرض ك يتناول الهوية الفلسطينية،     هنيه، أ وقال القائمون عل   .للمحافظة على الهوية الفلسطينية من الضياع     

أن محاوالت الطمس اإلسـرائيلية للهويـة الفلـسطينية هـي     ه، أكد مخرج في حين   .سلبت وشعب هجر  
ك الفيلم في مهرجان الجزيـرة الـدولي الثالـث لألفـالم            شارقد  و .هالمحرك الرئيسي الذي دفعهم لعمل    

  .ي المدن الفلسطينية كافة، وفالوثائقية، كما يستعد للعرض في بعض الدول األوروبية والعربية
  7/6/2007الجزيرة نت 

 
 اعتقال مزيد من اإلسالميين: األردن 

) ة لجماعة االخوان المسلمينالذراع السياسي(أعلن حزب جبهة العمل االسالمي :  مؤيد أبوصبيح-عمان 
عن تزايد االعتقاالت بحق اعضائه في مدنية الزرقاء، ليصل 

 اسمته بمأساة للديموقراطية 
بع
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  7/6/2007القبس الكويتية 
  

  ّدعاء األردني يطلب اإلعدام للعبسي .59
 17األردنية، طالب، أمس، بإدانة 

60.

جي ه سقوط موقع خان العبدة، نافياً في الوقت نفسه سقوط مراكز صـامد والتعاونيـة ونـا            

وقال امين عام الحزب زكي بني ارشيد، ان تهمة تأليف التنظيمات . الناشطين في االنتخابات البلدية
  .المسلحة هي التهمة ذاتها التي وجهت للموقوفين وفق رواية اهاليهم للحزب
ل االسالميين جاء على خلفيات من جهته، أبلغ الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة، ان اعتقا
على الصعيد ذاته اعلن حزب . ممارستهم لنشاط يمس بأمن االردن، دون ابداء مزيد من االيضاحات

 .الجبهة في بيان، وزعه امس، عن تعطيل موقعه االلكتروني

اال
 أن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نقلت وكالة يو بي آي لألنباء

وجاء طلب .  فارين أبرزهم قائد تنظيم فتح اإلسالم شاكر يوسف العبسي5شخصاً وتجريمهم، وبينهم 
المدعي العام خالل الجلسة التي عقدتها، أمس، لمحاكمة العبسي وآخرين بتهم شراء األسلحة وبيعها 

ون ترخيص، وتعكير صفو عالقات المملكة بدولة أجنبية هي العراق، واالتفاق بقصد ارتكاب وحيازتها د
الجنايات واالنتساب الى عضوية جمعية غير مشروعة ومحاولة التسلل والمساعدة على التسلل من 

  .األراضي األردنية وإليها
  7/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  مبادرة يكن تفتح امال للحلو... اشتباكات متقطعة: مخيم نهر البارد 

ال يزال مخيم البارد يـشهد عمليـات        : عمر ابراهيم من مراسلها في البارد      7/6/2007السفير  اوردت  
عسكرية وقصفاً مدفعياً متقطعاً ومواجهات تدور على تخوم المخيم الذي يتحصن فيه مقاتلو فتح االسـالم                

 صـعبة نتيجـة تـردي األوضـاع المعيـشية           بين أكثر من عشرة آالف مدني يعانون ظروفاً مأساوية        
ـ        قد  و. واإلنسانية وجود متغيـرات   "عن  " السفير"تحدث رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ محمد الحاج ل

حصلت على األرض، تشير بما ال يقبل الشك بأن الخيار العسكري ستترتب عليه خسائر جسيمة، ومـن                 
ه المعضلة، وذلك بالتنسيق مع بعض الفعاليات الـسياسية         هذا المنطلق بدأنا بالتحرك باتجاه إيجاد حل لهذ       

هناك مجموعة أفكار، يجري العمل عليها إلنضاج فكرة للحـل          : "وأضاف ".اللبنانية والفصائل الفلسطينية  
: وحول ما إذا كانت فتح االسالم ستقدم تنـازالت قـال  ". السياسي، وهي تلقى تأييداً من مرجعيات لبنانية     

ى هدنة للدخول الى المخيم ومقابلة قيادات الحركة وبعد ذلك يمكن معرفة موقفها مما              نحن اآلن نسعى إل   "
 ،"فتح االسـالم  "، احد قادة     شاهين شاهين  دوأك". سيعرض عليها وما اذا كانت ستوافق عليه او لن توافق         

في تصريح ل
أو أن يكون الجيش دخل إلى أي من مراكز الحركة، او حصول قتـال              "العلي في أيدي الجيش اللبناني،      

فليدخل اإلعالميون الـى المخـيم،      : "وقال". بالسالح االبيض او مطاردات لعناصر الحركة داخل المخيم       
 يشاؤون ويتأكدوا   وليصوروا، ونحن نقدم الضمانات للجميع بأننا سوف نحميهم، من اجل ان يصوروا ما            

اننا ما زلنا في المرحلـة      "واعتبر شاهين   ". بالعين المجردة عدم سقوط اي موقع لنا في يد الجيش اللبناني          
األولى من المعركة، وما زلنا أيضاً نفسح في المجال امام جهد التهدئة ومساعي الحل السلمي، وحمايـة                 

بأن المرحلة الثانيـة سـتبدأ فـي        "الماكن المدنية   مهدداً في حال لم يتوقف القصف على ا       ". اهالي المخيم 
غضون أقل من يومين، وسوف نريهم امكانات فتح االسالم الحقيقية، بداية في لبنان وصوالً إلـى بـالد                  

  ".الشام كافة
كانت اآلمال ارتفعت نهاراً باحتمال التوصل الـى         7/6/2007 األخبار اللبنانية    وفي سياق متصل ذكرت   

ن رئيس جبهة العمل اإلسالمي الداعية فتحي يكن بعد مقابلته قائد الجـيش العمـاد               حل سياسي اثر إعال   
من اللبنانيين بتسليم أنفسهم بعد ضـمانات       " فتح اإلسالم "ميشال سليمان مبادرة تتركّز على إقناع عناصر        
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وذكر أنه باشر اتصاالته بهذا الشأن عبر الوسطاء الذين هم علـى صـلة          . مهد للحل الشامل    

إلى العدالة،  " فتح اإلسالم "كة     

اكد امين سر حركة فتح في لبنان سلطان ابو العينين ان ثالثة عناصر  //مـستقبل  الما افادت  
ين انـسحبوا مـن المعركـة        

 .على لبناني موقوف في السعودية
  

   ساعة72خالل  ازمة نهر البارد  يتوقع انتهاء"المستقبل"ضو في كتلة  .61
ـ    ساعة 72ضع فتح اإلسالم خالل ال

  7/6/2007المستقبل 

62.

وحراب متعددة  "  فيديو -فوتو  "ة وكاميرات          

ى الثكن في   ونقلت مع حمولتها الى احد    . وقد تم احتجاز الشاحنة قبل ان يتدخل االهالي لمعرفة ما يجري          
وتكتمت المصادر االمنية على المعلومات حول الجهة التي تعـود          . وأوقف السائق رهن التحقيق   . المنطقة

ـ  . بإجراء محاكمات عادلة لهم    شأن هـذه   أن اللبنانيين في الحركة قلّة، وأن من        " األخبار"وأوضح يكن ل
الخطوة أن ت

وعلم أن مبعوثاً لـيكن     . منذ الثامنة من مساء أمس على أن يتلقّى الرد خالل ساعات          " فتح اإلسالم "بقيادة  
ربية لحل مسألة العناصر العـرب      وكشف يكن عن محاوالت تقوم بها دول ع        .سيزور المخيم فجر اليوم   

وأشار إلى احتمال قيام دولة قطر بدور ملحـوظ         . في حال رضوخهم لطلب االستسالم    " فتح اإلسالم "في  
إن المؤسسة العسكرية ال تعتقد أن كل من حمل السالح          "وقال يكن عقب زيارته سليمان       .في هذا المجال  
إال بنقل ملف حر" المشكلة   ، مشدداً على أنّه ال يمكن حّل هذه       "قاتل أو مجرم  

أن قائد الجيش أكد عدم التراجـع عـن   " األخبار"وعلمت  ".مع وعود مقطوعة بتحقيق العدالة لهذا الملف      
خطته االستراتيجية التي يخوض معركته على أساسها، وسقفها استعادة هيبـة الجـيش عبـر استـسالم                 

  .المطلوبين
762007 في

 آخر18"واضاف، ان   . من مجموعة فتح االسالم سلموا انفسهم لحركة فتح       
ان اتصال مع السلطات اللبنانية لـضم "، مشيرا الى "وطلبوا منا ضمانات لمحاكمة عادلة قبل تسليم انفسهم   

فتح االسالم تلفظ انفاسها االخيـرة، وعناصـرها        "واعتبر ان   ". محاكمة عادلة للعناصر الذين يستسلمون    
   . مقاتال من المجموعة فقط ما زالوا يقاتلون75، موضحا ان "بدأوا يفرون
 موقوفـا   31أعلن مصدر قضائي أن القضاء اللبناني ادعى على          7/6/2007 الوطن السعودية    واضافت
وأشار المصدر إلى أن القـضاء      .  الساحقة من اللبنانيين بتهمة االنتماء إلى مجموعة فتح اإلسالم         غالبيتهم

ادعى كذلك غيابيا بالتهمة نفسها 

ع
ينتهي و" محمود المراد أن     النيابية النائب " المستقبل"توقع عضو كتلة    

" فـتح اإلسـالم   "عملية نهر البارد أصبحت في مرحلتها األخيـرة، وبـدأ عناصـر             "ورأى أن   ". المقبلة
فتح "عناصر"، مشيرا الى ان     "التي تنسق مع الحكومة اللبنانية لتسليمها هؤالء      " فتح"باالستسالم الى حركة    

هناك فرق بين   : "أمس" المركزية"وقال المراد في حديثه الى وكالة االنباء         ". قلباً وقالباً  سوريون" االسالم
فهي مقسمة بين مشارك في القتال ومغرر به، والقضاء اللبنـاني سـيحدد مـدى               " فتح اإلسالم "عناصر  

  ".مسؤولية كل عنصر في األزمة

  
  ويفكك عبوة ناسفةسلحة الجيش اللبناني يصادر شاحنة محملة باأل 

دهمت دورية تابعة ألمن الدولة في لبنان، أحد المنازل في بلدة بر            : بيروتمن   7/6/2007الحياة  ذكرت  
فلسطيني وسوريان  ( عناصر 4 امس، والقت القبض على مجموعة من         في البقاع،   حي المكاوي  -الياس  

ائب متفجرات وسالح حربي متطـور      وضبطت في حوزة هؤالء حق     . تنتمي الى تنظيم متشدد    )وعراقي  
مزود بمناظير ليلية وجهازا كومبيوتر وأجهزة اتصال متطور

وجوازات سفر متنوعة وصور لتذاكر هوية تعود لفتيات وعمالت مختلفة واختام متعددة وخرائط لمناطق              
   .لبنانية وأحياء صغيرة وكتب دينية

أفادت معلومات متطابقة من منطقة البقاع ان قوة من         : بيروتمن   7/6/2007ق األوسط    الشر واضافت
 . شاحنة نقل كبيرة محملة بأسلحة ثقيلة وصواريخ وذخائر          االربعاء –الجيش اللبناني اوقفت ليل الثالثاء      
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 من تفكيك عبوة ناسـفة عنـد   ، صباح امس،تمكنت قوة من الجيش 7/6/2007عربـي   القدس ال افادت  
ة، مزودة بساعة توقيت ومجهزة للتفجير             

63.
 في ، أمس ،حذر جهاز االستخبارات اإليطالي   :  عبد المجيد السباوي   -روما

 إلى هجمـات مـن   ،"اليونيفيل"من احتمال تعرض القوة اإليطالية في جنوب لبنان الموجودة ضمن قوات       
ـادة هـذه           

64.

صيدا وتنفيذ جرائم اخرى ونزع اعترافات قسرية منه بأنه هو من قام باغتيال الرئيس رفيق                 
االمر الذي ينسف كل التحقيقات في قضية اغتيال الحريري وال, الحريري
 عن اسفه بسبب عدم تمكنه مـع        ،الحكومية السورية امس  " الثورة"صحيفة  في مقابلة مع    لحود،  عرب  

 قائالً انـه سيـضطر حـال        ،"او حكومة تمثل كل لبنان      

65.

 كوشـنير أخيـراً أن           

وقد تبع هذا الحادث وضع عناصر الجيش في المنطقة في حال اسـتنفار حيـث قطعـت                 . اليها الشاحنة 
 .الطرق الفرعية وأقيمت حواجز ثابتة على الطرق الرئيسية

و
الشاطيء الجنوبي لمدينة صور، قرب المسبح الشعبي واالستراح

.  للمسبح، وبلغت زنة العبوة كيلوغرامين من مادة السي        10وموضوعة في علبة حليب عند المدخل الرقم        
بعد الحديث عن أن هذا المكان السياحي ترتاده عناصر القوة الدولية أعلنت نائبة الناطق الرسمي               و .فور

بإسم اليونيفيل ياسمينة بوزايان ان المكان الذي وجدت فيه العبوة في صور ال يرتاده عناصر اليونيفـل،                 
 . قةوأن السلطات اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية هي المسؤولة عن أمن المنط

  
  "اليونيفيل"االستخبارات اإليطالية تحذر من هجمات على قوات  

تقرير سلم إلى وزارة الـدفاع        

وأفاد التقرير بأن احتمـال قيـام ق. سالم وجماعات أخرى تابعة لتنظيم القاعدة     جماعة فتح اإل  
وقال مـسؤول   . هو أمر وارد  " اليونيفيل"الجماعات بنقل الصراع إلى جنوب لبنان للدخول في حرب مع           
ـ      ،عسكري إيطالي أن وزارة الدفاع بعد تسلمها لتقرير المخابرات         ا  أصدرت تعليمات صارمة تحث قواته

 .في لبنان على اتخاذ جميع التدابير األمنية تحسبا لهجوم مباغت عليها
  7/6/2007الوطن السعودية 

 
   عهده بتشكيل حكومة ثانية تطلق الضباط األربعة المتهمين باغتيال الحريري  سينهيلحود 

ة الممـددة    ان الرئيس اللبناني اميل لحود يتجه الى انهاء واليته الرئاسـي           ، كشفت مصادر عليمة   : خاص
بأزمة تزيد من حدة الشرخ القائم في الساحة الداخلية حيث ينوي بعد انتهاء واليته تشكيل حكومة ثانيـة                  

على ان يترأس الحكومة الوزير السابق عبدالرحيم مراد الذي تـردد اسـمه             ،  في موازاة الحكومة الحالية   
ـ          وتـضيف المـصادر ان مهمـة        .ريبين المشتبه بعالقتهم باغتيال رئيس الحكومة االسبق رفيق الحري

الحكومة المزمع انشاؤها من قبل لحود لن تكون التمهيد النتخابات رئاسية تقود خليفته الى قصر بعبـدا                 
االفراج عن الضباط االربعة المعتقلين في قضية       : وانما ستنحصر مهمة الحكومة في أمرين اساسيين هما       

 المدعو محمود رافع الموقوف بتهمة اغتيال االخـوين         اعادة فتح التحقيق مع   و. اغتيال الرئيس الحريري  
مجذوب في 

 . والمحكمة الدولية  1757قرار           
وأ

الى خلف "اقتراب نهاية واليته من تسليم السلطة       
واشار الـى ان     ".استمرار هذا الوضع الى استعمال صالحياتي الدستورية كي ال يغرق لبنان في الفراغ            

العديد من االشخاص الذين يملكون المؤهالت الكافية لتولي منصب رئـيس            "طائفة المارونية هناك لدى ال  
  ".الجمهورية

  7/5/2007السياسة الكويتية 
  
  وساطة فرنسية سويسرية لحل األزمة اللبنانية 

أن فرنـسا وسويـسرا      من مصادر دبلوماسية غربية في بيـروت،      " البيان"علمت  :  علي بردى  -بيروت
ضافة الزعماء اللبنانيين من كل األطراف في محاولـة إليجـاد مخـرج لألزمـة الداخليـة                 اقترحتا است 

إذ اقترح وزير الخارجية الفرنسي برنار. المستحكمة التي يشهدها لبنان منذ أشهر     
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تستضيف فرنسا في أحد قصور وزارة الخارجية في الريف حواراً لبضعة 
والحقاً اعتبر كوشنير ان هذه الفكرة تستحق المتابعة وكلف السفير في بيـروت             . تحال عقده في لبنان   

هر لقـاء حـواري            

66.

إلـى           

العشرين على الرغم من أنّه                

 كذراع عـسكرية    1975نية في العام      

ن اذا  أيام بين الزعماء اللبنانيي              
اس

وفي سويسرا، يعقد في نهاية هذا الـش .برنار ايمييه إعداد تصور على هذا الصعيد      
وتحـدثت   .راف اللبنـانيين  استكماالً للقاء مماثل عقد قبل أسابيع من أجل تقريب وجهات النظر بين األط            

 يونيـو الجـاري،     10الحريري عن مرحلة سياسية جديدة بعد       " تيار المستقبل "مصادر مقربة من رئيس     
  .من دون الخوض في التفاصيل" ذلك يشمل أيضاً الموضوع الحكومي"مؤكدة أن 

  7/6/2007البيان اإلماراتية 
  
  باستثناء السلفيين" إلسالميةالجماعة ا"  نتاجلبنانالجمعيات اإلسالمية في : تحقيق 

كثيرة هي الجماعات اإلسالمية المنتشرة علـى األراضـي اللبنانيـة ولكـن             : علي الموسوي  - بيروت
وبرزت تحركاتها في شمال     حضورها الشعبي يتفاوت بحسب طبيعة اندماجها مع المجتمع المولودة فيه،         

تها بين السياسي واالجتماعي غير أنه      لبنان بوجه الخصوص وبعضها في صيدا وبيروت، وتنوعت نشاطا        
الفتـوة   "جمعيـة  : ومـن هـذه االمثلـة      "الجماعة اإلسالمية " ال بد من اإلشارة إلى أن معظمها هو نتاج        

 تحت عناوين اجتماعية وتربوية ودينية وال تمـت 1974تأسست في بيروت في عام      : "اإلسالمية
ا الروحي والحقيقي هو السوري الشيخ رجب ديـب         مرشده،  السياسة بصلة، وذلك على يد زياد الصاحب      

وتدعو الجمعية إلـى     .وتتأثر بأفكار كل من الشيخ أسامة الخابي، الشيخ صالح السقا، الشيخ أحمد راجح            
 جمعية أخرى اسمها    "الفتوة"وتتفرع عن   . الوسطية واالعتدال والدعوة بالحكمة والبعد عن الشدة والعنف       

لها الكثير من المريدين في لبنان الذين يتحملون أعبـاء تمويلهـا            .  الثقافية االجتماعية" األحباب" مؤسسة
مادياً من خالل اشتراكاتهم وتبرعاتهم، ولكنهم ال يظهرون إلى الساحة إال في بعض المناسـبات الدينيـة                 

 .التي يحشدون فيها جماهيرهم إلبراز حضورهم في الوسط السني في ظّل وجود قوى أخرى فاعلة
بعد خـروج أبـرز   " اإلخوان المسلمين" المقربة من" الجماعة اإلسالمية " انفصلت عن : " اإلسالمية اإلنقاذ"

وجوهها الدكتور المحامي محمد علي ضناوي منها في بداية ثمانينات القرن 
 من دون أن يوفّق     1975عام    قبل اندالع الحرب األهلية في     1972كان مرشّحها لالنتخابات النيابية عام      

جبهـة  " وتعرف باسم " الجماعة اإلسالمية "وكانت جمعية اإلنقاذ إحدى المؤسسات التابعة لـ         .في النجاح 
، لكن ضناوي وإثر إحداثه هذا االنشقاق، غير اسمها وجعلها مؤسسة خيرية اجتماعيـة              "اإلنقاذ اإلسالمية 

 ولها مؤسسات عدة في أنحاء المدينة وأزقتها منهـا          تلعب دوراً بارزاً في مدينة طرابلس في شمال لبنان،        
المشيد في محلة زيتون طـرابلس، ومجلـة        " األبرار"الذي يتبع له مسجد     " بيت الزكاة والتكافل الخيري   "
 .في طرابلس" اإلنقاذ اإلسالمي"، ومستوصف "كافل اليتيم"، ومؤسسة "الضياء"
مر الحرب اللبناولد خالل حرب السنتين األوليين من ع      : "جند اهللا "

لإلسالميين بقيادة مؤسسه فواز حسين آغا ثم شهد بعض اإلشكاالت بين أعضائه فتركـه آغـا ليؤسـس                  
االجتماعية الصحية البعيدة عن األمور العسكرية والحربية، وآلت دفّة القيـادة           " الشباب اإلسالمي " جمعية

وضربت الخالفات مجدداً فـي      ."التوحيد اإلسالمي "  البارز الحقاً في حركة    فيه إلى كنعان ناجي القيادي    
وحصلت اإلنشقاقات ثانية، فتخلّى عنها عدد مـن أركانهـا وأسـسوا            " الشباب اإلسالمي " صفوف جمعية 

التي بنـت   " الرحمة"وقد أنشأ آغا في وقت الحق جمعية        .  ً "الغوث اإلسالمية " جمعية أخرى باسم جمعية   
 .في محلة أبي سمرا في طرابلس" بطة العالم اإلسالميرا" مصلى
التوحيـد   " أسسها رئيس المكتب الـسياسي الـسابق فـي حركـة          . "الثقافة والتضامن اإلسالمية  "رابطة  

 وضمت نخبة مـن رمـوز هـذه الحركـة           1992مالك علوش في مدينة طرابلس في العام        " اإلسالمي
 .1998استلم قيادتها الدكتور غسان غوشة وذلك في العام . قلةالمنفصلين عنها لتكون ثقافية وعلمية ومست
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التي اجتهـدت فـي     " الهداية واإلحسان اإلسالمية  "اً حلّه ليؤسس مكانه جمعية          

كاالت التي وصـلت    ان لحّل هذه اإلش            

دينـة طـرابلس     

في طرابلس بعد انفصاله عن الحركة السلفية في شمال لبنـان التـي                  
وتتحرك هذه الجمعية من خالل معهدها . ليرأسها والد زوجته سالم الشها    

في شهر مايو من    " النصيحة" أصدر الشهال مجلة   ."الدعوة واإلرشاد " لكائن في طرابلس والمسمى معهد    
 .ه مهمة إدارتها

67.

 شوارع        
عزمي وقاديشا ونديم الجسر التجارية، باإلضافة الى األسواق الداخلية، فيما تراجع

وتوجد في الشمال   . اتال ينفي تجار طرابلس أيضاً تداعيات التفجير       .ندقي وريادة المطاعم بشكل الفت    
 ألف عائلة، باتت أمام بـدائل       18بلس، تعتاش منها      

 في لبنان، فيما ال تتعدى نسبة النـشاط االقتـصادي               

68.

هو االسم األول ألول حركة سلفية في لبنان أسسه الشيخ سالم الشهال في مطلع العام               : "الجيش اإلسالمي "
 وبعد أحد عشر عام1976

المـشاريع  "وقد قامت مواجهات كبيرة بين أنصارها وأنصار جمعية          .الفقه اإلسالمي السلفي  سبيل تبليغ   
في المساجد على خلفية االختالف في التوجه اإلسـالمي فقهـاً وتفـسيراً             ) األحباش( "الخيرية اإلسالمية 

واجتهاداً وتدخلت دار الفتوى الممثّلة الرسمية للطائفة السنية في لبن
إلى حد إهدار الدم وإراقة الدماء وإزهاق األرواح، مما دفع الحكومة اللبنانية إلى إصدار قرار في العـام                  

راضي اإلسالم سالم الشهال والمدرس فـي       " معهد الهداية اإلسالمي  " بحّل الجمعية، وتوقيف مدير      1995
، حكماً بـسجن    1999 فبراير من العام     24اني في المعهد المذكور رائد شفيق حليحل وأصدر القضاء اللبن       

 .الشهال وحليحل مدة سنة
في م" جماعة مسلمون ) " هجرية 1366(  ميالدية 1947كما أنشأ سالم الشهال في العام       

وكان خطيباً في المسجد المنصوري الكبير، وكان له الفضل األول في إذكاء روح الدعوة ونشرها فـي                 
  .بعض السلفيين الذين تدربوا وتتلمذوا على يديهاألردن من خالل 

أسسها الدكتور حسن سعيد الشهال كمؤسسة خيرية اجتماعيـة،         : "دعوة اإليمان والعدل اإلسالمية   " جمعية
في أوائل تسعينات القرن العشرين 

الخاص بتعليم العلوم الشرعية          
وا

 كمجلة علمية إسالمية فصلية ترأس تحريرها وأوكل لمعهد2002العام 
تعنى بالشؤون الدينية والتربوية ويرأسها الشيخ الدكتور محمد رشيد ميقاتي          : "ميةاإلصالح اإلسال " جمعية

ثانوية اإلصالح، معهد طـرابلس الجـامعي       : وأنشأت سلسلة من المدارس والمؤسسات في طرابلس منها       
، 1998شيد فـي العـام      " الخيرات" للدراسات اإلسالمية، مجمع اإلصالح اإلسالمي ويضم جامعاً اسمه       

 .ة مسرح اإلصالح اإلسالميوقاع
  7/6/2007الوطن السعودية 

  
  في طرابلس% 20الحركة التجارية تتراجع : بسبب ازمة نهر البارد 

إذا كانت الحركة التجارية في طرابلس، قد تراجعت الى مستويات قياسية قبل الحرب في              : رائد الخطيب 
و ما يؤشر إليه معظم التجار في، وه %20نهر البارد، فإن هذا التراجع زاد بسبب الحرب بنسبة          

ت حركـة اإلشـغال               
الف

ف في طرا آال 6 الف مؤسسة تجارية، منها      18نحو  
أوالً االتجاه نحو اقفال عدد ال بأس به من هذه المؤسسات، ثانياً خفـض رواتـب العمـال                  : أحالها مر 

وإذا كانت حركة التجـارة      .، ثالثاً الصرف وهو النزول فعالً إلى الشارع       %30واالجراء ما ال يقل عن      
 من مجمل حركة التجارة%25في الشمال تساوي    

  .، فان تراجعها هذا الشهر يعد كارثة للتجار واصحاب المؤسسات والمطاعم والمقاهي%50الـ
  7/6/2007المستقبل 

  
  صفقة األسرى مجّمدة بسبب تعنت إسرائيل: مصر 
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 به، أن المفاوضات في شأن صفقة اطالق 

". يبدو أن تحقيق نصر على الصعيد السياسي والحزبي أهم لديهم بكثير من إطالق شاليت: "ل
إن لديها قناعة بأن هذه هي فرصتها الوحيدة ل"ودافع عن موقف حماس، وقال 

  ". التمسك بموقفهالسطينيين المحكومين بمؤبدات، لذلك ليس أمامها خيار آخر سوى
  7/6/2007الحياة 

69.

 تأجيج الصراع بين حركتي فتح وحماىيتهم فئات مشبوهة بالعمل علحماد  .70
لوفد األمني المصري المتواجد في المناطق  رئيس ا،اتهم اللواء برهان حماد:  أشرف الهور-زة 

ن حركتي فتح 

71.

صور أن وزارة 
النقل ستشارك في إعادة إنشاء ميناء غزة البحري من خالل تشكيل لجنة إل

التعديالت الالزمة لتطويره، حيث تدرس الوزارة حاليا بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني إيفاد مجموعة من 
وكشف الوزير عن .  الطبيعةى ميناء غزة عل

أن الجانب الفلسطيني طلب االستعانة بالخبرة المصرية في مجال إدارة المشروعات بنظام البناء 

أكد مصدر مصري، موثوق:  جيهان الحسيني-القاهرة 
الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شاليت والتي تتوسط فيها مصر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مجمدة، 

  . محمال إسرائيل المسؤولية عن ذلك بسبب تعنتها
ريدون أن يتزحزحوا أكثر تصلباً من حماس وأنهم ال يرون إال منطقهم الذي ال ي"واتهم اإلسرائيليين بأنهم 

، وقا"عنه
إلفراج عن المعتقلين 

الف

  
  اللجنة الرباعية تلتقي باسرائيليين وفلسطينيين في مصر 

مصر اتفقت مع المجموعة الرباعية الدولية على عقد اجتماع مع "قال بيان لوزارة الخارجية إن : القاهرة
جراءات محددة لوقف الطرفين االسرائيلى والفلسطينى فى شرم الشيخ خالل هذا الشهر للنظر فى اتخاذ ا

العنف بين الجانبين االسرائيلى والفلسطينى والتوصل الى تهدئة شاملة تفتح الطريق أمام استئناف عملية 
  ".السالم

  6/6/2007رويترز 
 

  س 
غ

 إعادة اندالع االقتتال الداخلي وتأجيج الصراع بيى فئات مشبوهة بالعمل عل،الفلسطينية
 إعادة اندالع ىوقال حماد في تصريحات صحافية هذه الفئات المشبوهة ال تزال مصرة عل .وحماس

 ،وجاء اتهام حماد بعد تسرب شائعات .ة ألبناء هذا الوطناالقتتال الداخلي دون رحمة أو ذرة مسؤولي
 حول وقوع اشتباك مسلح بين عناصر من الحرس الرئاسي الفلسطيني ونشطاء من حركة حماس ،الثالثاء

وطالب رئيس الوفد المصري قيادات حركتي فتح وحماس أن  .عند معبر المنطار شرق مدينة غزة
 االقتتال الداخلي وال يربأ بالدماء ىجود طرف ثالث يدعو ال وىيتوخوا الدقة والحذر، مؤكداً عل

 .الفلسطينية الزكية ويتوعد الشعب كله
 7/6/2007القدس العربي 

  
 لعبور الصادرات الفلسطينية مصر والسلطة الفلسطينية تبحثان استخدام منفذ رفح البري 

 أمس، إمكانية ،طة الفلسطينيةبحث ممثلو وزارتي النقل في مصر والسل : عادل البهنساوى-  القاهرة
وقال محمد منصور وزير . استخدام منفذ رفح البري لعبور الصادرات الفلسطينية إلى األسواق العالمية

النقل المصري، في تصريحات صحافية عقب االجتماع، الذي عقد بمقر مصلحة الجمارك بالقاهرة، إن 
ليكون معبرا حيويا للبضائع الفلسطينية الصادرة الجانبين بحثا تعظيم االستفادة من منفذ رفح البري، 

والواردة عن طريق الموانئ المصرية مثل ميناءي بورسعيد والعريش، وأنه من المنتظر توقيع برتوكول 
تعاون بين وزارتي النقل في البلدين لوضع آلية مناسبة إلزالة كافة المعوقات اإلدارية، باإلضافة إلي 

وأضاف من. ل بين المنفذين المصري والفلسطيني في رفحتشغيل حافالت مناسبة للتنق
عادة تصميم الميناء، وإضافة 

صين المصريين في مجال الموانئ البحرية لمعاينةالمتخص

  

            32 ص                                    745:                          العدد       7/6/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

وأوضح منصور، أن وزارة النقل . ر الميناء واالستعانة بالجرافات المصرية
المصرية بدأت في اتخاذ إجراءات تنظيم دورات تدريبية للكوادر الفلس

  . ومركز تدريب الطرق والكباري، فضال عن تقديم الخبرة القانونية للجانب الفلسطيني
 7/6/2007الشرق األوسط 

72.

  وروبي يحذر من سيطرة المنظمات المتطرفة على المنطقة .73

ن االوروبي، ظهر      
اً ضرورة ان تبادر اسرائيل بتحويل العوائد المالية الفلـسطيؤكدأمس في بروكسيل، م   

ووصف سـوالنا. إن تحويل العوائد التي تحتجزها اسرائيل أمر حيوي       : وقال سوالنا . الدولية غير كافية  
 أن  ويعتقد سوالنا . ب واالحتالل واالستيطان    

  طن واسرائيل تتحفظان حيال محادثات سالم مع سوريا.74

 المسألة التي تقسم الحكومة االسرائيلية جرى بحثها بشكل مقتضب خالل المحادثـات               
التي جرت في واشنطن بين نائب رئيس الحكومة االسرائيلية شاوول موفاز وو

واشار الى ان الواليات المتحدة ال تنوي ان تملي على اسرائيل سياسـتها الخارجيـة               . وندوليزا رايس 
ال اعتقد اننا نجد في هذا السلوك اشارات كثيرة مـن           "واضاف  ". لكننا ندرس سلوك سوريا اخيرا    "ضيفا  

ة اكثر هدوءا واكثـر        

دد من ، حيث تخطط السلطة الفلسطينية إلقامة ميناء بالتعاون مع ع)B.O.T(والتشغيل ثم نقل الملكية 
الشركات اإلماراتية، وأشار إلى أنه سيتم العمل على إعادة تأهيل ميناء الصيادين في قطاع غزة، من 

خالل تعميق وتبطين وتطوي
ة في المعهد القومي للنقل طيني

 
  المعارضة الموريتانية تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل 

 بقطع العالقات مع طالبت المعارضة الموريتانية الرئيس ولد الشيخ عبد اهللا:  المختار السالم-نواكشوط 
الكيان الصهيوني، وإبعاد قادة المؤسسة العسكرية عن التدخل في السياسة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 

  . ومحاربة الرشوة والفساد
  7/6/2007الخليج اإلماراتية 

 
االتحاد األ 

اد االوروبي المجتمع الدولي الى دعم الرئيس محمود عباس وحذر من           دعا االتح :   نورالدين  -بروكسيل  
وقال منسق السياسة الخارجية لالتحاد خافيير سـوالنا        . خطر سيطرة المجموعات المتطرفة على المنطقة     

وتحدث سوالنا أمام البرلما. بوجوب وضع برنامج معونات عاجلة خاصة بقطاع غزة       
نية ألن المعونـات             
   

بأنها عقود العذا1967االعوام األربعين التي تلت منذ حرب       
الوضع يقتضي التحرك العاجل اذ ال تحتاج المنطقة إلى أفكار جديدة وانما هي في حاجـة إلـى رغبـة                    

  .التحرك
وأعربت عضو المفوضية األوروبية فيريرو فالدنر عن الخوف من انهيار الوضع األمني في كـل مـن                 

 العالقات الخارجية فـي     وقالت مسؤولة . األراضي الفلسطينية ولبنان وحذرت من انسداد اآلفاق السياسية       
  ."المنطقة تفقد األمل وهي مهددة بأن تسيطر عليها المنظمات المتطرفة"المفوضية ان 

 7/6/2007الحياة 
  

نواش 
اعربت الواليات المتحدة واسرائيل عن تحفظهما، اليوم االربعاء، حـول فـرص            : ب. ف. أ -واشنطن  

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية شون       . اح محادثات سالم منفصلة بين اسرائيل وسوريا      نج
ماكورماك ان هذه

رجية االميركية  زيرة الخا            
ك
م

ي للوصول الى منطقسوريا الى باقي العالم على انها مستعدة للعب دور بناء وايجاب          
 ".امنا

ومن ناحيته، اعتبر موفاز الذي يشغل ايضا منصب وزير النقل انه من االفضل العمـل علـى المـسار                   
يجب ان تتركز اولوياتنا على المحادثات      "وقال للصحافيين لدى خروجه من وزارة الخارجية        . الفلسطيني

 ".مع الفلسطينيين
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75.

غنتيني نائبة رئيس البرلمان االوروبي في بيان صدر عنها امس نحن قلقـون                
وا في المجلس التشريعي الفلسطيني وانم عض 45جدا ليس فقط لمحنة ال      

 سجين سياسي فلسطيني من قبل الجيش االسرائيلي، دون وجه حق والذين معظمهم تم خطفهـم                1100
ضا يجب ايضا تحريـر           

  7/6/2007القدس الفلسطينية 
  

  اء عمَّالي يدعو إسرائيل إلى االنسحاب الفوري من األراضي العربية المحتلة .76
إلسرائيلية باالنسحاب الفوري    

         

 مليون دوالر لتلبية احتياجات26اليونيسيف تدعو إلى تقديم  .77
 مليون دوالر لتلبية    26، اليوم، المانحين إلى تقديم      "يونيسيف"دعت منظمة األمم المتحدة للطفولة      : رةاه

. ظروف المعيشية الصعبة التي يتعرضون لهـا             

 6/6/2007موقع ايالف 
  
  
  نواب البرلمان االوروبي يدينون اعتقال اسرائيل لثلث أعضاء المجلس التشريعي 

 نائباً برلمانياً اوروبياً من مختلف المجموعـات الـسياسية عـن            45اعرب  :  زكي ابو الحالوة   -القدس  
ـ         45تضامنهم مع نظرائهم الفلسطينيين ال       وري  المعتقلين في السجون االسرائيلية داعين الى االفراج الف

 قد وقفوا رمزيا في بداية الجلسة العامـة التـي    45وكان النواب االوروبيون الـ     . وغير المشروط عنهم  
 نائبا في المجلس التشريعي     45ناقشت الوضع في الشرق االوسط مع خافيير سوالنا، وكانوا يمثلون الـ            

وقال نواب البرلمـان    . وليةالفلسطيني المحتجزين في السجون االسرائيلية في انتهاك واضح للشرعيه الد         
االوروبي في مبادرتهم كل واحد من النواب يشعر بالقلق الشديد ازاء سـجن ثلـث اعـضاء المجلـس                   
التشريعي الفلسطيني المنتخب شرعيا وديمقراطيا من الشعب الفلسطينى، ومن خالل هذه المبـادرة، اراد              

الجيش االسرائيلي، وايضا التذكير بذكرى بدايـة  النواب االوروبيون االدانة بشدة االعتقاالت التى قام بها   
وقالت .  عاما من اليوم   40االحتالل العسكري االسرائيلي لالراضي الفلسطينية، الذي حدث بالضبط قبل          

النائبة االوروبية لويزا مور
ـا ايـضا السـتمرار اعتقـال     

0
لذا ينبغي تحريرهم، وفي نفس الوقت اي. بوحشية على ايدي الجنود االسرائيليين    

.  شاليت من قبل الفصائل الفلسطينية التى قامت باختطافـه فـي قطـاع غـزة               الجندي االسرائيلي جلعاد  
 عامـا مـن االحـتالل       40وخلصت مورغنتيني وهي احدى المشاركات في المبادرة الى القول كفى لـ            

العسكري ومن الضروري اآلن وبصورة عاجلة تنفيذ حل سياسي للصراع، يقوم على شعبين ودولتـين،               
التشريعي الفلسطيني ان يواصل نشاطه، بدال من منع عمله بـسبب الحـواجز             وانه ينبغي على المجلس     
  .ونقاط التفتيش، واالعتقال

لق
ة اطالب اللقاء التضامني مع عمال وشعب فلسطين، اليوم، الحكوم        : القاهرة

والكامل من جميع األراضي العربية المحتلة في فلسطين والجوالن السوري ومنطقة شبعا فـي جنـوب                
كما طالب المشاركون في اللقاء الذي عقد فـي         . 1967لبنان إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران عام        

 الحكومة اإلسرائيلية بإزالة كـل المـستوطنات        جنيف، الليلة الماضية، على هامش مؤتمر العمل الدولي       
والدخول في عملية السالم على ضوء المبـادرة العربيـة وقـرارات مجلـس األمـن الـدولي رقـم                    

  .1397و338و242
 6/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   الفلسطينيين

الق
احتياجات الفلسطينيين خاصة النساء واألطفال في ظل ال

األوضاع األمنية في قطـاع غـزة       وأوضحت المنظَّمة، في بياٍن وزعه مكتبها بالقاهرة اليوم، أن تدهور           
 طفالً فـي األسـابيع األخيـرة فـي          20يؤثِّر سلباً على مستقبل األطفال الفلسطينيين، مشيرةً إلى مقتل          
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78.

إنّنا "ونقلت الكاتبة عن مايكل بن يائير المدعي العام اإلسرائيلي األسبق قوله            . حقيقة   
رب مباشرة اخترنا وبحماس شديد أن نصبح مجتمعاً بعد الح 

ألراضي وننقل المستوطنين إلى األراضي المحتلة وننهمك في الـسرقة ونجـد مبـررات لكـل هـذه                  
كما أشارت  . األراضي المحتلة           

        وكالة االنباء 

  س الشورى

80.
المية، أنها العاصمة 

ان، بكل أجهزتهما 

وأكَّدت المنظَّمة أنَّها لم تتلقَّ سوى ثمانيـة ماليـين          ". حماس"و" فتح"اشتباكات بين عناصر من حركتي      
هو ما يعتبر ثُلث ما تحتاجه، موضحةً أن السويد هـي أكبـر             دوالر هذا العام كمساعدات للفلسطينيين و     

  . ماليين دوالر3المتبرعين هذا العام حيث قدمت حوالي 
 6/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  إسرائيل التزال أسيرة سياسة احتاللها: كاتبة بريطانّية 

 إن إسرائيل التزال أسيرة األعبـاء التـي فرضـتها سياسـة         قالت الكاتبة البريطانية إيما ويليامز،    : لندن
، وأن اإلسرائيليين بـدؤوا علـى نحـو         1967االحتالل التي اتبعتها منذ احتاللها لألراضي العربية عام         

متزايد بإدراك هذه ال
استعمارياً نتجاهل االتفاقات الدولية ونُصاِدر             

ا
النشاطات، مضيفاً أن إسرائيل طورت نظامين أحدهما وحشي ومهين في 

الكاتبة إلى قول رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق آرييل شارون بأن االحتالل سييء إلسرائيل ولالقتصاد              
كما نقلت الكاتبة عن المؤرخ     .  ماليين فلسطيني ال يمكن أن تستمر لألبد       3اإلسرائيلي وأن السيطرة على     
تاللها على القوة الوحشية والقمع والتخويف والخيانة       إن إسرائيل أسست اح   "اإلسرائيلي بني موريس قوله     

وغُرف التعذيب والترويع اليومي والمهانة واالستغالل مما دفع الفلسطينيين إلى المقاومة والكفاح المسلَّح             
  .كخيار وحيد أمامهم

  6/6/2007 وفا -الفلسطينية
  

قبل انتخابات مجل ن المسلمي معتقالً من اإلخوان668: مصر .79
قفز عدد معتقلي جماعة اإلخوان المسلمين، قبل أربعة أيام مـن انتخابـات مجلـس الـشورى                 : القاهرة

 شخصاً بينهم مرشحها في الفيوم، وهو سادس مرشح لها يتم اعتقالـه، علمـاً أنهـا                 668المصري، إلى   
ـ التخوض ا   . فـي الغربيـة  الجماعةية سبيل مرشح أخلت السلطات األمن  في حين   .  مرشحاً 19نتخابات ب

لوحظ أن بعض مرشحي اإلخوان لم يلتزم استراتيجيتها برفع شعار اإلسالم هو الحل،             من جهة أخرى،    و
  .شعار معاً نحمل الخير لمصرالذي رفع مرشح في الفيوم مثالً كال

  7/6/2007الحياة 
  
  ..القدس بين مطرقة اإلحتالل وسنديانة اإلهمال الفلسطيني 

اإلع" وهوبراتنا"القدس التي نردد في خطبنا العصماء، وشعاراتنا الرنانة، .....
األبدية للدولة الفلسطينية، وأنها خط أحمر ال يمكن ألي كان أن يتجاوزه فلسطينيا أو عربيا، والقدس قي 

، المعهودة والتي "سيمفونياتال"، وغيرها من "وعالقدس رايحين شهداء بالمالين"العيون نفنى وال تهون، 
ال نجد لها أية ترجمات أو تطبيقات عملية على األرض، وهذا اإلهمال والقصور الفلسطيني، سلطة 
وأحزاب وفصائل، وعرب ومسلمين، بحق القدس والذي سنأتي على ذكره تفصيال، في سياق ورقة العمل 

 اإلحتاللية بحقها، والتي تشارك في هذه قدر اإلمكان، ترافق مع سلسلة من الممارسات واإلجراءات
التخطيط لها والعمل على وتنفيذها وتطبيقها الحكومة والمؤسسة الرسمية اإلسرائيليت

وأذرعهما وأدواتهما وإمكانياتهما، وعلى كل الصعد والمستويات، مستهدفة بذلك كل ما يمت لإلنسان 
  .إلخ..... را وثقافةً وتراثاً ومقدساتالفلسطيني بصلة في القدس، بشر وحجرا وشج

وهدف السياسة هذه باألساس تهويد المدينة المقدسة وأسرلة سكانها، واألمور هنا ليست قصراً على 
الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية، بل إن األمر يتعدى ذلك ليطال الجانب الوطني والسياسي، وبما يشمل 
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عياً وثقافياً وسياسياً وحياتياً، وبذلك حول اإلحتالل 

 الغربية، 
أحد أحياء مدينة القدس الجنوبية ) جبل المكبر(لي السواحرة الغربية 

 هويتها الفلسطينية وقوميتها العربية، ولعله من الهام جدا القول، إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، ونزع
إن اتفاقيات أوسلو المجحفة والمذلة، كان لها تأثيرات جداً سلبية على فلسطيني القدس، فعدا أن الطرف 
الفلسطيني الموقع على هذه اإلتفاقيات، قبل بتأجيل مصيرها إلى ما يسمى بمرحلة الحل النهائي، فهو 

  .لم وقبّل ضمناً بالممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية بحق سكانها الفلسطينيينأيضا س
والمسألة ليست من باب المزايدة أو التحريض على هذا الطرف أو ذاك، بل إن الوقائع تدعم وتسند 
صحة هذا القول، فالطرف الفلسطيني قبل وسلم بأنه ال يحق للسكان المقدسيين ولحاملّي الهوية 

ية قسراً، الحق في الحصول على جواز سفر فلسطيني، كما أن اتفاقيات أوسلو كشفت أن اإلسرائيل
الطرف الفلسطيني قبل أن يشارك الفلسطينيون من سكان القدس في اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية 

ائرة للسلطة الفلسطينية من خالل صناديق البريد اإلسرائيلية، والفائزون من أعضاء المجلس التشريعي لد
القدس، ال يحق لهم ممارسة نشاطاتهم، ضمن المناطق الفلسطينية المقدسية والواقعة ضمن ما يسمى 
حدود بلدية القدس اإلسرائيلية، وهذه بحد ذاتها مهما حاولنا تجميلها تنازالت مجانية، واليوم عندما نتحدث 

عزولة تماما، حيث أن األطواق عن القدس، نقول إنها ليست أكثر عزلة عن محيطها الفلسطيني، بل هي م
اإلستيطانية ال تحيط بها من جميع الجهات، بل أصبحت مقامة في قلب األحياء العربية وفي قلب البلدة 
القديمة، وإضافة لذلك أحاطها اإلحتالل بجدار الفصل العنصري، وبما يعزلها ويفصلها تماماً عن محيطها 

 واجتماالفلسطيني، جغرافيا وديمغرافيا واقتصادياً
مغلق، وأخذ يمارس بحق سكانها الفلسطينيين، كل أشكال وأصناف االنتهاكات لحقوقهم " جيتو"القدس إلى 

اإلجتماعية واالقتصادية؛ فمن مصادرة األراضي واستمرار إقامة المستوطنات وتوسيع ما هو قائم منها، 
م المنازل، والغرامات الخيالية على ما يسمى بالبناء غير المرخص، ناهيك عن الشروط وسياسات هد

التعجيزية للحصول على رخص البناء، ومصادرة حق المقدسيين في اإلقامة وإسقاط حقوقهم اإلقتصادية 
 واإلجتماعية وتقييد حرية الوصول إلى أماكن العبادة، وخاصة المسجد األقصى، في وقت تصاعدت فيه

حدة الحمالت اإلسرائيلية التي تستهدف هذا المكان المقدس، وما الحفريات التي تجري تحته، وفي باب 
المغاربة، وهدم التلة المؤدية إلى المسجد األقصى من جهة باب المغاربة إال خطوة على طريق هدم 

  .األقصى، وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم مكانه
عندما قام بنبش قبور المسلمين في مقبرة مأمن اهللا في القدسوخطا اإلحتالل خطوات إضافية، 
والتهديد بنبش قبور أموات أها

بدعوى ملكية إحدى الشركات اإلستيطانية لجزء من مقبرة البلدة، باإلضافة للشروع في هدم بناية 
سالمي األعلى في القدس الغربية، ناهيك عن الضرائب بمختلف أنواعها وتسمياتها التي المجلس اإل

يفرضها اإلحتالل على السكان الفلسطينيين في القدس بغرض دفعهم للهجرة القسرية خارج المدينة 
المقدسة، وفي رصدنا لالنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية بحق المقدسيين الفلسطينيين نحتاج إلى 

لدات، وهو ما ال تتسع له ورقة العمل هذه، ولكن ال ضير في ذلك، وسأحاول أن أسلط الضوء على مج
المفاصل األساسية لهذه االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية بحق المقدسيين الفلسطينيون، وكذلك اإلهمال 

  .له الورقةوالقصورات الفلسطينية سلطة ومعارضة بحق أهل المدينة المقدسة، وبقدر ما تتسع 
  اإلستيطان ومصادرة األراضي

بعدما استكمل اإلحتالل إقامة األطواق اإلستيطانية حول المدينة المقدسة ومن كل الجهات، معززاً ذلك 
بجدار الفصل العنصري، وبما له من آثار تدميرية على كل مناحي حياة المقدسيين، ومخاطر هذه اآلثار 

، إن لم تزد عنها، كما أن اإلحتالل شرع في رفع وتصعيد 1948التدميرية، تعادل مخاطر نكبة عام 
وتيرة مصادرته ألراضي المقدسيين الواقعة داخل الجدار إلقامة مستوطنات عليها وتوسيع القائم منها، 

  . وحدة جديدة5000 دونم من أراضي قرية الولجة الواقعة جنوب القدس إلقامة 2000حيث تم مصادرة 
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أخرى مكان مركز شرطة 

إلقامة 

 عقارات 
بلدة القديمة وخارجها، ليرتفع عدد العقارات المستولى عليها من قبل المستوطنين إلى 

ذي 

ة اإلستيطانية داخل البلدة القديمة وحولها، حيث أن 

ديداً بعد إقامة 

زية الباهظة والتي تصل إلى مئات اآلالف من الشواقل على البناء غير المرخص، وكذلك الشروط التعجي

" معاليه هزتيم"ة متواصلة حول القدس القديمة وفي قلبها، حيث أقيمت مستوطنة وكذلك أحزمة استيطاني
 وحدة سكنية 200 وحدة سكنية، والتخطيط إلقامة 132في رأس العامود 

تسيون " رأس العامود بعد إخالئه لصالح المؤسسات والجمعيات اإلستيطانية، وكذلك إقامة مستوطنة 
ة سكنية على أراضي جبل المكبر، بل وفي قلب حي جبل المكبر، في أكبر عملية  وحد200" زهاف

وما يسمى بلدية القدس، والتي " المستوطن عبود ليفي"تواطؤ بين من يدعي ملكية جزء من هذه األراضي 
من أجل تسهيل وتشريع إقامة الحي اإلستيطاني صادرت أراضي الفلسطينيين المحيطة بالمشروع لما 

لمنفعة العامة، أي لصالح خدمة المشروع اإلستيطاني، باإلضافة إلى مخطط آخر يسمى با
على أراضي بلدة أبو ديس المطلة على حي رأس العامود وجبل المكبر " كدمات تسيون"مستوطنة باسم 

بهدف خلق تواصل ديمغرافي يهودي يبدأ من حي الشيخ جراح مروراً بجبل الزيتون حيث البؤرة 
  ".تسيون زهاف"وانتهاءاً بـ" معاليه أدوميم"و" بيت أورون"انية المسماة اإلستيط

وهذه الحزم اإلستيطانية حول البلدة القديمة، كان قد أعلن عنها قبل عامين ونصف وزير السياحة 
، والذي تحدث عن سبعة عشر بؤرة استيطانية ستقام حول المدينة "بيني ألون"اإلسرائيلي السابق 

ضافة إلى إقامة حي استيطاني آخر داخل أسوار البلدة القديمة في المنطقة المعروفة ببرج المقدسة، باإل
 وحدة استيطانية، ليكون ثاني حي يهودي يقام داخل 4000 اللقلق، وهذا المشروع يشتمل على إقامة

  .1967أسوار البلدة القديمة، بعد الحي الذي أقيم على أنقاض حارة الشرف بعد سقوط القدس عام 
ويتزامن هذا التصعيد اإلسرائيلي في مصادرة األراضي واإلستيطان مع عمليات اإلستيالء على

المقدسيين داخل ال
 نوع آخر حول البلدة  عقار داخل البلدة القديمة وخارجها، وهناك نشاط استيطاني من100أكثر من 

القديمة، تمثل في شبكة األنفاق والجسور والطرق اإلستراتيجية التي أنهي العمل في جزء كبير منها، 
 دونماً من أراضي حي واد الجوز، وشارع 52أشهرها شارع النفق أسفل جبل الزيتون، حيث صودر 

 والذي صودر لشقه 4ثم شارع رقم  دونماً من أراضي المواطنين، 370رقم واحد والذي التهم أكثر من 
 دونم من أراضي بيت حنينا القديمة، وتم اإلنتهاء منه، باإلضافة إلى شارع الطوق الشرقي ال2200
 دونماً من أراضي عدد من القرى المحيطة بالقدس، ناهيك عن أن جدار الفصل العنصري 1070التهم 

  . كيلومتراً من أراضي المواطنين72 طول والذي تقريباً شارف على اإلنتهاء، والذي يمتد على
  ديمغرافيا القدس

ال بد لنا من القول إن هناك عالقة وثيقة بين األنشط
الزيادة في عدد السكان المقدسين داخل حدود ما يسمى بلدية القدس، والتي ارتفعت لتصل إلى أكثر من 

ي عدد سكان القدس، تثير قلقاً واسعاً لدى صناع القرار اإلسرائيليين، والذين يرسمون من إجمال% 30
خططهم وبرامجهم وإستراتيجياتهم المستقبلية، على أساس أقل عدد ممكن من السكان المقدسيين العرب، 

  .والذين ينظر لهم على أنهم كم زائد يجب التخلص منه، سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة
ولتحقيق هذه الغاية، وحتى ال يشكل سكان القدس الشرقية أغلبية، جرى العمل على إقامة أحزمة 
استيطانية حول البلدة القديمة وداخلها، وجدار الفصل العنصري، وكل ذلك خشية من أن يصل العرب 

عدها خبير ، بحسب الدراسة اإلسرائيلية التي أ2020من سكان القدس عام  % 60المقدسيين إلى حوالي 
  ".سيرجيو فير غوال"الديمغرافيا في الجامعة العبرية 

وهذا األمر لم يقتصر على اإلستيطان ومصادرة األراضي، بل رافقه تصعيد خطير، وتح
جدار الفصل العنصري، حيث شنت عمليات هدم واسعة ضد منازل المقدسيين تحت حجج وذرائع البناء 

 القول أنه من بداية اإلنتفاضة الثانية وحتى اللحظة الراهنة، تم هدم ما اليقل غير المرخص، ونستطيع
 منزالً، ناهيك عن مئات األوامر بالهدم، والقيود المشددة على البناء غير المرخص، والغرامات 750عن 
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طاردة 

  .قصى العقوبات من شراء شقق فيها، أو السكن فيها، وكل من يخالف ذلك سيتعرض أل
 بيت، 12000 – 8000طى دقيق حول البناء غير المرخص، وهو يتراوح بين 

قول إن أوضاع التعليم الحكومي في القدس العربية، التابع لبلدية القدس ودائرة 

تدريسية، أكل عليها الدهر وشرب، ومعظمهم من الذين تقاعدوا، أو استقالوا من 

يست 

 في إطار السياسة 

من أجل الحصول على رخص البناء، مثل الطلب من الفلسطينيين إثبات ملكية األراضي التي ينوون 
إقامة بناء عليها وبتكاليف باهظة من دائرة الطابو، والحصول على مصادقة وموافقة الجيران، وم

يصال الكهرباء ومالحقة الفلسطينيين في هذا الجانب، توسعت بحيث تشمل منع شركة الكهرباء من إ
  .للبيوت غير المرخصة، وكذلك منع شركة المياه من تزويد البيوت غير المرخصة بالماء

ولم يسلم كذلك المقاولون والمهندسون وأصحاب شاحنات ومصانع اإلسمنت من ممارسات بلدية اإلحتالل 
لبناء، وتغريم وداخليتها، حيث يجري مصادرة شاحنات اإلسمنت والمعدات الهندسية المستخدمة في ا

أصحابها وتعريضهم للسجن الفعلي، كما أن البلدية أخذت تلجأ إلى وسائل وطرق جديدة للحد من ما 
يسمى بالبناء غير المرخص، من خالل نشر صور البنايات التي صدر بحقها أوامر هدم إداري تحذر 

المواطنين
وال يوجد رقم محدد ومع

بحق السكان المقدسيين، بل " القراقوشية"ولم يكتف اإلحتالل بهذه الممارسات واإلجراءات والقوانين 
مقدسة باألطواق اإلستيطانية وسعت سلطات اإلحتالل وكثفت من نشاطها اإلستيطاني إلحاطة المدينة ال

آدم "غربا، والتجمع اإلستيطاني شماالً مستوطنات " جفعات زئيف"شرقا و" معاليه أدوميم"من كل الجهات 
، وهذا الطوق من "غوش عتصيون"، وجنوبا ما يعرف بالتجمع اإلستيطاني الكبير "ومعاليه مخماس

من مساحة الضفة % 10 الكبرى التي تساوي اإلستيطان الذي يحتوي القدس في داخله، هو حدود القدس
  .الغربية

  قطاع التعليم الحكومي
هنا ال بد لنا من ال

معارفها، قد وصلت إلى مستويات كارثية، بكل معنى الكلمة، والمسألة ليست قصراً على مرحلة دون 
 ولعل أخطر ما في األمر، هو خصخصة التعليم في المرحلة الثانوية، وتسليمه إلى شركات األخرى،

ربحية إسرائيلية، همها األول واألساسي، تحقيق الربح، وآخر ما تهتم به الطالب واحتياجاته، حيث هذه 
 وال المدارس، عدا عن كون األبنية المستأجرة من قبلها، تفتقر لمبررات وشروط وجودها كمدارس،

يوجد فيها مرافق عامة، من مالعب وساحات وغيرها، واالفتقار إلى المكتبات والمختبرات العلمية 
والمحوسبة، وطواقمها ال

  ..العملية التدريسية
، ولعله من المفيد تدعيم وجهة النظر هذه !؟ولكم أن تتخيلوا األجيال التي تتخرج من هذه المدارس

بالتقارير الحكومية اإلسرائيلية، حيث كشف تقرير أعده مؤخراً مركز األبحاث والدراسات في الكن
من طلبة المدارس الثانوية في القدس العربية، يتسربون من مدارسهم % 50النقاب عن  اإلسرائيلية،

تميز العنصري واإلهمال اإلسرائيلية المتواصلة تجاه جهاز التعليم ومؤسساتهم التعليمية، بسبب سياسة ال
العربي، باإلضافة إلى رفض بلدية القدس تسجيل طالب فلسطينيين من القدس في مدارس البلدية، بزعم 

  .عدم وجود أماكن فيها
 1354وكذلك أشار التقرير إلى وجود نقص حاد في غرف التدريس، وصل العام الدراسي الماضي إلى 

 غرفة، وهذا يندرج1883 إلى 2010غرفة، ومتوقع أن يصل هذا النقص في عام 
  .اإلسرائيلية الرسمية الهادفة إلى تقليص عدد السكان العرب في القدس الشرقية إلى أقل عدد ممكن

، لجهاز التعليم فقط من ميزانية التعليم% 29ويظهر هذا التميز واضحاً، في أن البلدية تخصص ما نسبته 
في القدس العربية، ويتجلى هذا التميز الصارخ ضد جهاز التعليم في القدس العربية، من خالل عدم توفر 

 2005 و1995العدد الكافي من المدارس والغرف التدريسية، حيث أن هذا النقص ارتفع بين العامين 
العربية، هي أكثر من كارثية، حيث ، ومن هنا نجد أن أوضاع التعليم الحكومي في القدس %290بنسبة 
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 مدارس القدس، يتلقون تعليمهم  من طلبة7

جسم ضاغط على بلدية القدس ودائرة معارفها النتزاع حقوق الطلبة المقدسيين، من أبنيه، 
  .يمية وغيرها

   إلى األماكن المقدسة

 عاماً من دخول 50 -45 تقل أعمارهم عن 

 كما أن األوقاف منعت من إجراء أعمال الترميم داخل المسجد 

، وبما ينذر أن اإلحتالل يتحين الفرص لتنفيذ مخططاته بشأن هدم 
الموقف العربي واإلسالمي الذي ال يتعدى الشجب واإلدانة واالستنكار، 

يتدخل في التعيينات إلدارات المدارس وكذلك المدرسين، " الشاباك"أن جهاز المخابرات اإلسرائيلية 
  ..واإلحتالل غير معني بتحسين أو تطوير التعليم في القدس العربية، ألسباب سياسية

5000 طالب من ما مجموعه 45000وللعلم فإن أكثر من 
في المدارس الحكومية التابعة لبلدية القدس، والمسألة هنا ال يتحملها األهالي وحدهم، بل حالة اإلهمال 
الواسعة للمدينة ولهذا القطاع من قبل السلطة والقوى الوطنية الفلسطينية، حيث سلمت بسيطرة اإلحتالل 

قي، أو تبادر إلى صياغة حلول ومقترحات، تمكنها من تعزيز على هذا القطاع، ولم تقم بأي جهد حقي
سيطرتها على هذا القطاع، مثل إقامة أبنية مدرسيه خاصة في المنطقة الخاضعة لسيطرة بلدية القدس، أو 
العمل على تشكيل أجسام مهنية لمتابعة تحصيل الحقوق من اإلحتالل في هذا الجانب الحساس، أو تقديم 

باشرة لهذه المدارس، أو العمل على إقامة إتحاد قطري للجان أولياء األمور يساهم الدعم بطرق غير م
في العمل ك

وتجهيزات وبنى تحتية، ومختبرات وكوادر تعل
هد الفردي، للجنة أولياء أمور هنا أو هناك، علما أن المطلوب واقتصر األمر على الهمة، والنشاط والج

. خوض نضاالت حقيقية في هذا الجانب بالتحديد، لدور وأهمية هذا القطاع في البناء والتطوير والتغيير
ونحن نقول إن استمرار اإلهمال وعدم تحمل المسئولية في هذا الجانب من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً، 

بتنا وهويتهم وقوميتهم، بل إن المسألة أبعد من ذلك وتمس هوية وعروبة المدينة المقدسة، ليس فقط بطل
وكذلك فإن االستمرار في الندب والبكاء، لن يفيد أو يقدم شيئاً، بل المطلوب من الجميع توحيد وتكثيف 

ن الضياع جهودهم من أجل عدم تجهيل أجيالنا، وتفريغهم من محتواهم الوطني، ودفعهم إلى حالة م
  .والتوهان

حرية العبادة والوصول
، صعدت 28/9/2000المشؤومة إلى المسجد األقصى في " شارون"ال بد من نقول أنه بعد زيارة 

إسرائيل من هجمتها المحمومة والمسعورة على المسجد األقصى خصوصاً، والمقدسات اإلسالمية 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة مسلمين ومسيحيين، من زيارة والمسيحية عموماً، فهي لم تسمح ل

األماكن المقدسة، بل وفي كثير من األحيان، كانت تفرض قيوداً مشددة على دخول سكان القدس ومناطق 
 إلى المسجد األقصى، وذلك بعدم السماح لمن1948عام 

جراءات بحق الكثير من الشبان المقدسيين وحراس المسجد األقصى، من األقصى، وحتى أنها اتخذت إ
خالل اإلعتقال، وإصدار أوامر عدم دخول للمسجد األقصى لفترات تراوحت من ثالثة إلى ستة شهور، 

  .يجري غالباً تجديدها
ن وفي إطار الهجمة المسعورة على المسجد األقصى، جرى اقتحامه من قبل غالة المستوطنين أكثر م

مرة، وبعلم وقرار رسمي حكومي،
األقصى، وتواصلت أعمال الحفر تحت المسجد األقصى وفي الطرق المؤدية إليه، في إطار السعي إلى 

حفريات هدم المسجد األقصى وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم، حيث أنه في الفترة األخيرة فإن ال
  .أصبحت تشكل خطراً جدياً وحقيقياً على المسجد األقصى

وقام اإلحتالل من جهة باب المغاربة بهدم التلة المؤدية إلى المسجد األقصى، كما نصبت كاميرات 
مراقبة في كل ساحات األقصى
يقة األقصى، في ظل معرفته بحق

في حالة إقدامه على مثل هذه الخطوة وأن حالة العجز واالنهيار العربي الرسمي، قد توفر له فرصة 
  .مواتيه للقيام بخطوة من هذا النوع

يحيين، من لهم مواقف قومية ولم تقتصر االنتهاكات على المقدسات اإلسالمية بل طالت رجال دين مس
ومناهضة ورافضة لسياسات اإلحتالل، وداعية إلى الوحدة والتالحم اإلسالمي المسيحي، من أمثال األب 
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، لم يعمل به حتى في أشد األنظمة عنصرية، النظام 

ياتهم، حيث صعوبة اإللتحاق بالمدارس واألعمال وتلق الخدمات بمختلف 

من الضرائب المجباة من السكان، وما يتلقونه من خدمات % 

اسع عشر وليس الحادي والعشرين، والكثير من مناطق القدس العربية 
ة وال حدائق وال رة، وتفتقر إلى أبسط وسائل الترفيه، حيث ال متنزهات عام

دم خدمات للسكان الفلسطينيين، بسبب جدار الفصل 

عطا اهللا حنا، والذي قيدت حركته أكثر من مرة وتعرض لالستجواب والتهديد باإلعتقال، وهذا أيضاً 
ه ورئيس الهيئة اإلسالمية ووزير األوقاف ينسحب على رجال الدين المسلمين من خطباء وقاضي قضا

  .وإمام المسجد األقصى وغيرهم
  الهموم االقتصادية واالجتماعية

في هذا الجانب فإن المقدسيين يعانون األمرين، حيث تتجلى العنصرية واالنتهاكات الفظة والفاضحة 
لخدمة لهم في هذه الجوانب، لحقوق المقدسيين في كل مناحي حياتهم، والمؤسسات اإلسرائيلية التي تقدم ا

من تأمين وطني، أو مكاتب الداخلية، أو " والتطفيش"تنفذ السياسات اإلحتاللية، وهي مؤسسات للتعذيب 
مؤسسات الضريبة ودوائر البلدية المختلفة، حيث تقوم مؤسسة التأمين الوطني بأعمال قرصنة وزعرنة 

 على المقدسيين وبيوتهم، للتأكد من أماكن سكنهم، ضد السكان المقدسيين من خالل غارات نهارية وليلية
وكل من يثبت أنه ساكن خلف الجدار، يفقد حقه في اإلقامة وتسحب هويته، ويتعرض لعملية استجواب 

  ..بوليسي، ويحرم من خدمات التأمين الصحي وخدمات التأمين الوطني
مقدسيين، ووزارة الداخلية تلعب وبهذه الطريقة جرى سحب مئات الهويات في السنوات األخيرة لسكان 

دوراً بارزاً في هذا المجال، فأي شخص مقدسي يذهب لتجديد بطاقة هويته، فإنه يتعرض لحالة من 
اإلذالل والمهانة واالستجواب، ويطلب منه إحضار عشرات الوثائق التي تثبت أنه ساكن في القدس، من 

ر دفع الماء والكهرباء وشهادات ميالد األوالد  وفواتي- ضريبة على السكن –" األرنونا"فواتير دفع 
الخ، ناهيك عن الصعوبات والقيود الموضوعة والمفروضة على جمع شمل .. وشهاداتهم المدرسية

العائالت، والتي توجت أخيراً بقانون عنصري
د المواطنة، أي فلسطيني من الضفة الغربية، أو من غزة العنصري السابق في جنوب أفريقيا، قانون تقيي

  .يتزوج من فلسطينية تحمل المواطنة اإلسرائيلية، ال يستطيع الحصول على المواطنة اإلسرائيلية
 قانون –وأيضا هناك شروط تعجيزية على تسجيل األبناء الذين ال يحمل أحد ذويهم المواطنة اإلسرائيلية 

جراءات تندرج في إطار السياسة اإلسرائيلية الرسمية الهادفة لتقليص عدد  وكل هذه اإل-لم الشمل 
العرب إلى أقل عدد ممكن في القدس الشرقية، ناهيك عن معاناة المقدسيين القاطنين خلف الجدار، بسبب 

انفصالهم عن مركز ح
خ، وفي الكثير من األحيان يحرمون من حقوقهم االقتصادية واإلجتماعية، رغم أن هناك ال إل.. أنواعها

  .توجد سياسة إسرائيلية رسمية معلنة حول ذلك
الضريبة على -" األرنونا"أما بخصوص الضرائب المفروضة على السكان فحدث وال حرج من ضريبة 

إلخ، وهذه الضرائب .... يبة التلفاز، وضريبة إلى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضر–السكن 
التي يدفعها المواطن المقدسي، ما يتلقاه من خدمات مقابلها، ال يكاد يذكر، وبلغة األرقام، فإن سكان 

20القدس العرب يدفعون ما مجموعه 
الضرائب المجباة منهم على مشاريع تطويرية في القدس ، حيث يتم صرف %6مقابلها ال يزيد عن 
  ..الغربية والمستوطنات

وتستطيع أن تلمس الفرق الهائل في الخدمات بين الشطر الغربي والشطر الشرقي للمدينة، حيث تفتقر 
رع القدس الشرقية إلى البنية التحتية، فهناك شوارع لم يجر تأهيلها منذ زمن اإلنتداب البريطاني، مثل شا

 بيت لحم القديم، وشوارع بدون أرصفة ومليئة بالحفر والمطبات وبدون خطوط للمشاة، حيث –القدس 
يخيل لك أن المدينة في القرن الت

بدون شبكات مجار وإنا
  ..مالعب وال مؤسسات شبابية وخدماتية

، والهدف هو دفع العرب قسراً لمغادرة المدينة وتفريغها من سكانها، "عام وطام"وباختصار الخراب هنا 
فكثير من المؤسسات غير الحكومية والتي كانت تق
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ها أي نشاط سياسي أو وطني، وشنت سلطات اإلحتالل حملة شعواء على الحركة 

نضال والتضحية عند أهل القدس، 

 المقدسيين في اإلنتخابات التشريعية والرئاسية 

ت نفوذ ما يسم عة تح

ات قضائية، لسحب بطاقات شرعت بإجراء
ويات نواب القدس، وبما ال يدع مجاالً للشك بأن اإلحتالل ال يلتزم أو يحترم أية اتفاقيات وحتى لو 
نت هزيلة، وعلى غرار اتفاقية أوسلو، واإلحتالل يبني خططه وإستراتيجياته على أساس تهويد المدينة 

يا رسمياً وشعبياً، وبالتالي فإن من وافق على نها، وهو يتصرف ضمن هذه الرؤ

 عملها، وبسبب تعذر وصول موظفها، هجرت المدينة إلى خارج القدس، العنصري، وصعوبة انتظام
ومن لم يغلق بفعل اإلحتالل وإجراءاته التعسفية، يغادر المدينة، بفعل اإلهمال والقصور الفلسطيني، حيث 
أن الكثير من المؤسسات المقدسية، تعاني من أزمات مادية خانقة، والسلطة لم تقدم لها سوى الوعود 

  .ات والخطب والبياناتوالشعار
  الهم الوطني والسياسي

 وبما ال يزيد عن شهر أعلن عن قانون ضم القدس، واعتبارها عاصمة أبدية 1967بعد إحتالل عام 
إلسرائيل، حظر في

  ..الوطنية التي أبدت مقاومة شرسة في هذا الجانب
ودفعت مدينة القدس كباقي المدن والمحافظات الفلسطينية ثمناً باهظاُ شهداء وجرحى ومعتقلين، وجرى 

التعامل مع أسرى القدس بخصوصية، بقصد قتل روح اإلنتماء وال
ليهم في حيث أن األسرى الفلسطينيين من حملة هوية القدس، كانت تفرض المحاكم اإلسرائيلية ع

للدولة، وكذلك ترفض أن يجري إطالق سراحهم في " خونة"محاكمها المدينة أحكاماً مرتفعة، بحجة أنهم 
أية صفقات إفراج، بحجة أنهم مواطنون إسرائيليون، وكذلك أي مؤسسة فلسطينية تمارس أي نشاط 

ابع وطني أو سياسي وطني أو سياسي، يجري إغالقها، وتمنع إقامة أية مهرجانات أو احتفاالت ذات ط
  ..في مدينة القدس

وبعد اإلنتفاضة الثانية، شنت سلطات اإلحتالل حملة واسعة على المؤسسات المقدسية، حيث جرى إغالق 
بيت الشرق، والكثير من المؤسسات اإلجتماعية والخدماتية تحت يافطة وذريعة، عالقاتها بالقوى الوطنية 

  .طينية، توجيها وتمويالً ونشاطاًواإلسالمية الفلسطينية والسلطة الفلس
 مؤسسة، ولم 33وحسب مركز القدس للدراسات اإلجتماعية واإلقتصادية، جرى إغالق ما مجموعه 

يكتف اإلحتالل بذلك، بل إنه وضع قيوداً على مشاركة
 الشعبية على خلفيتها، تحت حجج وذرائع أنها الفلسطينية، واعتقل الكثير من كادرات حماس والجبهة

منظمات إرهابية، رغم أن اتفاقيات أوسلو المذلة، شرعت وسمحت لهم المشاركة في اإلنتخابات، بل 
  .وداهمت مهرجانات واجتماعات انتخابية لمرشحين مقدسيين

المرشحين ولفترات وحتى بعد السماح للمقدسيين بالمشاركة في هذه اإلنتخابات، جرى اعتقال عدد من 
قصيرة، كما جرى فرض غرامات عالية على المرشحين المقدسيين الذين مارسوا الدعاية اإلنتخابية في 

، من "جلعاد شاليط"القدس، وذهب اإلحتالل خطوة أبعد من ذلك، حيث أنه بعد أسر الجندي اإلسرائيلي 
ر شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة قبل المقاومة الفلسطينية في حزيران الفائت، قامت باعتقال وزي

  .ونواب دائرة القدس األربعة من كتلة اإلصالح والتغيير
وما يسمى بوزير القدس أو محافظ القدس، ونوابها المنتخبين وفق اإلتفاقيات الموقعة بين إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية، ال يسمح لهم بمزاولة نشاطهم، في المناطق المقدسية، الواق
ال يحق له دخول " الهوية الزرقاء"بلدية القدس، ناهيك عن أن من ال يحمل منهم بطاقة الهوية المقدسية 

، من عدد من األسرى "بطاقات الهويات الزرقاء"مدينة القدس، كما أن سلطات اإلحتالل سحبت 
المقدسيين والذين شاركوا في أنشطة وطنية ضد اإلحتالل، و

ه
كا

المقدسة وأسرلة سكا
تأجيل قضية القدس، حتى المرحلة النهائية ارتكب خطأ فادحاً، حيث أن اإلحتالل يواصل سياساته 

  .وإجراءاته ضد القدس وأهلها، غير عابئ بأية اتفاقيات أو مواثيق أو أعراف دولية
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ان، وكذلك جرى التعامل مع 

كلف بشؤون القدس، 

ى واألحزاب الوطنية، نتيجة ذلك ولكون 

سطيني، ال خط أحمر وال 

فلسطيني من أهل المدينة المقدسة، على ضوء وهذا كله يدفعنا إلى أن نستعرض بشكل مكثف الموقف ال
كل ما تم ذكره من ممارسات وإجراءات وانتهاكات إسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين سوءاً في 

  .الجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية، أو الهم الوطني والسياسي
  
  

  الموقف الفلسطيني
 الفلسطينية، حيث أن التعامل والتعاطي مع هذه سنقوم بطرق هذا الموضوع من فترة ما بعد قدوم السلطة

القضية، والتي هي على درجة عالية من األهمية، ولكونها إحدى ركائز البرنامج الوطني الفلسطيني، فقد 
بشكل تسطيحي وفئوية ونزق وردات فعل، واللعب على وتر العواطف والشعارات والبيانات 

وبأمر موالنا السلط" الفرمانات"ة اإلعالمية، ولغ" الهوبرات"واالستنكارات، و
أهل القدس بفوقية، وبأن هناك من يفكر لكم وعنكم، وكأن أهل المدينة المقدسة قطيع من األغنام، ال رأي 
وال وجهة نظر لهم، ولم توضع أية عناوين أو مرجعيات واضحة ومحددة لهم، ال في الهم السياسي 

  .لهموم اإلقتصادية واإلجتماعية، إال في اإلطار الشكليوالوطني، وال في ا
كما أن الصراعات والنزاعات والخالفات داخل بيت السلطة الحاكمة وحزبها الرئيسي عكست نفسها على 
قضية القدس، حيث كان هناك في اإلطار النظري والشكلي واإلعالمي عشرات اللجان المعنية بموضوعة 

ام والصالحيات، فهناك مسؤول ملف القدس، ووزير مالقدس، والمتضاربة في المه
اللجنة الوزارية الخاصة بالقدس، واللجنة البرلمانية لشؤون القدس، واللجنة الرئاسية لشؤون القدس 
واللجنة الفصائلية لشؤون القدس، وقد تم إجهاض كافة الجهود التي كانت تبذل من أجل إيجاد مرجعية 

  . المدينة المقدسة، تعالج همومهم المباشرة اقتصاديا واجتماعيامنتخبة ألهل
ورغم أن المرحوم فيصل الحسيني، كان يشكل أحد العناوين الهامة في القدس، وكان مقر بيت الشرق 
بمثابة المرجعية والعنوان ألهل المدينة المقدسة، إال أن تعدد مصادر القرار واللجان المشكلة المتضاربة 

والمسؤوليات، لعبت دوراً سلبيا في هذا اإلتجاه، بحيث عاني أهل القدس من حالة توهان وتولد في المهام 
لديهم شعور عالي باإلحباط واليأس من السلطة الفلسطينية والقو

ر، ولم توضع أو العالقة مع السلطة خضعت للعالقة الشخصية والحزبية، والقرب والبعد من مركز القرا
  .ترسم أية خطط أو برامج عملية، للتعاطي مع هموم المقدسيين بشكل جدي وعملي

وأصبحت المدينة تعيش حالة من الفوضى، وارتهن العمل فيها والتصدي لممارسات اإلحتالل بحقهم على 
على الجهد الفردي والتعيينات الفوقية والفئوية، من قيادة ورأس السلطة الفلسطينية، وكذلك " الفرمانات"

والفئوي، وكان الجهد مبعثر وغير موحد، ولم تحدث أية تراكمات يبنى عليها، ورغم أن قضية القدس، 
هي قضية مصيرية، وإحدى مرتكزات البرنامج الوطني، وهي أكبر من كل جهد فئوي أو فصائلي، إال 

ة، من طراز القدس عاصمة الجاهز" الكليشهات"أن التعاطي معها، في إطار منظومة من الشعارات و
الدولة الفلسطينية، والقدس خط أحمر، ولنكتشف الحقاً، أنها مثل حرمة الدم الفل

  ..أصفر، وال سالم بدون القدس، والقدس مفتاح الحرب والسالم
على األرض، وهذه المنظومة من الكالم واللغو واإلطناب والجناس والبالغة، وبدون أية ترجمات عملية 

  .ال تحرر أوطان وال تعيد أرضاً، وال تقنع أهل المدينة المقدسة بجدية التوجه الفلسطيني تجاه قضاياهم
وفي هذا المجال نسجل الكثير الكثير، حيث أنه في إطار المعركة، على السيادة في القدس العربية، فإن 

ا أو فرض غرامات مالية باهظة عليها، اإلحتالل يشن حملة شرسة على البيوت المقدسية، ويقوم بهدمه
تحت حجج ويافطة وذرائع البناء غير المرخص، والسلطة لم تقدم لهم أية مساعدات جدية في هذا 
الجانب، وكذلك الكثير من المؤسسات الفلسطينية المقدسية، والتي تمر بأزمات مالية خانقة، لم يجر دعمها 
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  .وذ بلدية القدس

، والمقدسيون رغم كل المرارة واإلحباط المتولد "ب

 ال يستطيع الدخول إلى القدس، -: القدس، فهو أوال

وحتى نستطيع أن نواجه الممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية في القدس، فأنا 

ألحزاب فيها، 

 إسالمي، يعمل على تقديم الدعم –صندوق دعم خاص بالقدس، بتمويل عربي 

ى البلدية ودائرة 

 وحسم ما يسمى مسألة 

ويتفرع عنها من مشاكل وقضايا إجتماعية، حيث العشائرية وما ينتج 

ي القدس، وأيضاً لم تعمل السلطة الفلسطينية على إقامة واسنادها من أجل الصمود واستمرار العمل ف
مدارس أو مشاريع إسكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة نف

كل ذلك قاد حتما إلى شعور تولد عند المقدسيين، وكما قال األستاذ نبيه بري في تموز الفائت، أثناء 
 إننا عرواهللا"العدوان اإلسرائيلي على لبنان للعرب، 

عندهم تجاه السلطة، فإنهم استمروا في قرع جدران الخزان والقول للسلطة بأنهم فلسطينيون أقحاح، 
وأنهم يستمدون فلسطينيتهم من التمسك بأرضهم وبنضاالتهم وبعذابات أسراهم، وهي ليست مجاالً للشك 

ى السلطة أن تعطي قضية القدس االهتمام الذي يليق بالمدينة المقدسة، كأحد عناوين أو المزايدة، ولكن عل
النضال الفلسطيني، وليس اختزالها إلى دائرة في مكتب الرئاسة، أو تعين مسؤول أو وزير لشؤون 

القدس، كل شيء يستطيع أن يفتي فيه إال موضوعة
 ليس لديه اإللمام والمعرفة بهموم ومشاكل أهل القدس، والمسألة ليست خاضعة وال تحتمل -:انياًوث

التجريب واللعب، والقدس ليست عاقر، بل فيها الكثير الكثير من الكفاءات القادرة على تحمل أعباء 
  .المدينة المقدسة عن فهم وعلم ودراية وخبرة وكفاءة وتجربة

 جداً، ومن هنا فأنه من الهام
  :أرى أن العمل يجب أن يركز على المحاور التالية

ضرورة العمل الجاد من أجل إيجاد مرجعيات وعناوين واضحة ومحددة وموحدة ألهل القدس في • 
 مؤتمرات شعبية قطاعية تفرز مندوبيها إلى الجوانب والهموم اإلقتصادية واإلجتماعية، من خالل عقد

هيئة أو لجنة تنفيذية، على أن يصار إلى فرز سكرتاريا، تصرف العمل اليومي في كل المجاالت 
والقطاعات الخدماتية والصحية واإلجتماعية والحياتية، وضرورة مشاركة ممثلي القوى وا

  . والتنفيذإلعطائها الزخم والقوة والقدرة على العمل
 الوطني تكون هناك لجنة أو هيئة من القوى الوطنية واإلسالمية تتولى هذه –في الهم السياسي • 

ف، على اعتبار أن هذا الموضوع، هو أحد .ت.المسؤولية، وتكون صلتها مباشرة مع اللجنة التنفيذية ل م
ف الممثل الشرعي .ت.ة ممرتكزات المشروع الوطني الفلسطيني، ومسألة التقرير بشأنه من مسؤولي

  .والوحيد للشعب الفلسطيني
العمل على إنشاء • 

واإلسناد ألهالي القدس في مختلف المجاالت، وتحديداً في مجال البناء، والعمل على تغير شروط الدعم 
خل المحدود والذين ال يمتلكون األموال الكافية من أجل الحصول لإلسكان والبناء، وخاصة ألصحاب الد

على رخص البناء، على أن يصار إلى وضع نظام وضوابط، تمكن من استعادة األموال الممنوحة 
  .لألشخاص من أجل البناء، حتى يمكن اإلستفادة منها مرة أخرى من قبل أشخاص آخرين

، وبما "قطري للجان أولياء األمور في المدارس الحكوميةإتحاد "العمل على إيجاد جسم مهني واحد • 
يعزز من الحضور والتأثير الوطني في هذه المدارس، وكذلك تشكيل عامل ضغط عل

المعارف اإلسرائيلية، من أجل المطالبة بحقوق تعليمية، مثل األبنية المدرسية والبنى التحتية، والتجهيزات 
ومحوسبة ومكتبات وكوادر تعليمية كفؤة وغيرها، وضرورة العمل على وضع خطة من مختبرات علمية 

شامله إلقامة مدارس خاصة في حدود ما يسمى ببلدية القدس، لتعزيز السيطرة
  .السيادة على القدس

ة السياسية في ضوء حالة الفلتان والتآكل في منظومة القيم والمعاير، وتهتك نسيج الوحدة واللحم• 
والمجتمعية الفلسطينية، وتنامي العشائرية والجهوية والقبلية والطائفية، وسيادة سلطة المليشيات والمافيات 
بمختلف مسمياتها، فإن السلطة الفلسطينية والقوى واألحزاب الوطنية، مطالبة بالعمل على إيجاد وتشكيل 

جسم يختص بمعالجة كافة القضايا 
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سراً من القدس بفعل اإلحتالل وسياساته، لما له من جرت ق
أهمية وجود مثل هذه المؤسسات غير الحكومية، والتي تقدم خدماتها إلى الفئات

  .المجتمع المقدسي، وكذلك الخدمات والبرامج التوعوية للشباب والنساء وغيرهم
" الفرمانات"واآلليات السابقة، من خالل لغة 

اإلعالمية والش" الهوبرات"والتعيينات الفوقية، وبأمر موالنا السلطان، وكذلك اإلكثار من 

81.

ها للعنف، إال أن الحصار الدولي بقي قائماً، واالنهيار األمني بقي في تصاعد، وظلت األمور                

 جراء الحصار االقتصادي المالي المفروض عليهما، واستـشعار          
الحـرب  (عد عودة أنماط االحتجاج الشعبية التي تم تعليقها إبـان           غوط هذا الوضع ب   

  .عت
   

تمرار                  

وبدأ الحديث يتجـدد عـن الـسيناريوهات        . من جديد        

  :بـ

أن اإلحتالل أغرق المنطقة في اإلشكاالت واآلفات واألمراض اإلجتماعية، بغرض تفريغ المقدسيين من 
  .محتواهم الوطني، ودفعهم وإلهائهم في المشاكل واإلحتراب القبلي والعشائري والجهوي

ضرورة العمل على إعادة المؤسسات التي ه• 
 المهمشة والفقيرة من 

لطرق إن استمرار العمل والتعاطي مع موضوعة القدس با
عارات والبيانات 
واإلدانات واالستنكارات، ومخاطبة المشاعر والعواطف، بدون إقران ذلك بأية ترجمات عملية وأفعال 

يد من حالة اإلحباط واليأس وعدم الثقة والمصداقية المتآكلة أصالً من قبل على أرض الواقع، سيز
  .المقدسيين تجاه السلطة الفلسطينية

بل عليهم العمل .. وفي المقابل فإنه يجب على المقدسيين، عدم اإلكتفاء بالبكاء والندب، وجلد الذات
واإلجراءات اإلسرائيلية المستهدفة والمبادرة، لتشكيل أجسام وطنية ومهنية تتصدى لكافة الممارسات 

  .ووجودهم ومستقبلهم في هذه المدينة المقدسة
  6/6/2007 48عرب

 
  حكومة الوحدة الفلسطينية بين سيناريوهات السلم والحرب 

  مها عبد الهادي
رغم المرونة السياسية التي تعاملت بها حكومة الوحدة الوطنية مع قرارات الشرعية الدولية والقـرارات               

بية ونبذالعر
مرشحة وبشكل أقوى من ذي قبل لالنهيار، خصوصاً بعدما عادت المواجهات بين التنظيمين الرئيـسيين               

  .وكل االتفاقيات الالحقةإلى واجهة األحداث، وهو ما بات ينذر أيضاً بانهيار اتفاق مكة ) فتح(و) حماس(
فالمتتبع لألحداث الجارية يومياً في األراضي الفلسطينية، يخرج باستنتاج قطعي بأن حكومة الوحدة التي              

. تشكلت على خلفية اتفاق مكة هي فعالً حكومة أزمة بين طرفيها، وحكومة درء حرب أهلية بين رأسيها                
لحكومة بعد أن تعامل قطباها الكبيران حركتا فتح وحماس         فاالنتعاشة التي شهدتها الفترة األولى لتشكيل ا      

مع الحوارات الخاصة بهذه الحكومة على نحو جدي استثنائي ألكثر من سبب، أهمهـا تفـاقم الوضـع                  
المعيشي في الضفة الغربية وقطاع غزة

لض) حكومة حماس (
، إال أن هـذه االنتعاشـة عـادت         ..)ومنها سلسلة إضرابات المـواطنين    (على الجبهة اللبنانية    ) السادسة
وتراج

 الماضي على6-27فقد كان من المفترض أن تُيسر وثيقة الوفاق الوطني الموقعة باألحرف األولى في              
تـضمنت القواسـم    ) الوثيقـة (نظام السلطة الوطنية قضيةَ اجتراح حكومة الوحدة، باعتبـار أن           شركاء  

المشتركة التي طال انتظارها كبرنامج عمل يمكن التأسيس عليـه للمرحلـة القادمـة، إال أن اسـ
ما تبعـه   الحصار، والنهج غير المتوازن الذي اتبعته دول العالم في التعامل مع طرفي حكومة الوحدة، و              

من تدخالت خارجية، أعاد المواجهات إلى الساحة 
وفيما يلي تفصيل لألجـواء     . المحتملة لحكومة الوحدة الوطنية، رغم أن السيناريو األساسي لم يطبق بعد          

  .التي رافقت ظهور هذه السيناريوهات
  التطورات المؤثرة
 الحادية عشرة وحتى الوقت الراهن حصلت الكثير من التطورات البارزة والتي تمثلـت  منذ قيام الحكومة  
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. كيك الحصار الـسياسي                

عين، يتم              

ي            
ق عشرات الصواريخ والقذائف على الكيان الصهيوني، ما أدى إلـى إصـدار               

الفلسطينية السيد إسماعيل هنية تحذيره للمرة الثانية، وتأكيده أن حكومته أمـام            جديد رئيس الحكومة     

حاول أن يوضـحه          

 حالة الشلل التي يعيشها المجلس التشريعي، وفشل المحاولة التي قام بهـا                 
 ؤجلة والمطروحة على جـدول األعمـال، ممـا          

.  

ممكنة سلمياً لحل اإلشكالية التي تواجهها حكومة الوحدة،             

حتماالت األربع تحكمها سلسلة من المحددات الداخلية واإلقليمية والدوليـة، وإن كـان األنـسب               
الية السيناريو األول، خصوصاً إذا تمت معالجة القضايا األمنية واالقتـصادية،           في المرحلة الح   

  . تراجع صفقة تبادل األسرى بعد أن تقدمت إلى درجة أصبحت فيها قاب قوسين أو أدنى من التحقق-1
 استمرار الحصار المالي على السلطة، وما حدث من تقدم تم على صعيد تف-2

  .فدول االتحاد األوروبي جددت العمل بآلية الدعم المؤقتة، والعرب اكتفوا بالكالم عن فك الحصار
 استمرار حالة الفوضى والفلتان األمني بل وتضاعف معدالتها عن الفترة الـسابقة، خـصوصاً فـي      -3

  .قطاع غزة، لدرجة أن وزير الداخلية قدم استقالته
وني على األراضي الفلسطينية والعودة إلى سياسـة االغتيـاالت،           استمرار العدوان العسكري الصهي    -4

حتى أن تسعة مواطنين فلسطينيين اغتيلوا في يوم واحد في نابلس وجنين وغـزة، وفـي ظـل رفـض                    
المطالب الفلسطينية التي حملها أبو مازن إليه في لقاءاتهما المتعددة، والتـي تتعلـق بتثبيـت                ) أولمرت(

لضفة الغربية، بحجة أن المطلوب تحقيق هدوء تام لمدة ال تقل عن أسبووتوسيع التهدئة لتشمل ا   
فيها وقف إطالق أي صاروخ أو قذيفة أو تنفيذ أية عملية في قطاع غزة، قبـل الحـديث عـن التهدئـة           

  .المتبادلة في غزة وتوسيعها في الضفة في حين أن العدوان الصهيوني مستمر
عن إنهاء التهدئة رداً علـى تـصعيد العـدوان العـسكر) لدين القسام كتائب الشهيد عز ا   ( إعالن   -5

الصهيوني، وقيامها بإطال
  .قرار صهيوني لجيش االحتالل بتنفيذ عمليات محدودة ال تستثني العودة إلى سياسة االغتياالت

 ت-6
قرار وطني خالل شهر أو شهرين ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته برفع الحصار عـن الـشعب                  

وما بقي غامضاً في تصريح هنية، . الفلسطيني، من دون أن يفصح عن ماهية القرار       
  .زهار بقوله إنه ال يستبعد حل الحكومة والسلطة إذا استمرت األمور على ما هي عليهمحمود ال

وفي ظل هذه األجواء استمرت
بعض النواب إلقرار جلسة مفتوحة إلنهاء المواضيع الم

أضاف أصواتاً جديدة إلى األصوات التي تنادي بحل المجلس التشريعي والتوجه نحو انتخابات مبكرة
  السيناريوهات المحتملة

هذه األجواء قادت الساسة والمراقبين إلى حصر السيناريوهات التي تنتظر حكومة الوحدة والمتمثلة بمـا               
  :يلي
حدة الوطنية وتطوير وتفعيل دورهـا كإطـار حقيقـي           السيناريو األول ويتمثل باستمرار حكومة الو      -1

  .لحكومة شراكة سياسية حقيقية وصوالً إلى االنتخابات في موعدها أو باتفاق مشترك
 أما السيناريو الثاني فيتمثل باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تمهيـداً إلجـراء االنتخابـات                -2

  .المبكرة الرئاسية والتشريعية
  .يو الثالث ويتمثل بإجراء انتخابات مبكرة والسينار-3
  . أما السيناريو الرابع واألخير فيتلخص بحل السلطة الوطنية الفلسطينية وتحويلها إلى مؤسسات-4

هذه االحتماالت تشكّل التصورات والخيارات ال
يل لحالة االقتتال الداخلي، أو إعالن حالة الطوارئ والحلول اإلقليميـة           والتي تقف في الجانب اآلخر البد     

  .والدولية المطروحة هنا وهناك، والتي بات يرددها بعض قيادات فتح هنا وهناك
وهذه اال

فلسطينياً 
وإذا ما تم تفعيل دور المؤسسة التشريعية واستكمال أسس ومقومات قانون انتخابي يتناسب والمعطيـات               

  .الفلسطينية السياسية، ومعالجة قضية الحصار المالي والسياسي المفروض على الفلسطينيين
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ا حجـم المـساحة                  

  . وتمثيل الشعب الفلسطيني
ى أن السلطة يقصد بها مجموعة من المؤسسات واإلجراءات والقوانين، فهـي عمليـة               

والشعب الفلسطيني بمعظمه وبمختلف    .  من عدمها            

ت تشريعية حرة ونزيهة بشهادة الجميع وعلى كل المستويات المحلية والعربية والدولية، إال              

ة الـصهيونية علـى    

لذلك، ورغم أن حكومة الوحدة الوطنية لم يمِض على تشكيلها شـهران، تـصاعدت              . مختلفين 

 أخرى يتصاعد الجدل حول خيار حل السلطة، وتدور التساؤالت فيما إذا كان هـذا الخيـار                 وفي أوساط 
يحمل معه حالً لكل المشاكل االقتصادية واألمنية والسياسية، التي فاقت فـي حجمهـ

  .الصغيرة التي يعيش فيها المواطن الفلسطيني
فكل ما تريد تأكيـده أن      . ربة الديمقراطية الفلسطينية  وليس من مصلحة الدولة العبرية كما نعلم نجاح التج        

الفلسطينيين غير ناضجين سياسياً، وغير مؤهلين إلدارة أنفسهم، وأنهم مجبولون على العنف وعدم قبول              
  !اآلخر

  استفتاء
فـأوالً  . وهذه الحقيقة هي التي يجب على القوى الفلسطينية االتفاق عليها حتى ال يفقد أي حوار مغـزاه                

ي اإلشارة إلى أنه ال يوجد خالف حقيقي حول مفهوم المصلحة الوطنية لدى الجميـع، وقـد يكـون                   ينبغ
حتى لو  -وأما المالحظة الثانية فهي أن وجود السلطة        . الخالف حول اآلليات واألساليب وهذا أمر بديهي      

يتهـا وتفعيلهـا     هي أحد أهم أركان الدولة، ومن ثم فإن قيام السلطة والحفاظ علـى بن              -كانت غير كاملة  
وتطويرها هو استمرار في عملية بناء الكينونة الفلسطينية

والمالحظة األخر
 وأفكار، ومن   مأسسة سياسية منتظمة، ومن ثم ليست مرتبطة بأشخاص أو أفراد بقدر ارتباطها بمؤسسات            

هذا وتقاس فعاليـة هـذه المؤسـسات     . هنا تبرز أهمية المحافظة عليها ألنها تؤصل لممارسة ديمقراطية        
  .بقدرتها على التكيف والبقاء الزمني وقدرتها على أداء وظائفها بالتماسك بين عناصرها

ا هو مصدر الـسلطة     والمالحظة األخرى أن السلطة تستمد شرعيتها من االنتخابات العامة، والشعب هن          
وهذا يعني  . ، فهذا الرأي لم يعد مجدياً أو منطقياً       )أوسلو هي األساس  (بصرف النظر عن الرأي القائل أن       

أن الشعب هو من له حق أن يستفتى حول بقاء السلطة
ول في النظام السياسي الفلسطيني سواء كان        نقطة تح  25/1/2006أطيافه السياسية اعتبر نتائج انتخابات      

لديهم ِرضى عن نتائجها أو لم يكن، كونها جاءت بعد سنوات من فلتان شامل فـي األمـن والـسياسية                    
  .واالقتصاد، ورغبة من المواطن في التغيير واإلصالح

  مستقبل الحكومة
نية من لوٍن سياسـي واحـد       وبعد فشل المفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، شُكلت حكومة فلسطي         

كنتاج النتخابا
أن العالم أجمع رفض التعاطي مع إرادة الشعب الفلسطيني وخياره الحـر، وفـرض حـصاراً سياسـياً                  

ال لفرض األجندة األمريكيـواقتصادياً شامالً على الشعب الفلسطيني، وليس لسبب إ   
حكومة الشعب الفلسطيني، عبر تجويعه وتحويل قضيته لقضية إنسانية، وليست قضية شعب محتل ولـه               

  .حقوق وطنية مشروعة أقرتها جميع المواثيق الدولية
مر كذلك  وخالل عام الحكم هذا است    . وهذه الحكومة استمرت في أداء مهامها لعام كامل في ظل الحصار          

وجاءت بعدها الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة،      . الفلتان األمني والفوضى في كافة األراضي الفلسطينية      
والتي اعتبرت نظرياً ورسمياً حكومة الوحدة الوطنية التي ستنقذ الشارع الفلسطيني وقضيته الوطنية من              

 إن هي استمرت بالـشكل الـذي        الضياع في صراعات ومواجهات داخلية ستقضي على القضية برمتها،        
بدئت به، وضمت الحكومة الفلسطينية الجديدة في صفوفها التكنـوقراط والليبـراليين وذوي التوجهـات               

  .اإلصالحية
 عادت وتبخرت من جديد بعد أن ألقي جانباً اتفاق مكة وبرنامج حكومة             -كما قلنا سابقاً  -لكن هذه اآلمال    

  .غة في حقن الدماء وفي توفير نوع من التوافقالوحدة الوطنية، رغم أهميتهما البال
والسبب أن االثنين لم يقدما برنامجاً وطنياً منسجماً وموحداً ومشتركاً، وإنما شكّال نوعاً من التعايش بـين        

برنامجين 
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 على طريـق إنهـاء                  

طر لها حماس قبل غيرهـا إذا لـم يـسارع                   
  .بتغييرها

فهذه الحركة أبدت مرونة سياسـية عاليـة، وتنازلـت عـن            . ي في وضع صعب حالياً    فحركة حماس ه  
ن تحصل على الثمن، سواء على صعيد                

الشراكة في السلطة أو المنظمة، أو فيما يتعلق بفك الحصار المالي، وإتمـام صـفقة تب

82.

ار الفصل العنصري وضم الكتل االستيطانية وغور األردن، ووضع النتف 

السلطة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو العودة لحكومة الكفاءات، أو لتغيير            الدعوات لتغييرها أو لحل     
وهذا يطرح ضرورة المسارعة لحوار جاد لبلـورة        . برنامج الحكومة لينسجم بالكامل مع الشروط الدولية      

قوق رؤية استراتيجية قادرة على توحيد الفلسطينيين فعالً، وبحيث ينبثق عنها برنامج قادر على حفظ الح              
واألهداف الوطنية، وقادر في نفس الوقت على فك الحصار والتقدم، وهذا هو األهم

االحتالل وكل ما بني على االحتالل من عدوان واستيطان وجدار وحصار وخلق أمر واقع يجعل الحـل                 
  .الصهيوني هو الحل الوحيد المطروح عملياً

. هور األوضاع األمنية الداخلية هو تدهور االقتـصاد الـوطني         واألمر اآلخر الذي ال يقل خطراً عن تد       
فمعدالت البطالة والفقر، وانسداد األفق السياسي، والعدوان الصهيوني المستمر، ينذرون بانفجـارات ال             

يمكن التحكم بها، وتفتح الطريق أمام خيارات أخرى ستض

انفرادها في الحكومة لصالح تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدون أ
ـادل األسـرى،                   

  .لى تهدئة متبادلة، أو على صعيد حصولها على شرعية عربية ودوليةواالتفاق ع
وهذا يعني أن حماس ستجد نفسها إذا لم تتحرك األمور في هذه الملفات أو بعضها تسير بـسرعة نحـو                    
العودة إلى دائرة المواجهات، خصوصاً وأن حكومة أولمرت تستعد وتسير نحو التصعيد، حتى تـستعيد               

دة، وتصدر أزمتها الداخلية المتعددة األبعاد، وحتى تقطع الطريق على مبادرة السالم            المفقو) هيبة الردع (
العربية، وحتى تتمكن من مواصلة سياسة خلق الحقائق على األرض التي تجعل الحل الصهيوني تدريجياً               

  .هو الحل الوحيد المطروح عملياً في أي مفاوضات قادمة
  1/6/2007فلسطين المسلمة 

 
  !في فلسطين" القاعدة"أذرع ... الدموية في لبنان" وفةالبر"بعد  

  مأمون الحسيني
مهما كانت النتائج والتداعيات التي ستسفر عنها المواجهات التي يشهدها مخيم نهر البارد في شمال لبنان 

لب ، فإن ثمة تطوراً نوعياً جديداً في ص"فتح اإلسالم"بين الجيش اللبناني والجماعية االصولية المسماة 
المعادلة السياسية اللبنانية التي تشهد حاال من االحتقان الشديد على واقع المواجهة المستدامة بين المواالة 

والعدوان الرئيسي لهذا . والمعارضة عشية إقرار المحكمة الدولية في مجلس األمن واالستحقاق الرئاسي
التي ستبقى تحوم فوق رؤوس كل " ةفوبيا األصولي"الجديد الذي وضع لبنان على حافة المجهول، هو 

االفرقاء الذين أفسحت صراعاتهم الساخنة، في بيئة طائفية وطبقية محتقنة، المجال واسعاً لظهور وتمدد 
وصل بها األمر إلى حد تحدي الجيش وقوى األمن ومواجهتها " قاعدية"جماعة أصولية ذات طبيعية 

  .عسكرياً
 حرض األفرقاء اللبنانيين على محاولة تجييره لمصلحتهم في وقد بدأت تظهر أعراض ذات الوباء الذي

إطار الصراع القائم، في منطقة أكثر تعقيداً واشد سخونة، حيث تثير األنباء التي تتداولها بعض القوى 
، أو قريبة منها، أو "القاعدة"السياسية ووسائل اإلعالم عن ظهور مؤشرات لوجود خاليا تابعة لتنظيم 

، "من طراز خاص"لذي بات بضاعة عالمية، في فلسطين، ال سيما عند حدوث عمليات تحمل فكرها ا
كاغتيال بعض الشخصيات األمنية، أو خطف أجانب، أو استهداف وإحراق أماكن تجارية وعامة، أسئلة 
جدية ومقلقة وخطرة، ليس فقط بسبب تماهي ذلك مع رغبة إسرائيل في استغالل هذا النوع من األنباء، 

مؤشرات، الستكمال مشروعها في تهويد ما تبقى من مدينة القدس ومحيطها واخراجها من دائرة أو ال
التداول، واستكمال بناء جد
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، "فكرياً بشكل اساسي"فلسطين 

في قطاع غزة، والتي حملت أسماء تنظيمات مجهولة مثل " القاعدة"من البيانات المثقلة بفكر 

االخوان "الفلسطينية، يذكّر اصحاب هذه الوجهة بقيام بالقضية " 

العسكري، الجغرافية المتبقية في الضفة الغربية في بازار المقايضة في المستقبل، على ايقاع التصعيد 
، وإنما أيضاً ألن األراضي الفلسطينية المحتلة، وباألخص "الحق في محاربة اإلرهاب"وتحت ظالل 

وشطحاتها " القاعدة"قطاع غزة الذي يضم أكبر كثافة سكانية في العالم، تشكل تربة خصبة النتشار أفكار 
أي خطوة جدية على طريق نتيجة انسداد األفق السياسي وارتفاع منسوب االحباط من إمكان تحقيق 

أو سواهما، وتعانق ذلك مع انهيار األوضاع " خريطة الطريق"التسوية، سواء وفق المبادرة العربية أو 
الى فتح بوابات االقتتال الداخلي ") حماس"و " فتح" ("حكومة الوحدة"في " االخوة األعداء"األمنية وعودة 

حصار االقتصادي والمالي الذي دفع الفلسطينيين الى وتحويل قطاع غزة الى جحيم ال يطاق، وتواصل ال
مربع الجوع الحقيقي، ناهيك عن اإلحباط واليأس المتأني من محاوالت إسرائيل والواليات المتحدة، ومن 

وبعض النظام العربي الرسمي وأد التجربة الديموقراطية في فلسطين " المجتمع الدولي"خلفهما ما يسمى 
  .اوعدم االعتراف بنتائجه

هذه المؤشرات التي لم تقف عملية ترويجها على االحتالل اإلسرائيلي الذي اعتقل، قبل مدة، فتى في 
" القاعدة"السابعة عشر من العمر وطالباً جامعياً، وأعد لهما لوائح اتهام تتضمن االنتماء إلى تنظيم 

ة الفلسطينية محمود عباس والتخطيط الستهداف مواقع إسرائيلية، وإنما تجاوزت ذلك إلى رئيس السلط
موجودة في " القاعدة"الذي أدلى بتصريحات ضبابية غامضة مفادها أن 

قدمت مجموعة من التنبؤات والتحليالت واالستنتاجات في إطار حقائق " مصادر أمنية أردنية"وكذلك إلى 
ظهور شريط : الها برزمة معطيات أبرزهاهذه المؤشرات يمكن إجم. حول وجود خاليا قاعدية هناك

فيديو على بعض مواقع االنترنت حول اغتيال اللواء في األمن الفلسطيني جاد التايه، أظهر صوراً 
لعملية االغتيال، توزيع بيان في قطاع غزة " تنظيم القاعدة في فلسطين"وأحاديث تعلن تبني ما سمي 

لمخابرات العامة طارق أبو رجب، تأكيد مصادر أمنية فلسطينية محاولة اغتيال مدير ا" القاعدة"تتبنى فيه 
على وجود عالقة قوية ما بين الجماعة التي تخطف الصحافي البريطاني آلن جونستون منذ الثاني عشر 

، بدليل مطالبة هذه الجماعة بإطالق سراح "القاعدة"وتنظيم ) جيش اإلسالم(الماضي ) مارس(من آذار 
في أوروبا، من السجون البريطانية، توزيع " القاعدة"الذي يعتبر األب الروحي لـ المدعو أبو قتادة، 

العديد 
  .وسواها" الجماعة السلفية"و " كتائب التوحيد"و " سيوف الحق اإلسالمية"

" القاعدة"ة في صحة المزاعم التي تسعى الى تكريس المخاوف المتعلقة بتسلل ومع أن ثمة شكوكاً كبير
الى فلسطين، انطالقاً من الوضع الخاص لألراضي الفلسطينية التي تقع تحت االحتالل، وعدم وجود 

إحياء فريضة الجهاد، كون الفلسطينيين أصحاب الجهاد ": القاعدة"مكان للعنوان العريض الذي ترفعه 
بسبب " حكومة تدعى االسالم وهي كافرة" بامتياز، اضافة الى انتفاء ذريعة السعي الى مقاومة والكفاح

هيمنةن االحتالل على كل شيء في فلسطين، إال أن هناك من يذهب الى أن القضية الفلسطينية شكلت 
 لقتال اليهود الجبهة العالمية"السياسي منذ اإلعالن عن تشكيل ما يسمى " القاعدة"أحد أهم محاور خطاب 

، وأن هذا االهتمام عبر عن نفسه من خالل العملية التي نفذها التنظيم في مدينة 1998عام " والصليبيين
 150 ضد سياح اسرائيليين، وذهب ضحيتها نحو 2002) نومفبر( تشرين الثاني 28مومباسا الكينية في 

  .قتيالً
السلفيين الجهاديين"وللتدليل على اهتمام 

معسكرات "، بإنشاء معسكرات خاصة في غور األردن عرفت باسم 1967، عقب هزيمة "المسلمين
" القاعدة"، كان أبرز رموزها الشيخ الفلسطيني عبد اهللا عزام الذي يعتبر األب الروحي لتنظيم "الشيوخ

رون بتجربة الدكتور صالح سرية في تأسيس حركة جهادية اسالمية وزعيمها اسامة بن الدن، كما يذكّ
التي شكلت األساس االيديولوجي " رسالة اإليمان"لتحرير فلسطين، وبأطروحاته الفكرية، ال سيما 

العقائدي لمعظم الحركات السلفية الجهادية في العالم العربي، كذلك بتجارب رزمة ال بأس بها من 
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ذلك، فإن ثمة من يعتقد 

ً عن خيار المقاومة الجهاد، وترفض الدخول في 
  .تلتزم يوماً بأي اتفاقات أو مواثيقمع اسرائيل التي لم " أي نوع من المفاوضات

وكما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية التي استبعدت من النقاش المتعلق بالقضية الفلسطينية، بعد أن 
 اعترافها باسرائيل، عبر الرسائل المتبادلة ما بين ياسر 

، ما أفسح المجال أمام 1993قيع اتفاق أوسلو عام عرفات واسحق رابين عشية تو

83.

لواقعي المعاش فيها، وال أعتقد أن اإلعالن عن بلدية عربية بالشكل عروف حقيقة الظرف ا

ل سلطات االحتالل لألقاليم المحتلة وال عالقة 

أبو "، من أمثال الشيخ عمر محمود أبو عمر "السلفية الجهادية"لتي تبنت فكر الشخصيات الفلسطينية ا
المعتقل في األردن، " ابو محمد المقدسي"المعتقل في بريطانيا، والشيخ عصام البرقاوي " قتادة الفلسطيني

ر ، والشيخ عم1994عام " بيعة اإلمام"والذي كان قد أسس مع أبو مصعب الزرقاوي تنظيماً عرف باسم 
في العراق الذي أصبح يعرف بـ " التوحيد والجهاد"الذي التحق بتنظيم " ابو أنس الشامي"يوسف جمعة 

  ".تنظيم قاعدة الجهاد في بالد الرافدين"
ضد أهداف اسرائيلية أو أميركية، " القاعدة"وبعيداً من صحة ما يرى البعض أنه عمليات مسحلة لتنظيم 

، 2005) اغسطس( آب 19شا باتجاه مدينة إيالت وخليج العقبة في كعملية إطالق ثالثة صواريخ كاتيو
وإطالق صواريخ غراد من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة، وغير 

استطاعت ايجاد موطئ قدم لها في األراضي الفلسطينية، انما " القاعدة"بأن محاوالت تسويق مقولة ان 
محاربة "يل شرعية دولية لممارسة القتل والتدمير ضد الفلسطينيين بذريعة تهدف الى منح اسرائ

، وصب مياه اضافية في طاحونة الفتنة واالقتتال الداخلي، ناهيك عن محاولة خلط األوراق "اإلرهاب
، فكراً وممارسة، وبين الحركات االسالمية الفلسطينية، "القاعدة"وإزالة التخوم التي تفصل ما بين تنظيم 

التي حشرت نفسها بين مطرقة السلطة الهزيلة ومتطلباتها السياسية والعملية، " حماس"وباألخص حركة 
وسندان التمسك بالمقاومة كحق مشروع ال يمكن المساومة عليه، وذلك في مقابل من يقدر بأن التحوالت 

، مضافاً "فتح"مع حركة " اتفاق مكة"، ال سيما بعد دخولها محرقة السلطة، وتوقيعها "حماس"التي تشهدها 
إليها االنسداد السياسي وتداعيات الحصار االقتصادي والفلتان األمني، ستساهم في توفير تربة خصبة 

ال تقبل بديال"التي ينظّر مؤيدوها بأنها " القاعدة"النتشار 

صنّفت، اميركياً واسرائيلياً، كمنظمة إرهابية قبل
ظهور الحركات 

، فإن ذات السيناريو مرشح لالستنساخ "الجهاد االسالمي"و " حماس"اإلسالمية الجهادية ممثلة بحركتي 
في ظل عدم وجود دعم عربي وإسالمي للفلسطينيين ووحدتهم السياسية والكفاحية، وتحت وطأة 

عها في أتون أزمات ال تنتهي، حيث المرجح، في حال استمرار هذه ووض" حماس"محاوالت عزل 
التي ستضع القضية " السلفية الجهادية"والتنظيمات " القاعدة"األوضاع، صعود وتنامي ايديولوجية 

، وتزيل "الشيطان األكبر"الفلسطينية في اطار مجالها الحيوي االقليمي والدولي الذي تقارع من خالله 
  . التي تسم النضال الفلسطيني منذ عقودالتخوم الوطنية

  7/6/2007الحياة 
 
  ..أبعاد الدعوة لتشكيل بلدية القدس الفلسطينية 

  يونس العموري
، وهي دعوة تثير العديد من )بلدية القدس الفلسطينية(دعوة جديدة انطلقت قبل أيام فيما يخص تشكيل 

األمر الذي .... تها وخفايا وخبايا منطلقاتهااإلشكاالت والسجاالت حولها وحول مواقيتها وطبيعة توجها
أو فيما ... يحمل في طياته الكثير من التساؤالت، لعل أبرزها حول فعل هكذا بلدية في ظل االحتالل

حيث أنه من .... يخص إمكانية فعل بلدية القدس العربية ذاتها في ظل وقائع القدس وتداعيات قضاياها
المعلوم والم

هذا من جانب، أما من ... النظري من الممكن أن يسهم في خلق وقائع جديدة على األرض في القدس
الجانب اآلخر فال بد من اإلشارة إلى أن مسألة البلدية والخدمات البلدية في الفهم القانوني والسياسي 

سيادية هي مسألة خدماتية بإمتياز قد تُمنح من قبوالمسألة ال
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وإتاحة الفرصة للسكان بإدارة شوؤنهم الحياتية فيما يخص .... 

أعتقد أنها " حملة الحياة للقدس"طلقها التجمع المقدسي للمؤسسات األهلية، والمسماة 

ف ما زالت .ت.على اعتبار أن م... رة شؤونهم الحياتية

وبرامجها التي 

ن المهمات المقدسية ال يمكن أن يضطلع بها الجسم البلدي المشار ي اعتقد أ

األمر الذي يعني أن الخدمات البلدية وتقديمها لسكان ... بممارسة الفعل والعمل البلدي بمفهوم السيادة ذاته
تجربة االحتالل اإلسرائيلي في المدينة ليس له عالقة بالسيطرة الفعلية على األرض واإلنسان، بل إن 

القدس كانت قد حاولت العمل على خلق أشكال بلدية محلية لإلحياء العربية في المدينة وربطها ببلدية 
االحتالل على شكل لجان تطوير األحياء

الرؤى اإلسرائيلية للحلول المقترحة للقدس تقوم على أساس بل أن إحدى أهم مرتكزات ... األمور البلدية
خلق شكل من األشكال البلدية لإلحياء العربية في القدس تقوم بإدارة الشان الحياتي اليومي فقط 

  ....الغير
ان الدعوة التي أ

لتوجه حيث أن الشروع بتأسيس بلدية فلسطينية للقدس العربية، قد أغفلت العديد من القضايا أخطأت با
  :واألساسيات بالمشهد المقدسي الوطني وعلى رأسها اآلتي

إغفال حقيقة أمانة القدس القائمة بالفعل كإطار وطني مقدسي قائم ما قبل االحتالل ومازال قائما بالشكل • 
كشكل من أشكال رفض وقائع االحتالل الجديدة .... مع هذا اإلطار عربيا ودولياالفعلي، ويتم التعاطي 

، حيث كان من الضروري اإلبقاء على التشكيلة العربية الوطنية الفلسطينية 67في القدس ما بعد العام 
  ....لبلدية القدس والمتمثلة بأمانة القدس

فكل ما تم ويتم . وعة للمواطنين المقدسييناستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والحقوق المشر• 
استحداثة بالمناطق المحتلة يعتبر باطال، وعلى هذا األساس كان من الضروري بمكان أن يتم الحفاظ 
على إطار أمانة القدس ال العمل على خلق جسم جديد في ظل االحتالل من الممكن أن يخدم توجهات 

  ...االحتالل ذاتها
سياسية سيادية بامتياز، وأن القدس منطقة محتلة تسري عليها اتفاقية جنيف أن قضية القدس قضية • 

الرابعة، وال يحق لسلطات االحتالل بموجبها اتخاذ أية إجراءات تؤدي إلى تغيير وضعها القانوني، أو 
طبيعتها الجغرافية أو تركيبتها الديمغرافية، ومن حق سكانها النضال في سبيل قضيتهم الوطنية، ومن 

جبات االحتالل تنظيم حياتهم المدنية وتسيير أحوالهم المعيشية وفقا لمتطلباتهم الحياتية على األساس وا
وكونهم جزءاً ال يتجزأ من الفسيفساء الفلسطينية المحتلة فبالتالي يسري عليهم ما يسري . القانوني الدولي

وفي الحالة ... إلطار السياسي والوطني على باقي األقاليم المحتلة، وبالتالي فإنهم يخضعون لممثليهم في ا
الفلسطينية فإن سكان القدس يخضعون لمقرارات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وبالتالي هم جزء من منظومة مؤسسات منظمة التحرير وال 

إدايجوز ابتداع أشكال وأطر جديدة لتمثيلهم أو 
  .هي من تنطق باسم جموع الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها، كما أسلفنا، مواطنو القدس

إن مواجهة السياسات االحتاللية في القدس اليتطلب خلق الجسم البلدي للقدس بل يتطلب اإلنخراط في • 
من خالل برمجة الفعل الوطني المقدسي ذاته وفقا لألجندة الوطنية اإلطار الوطني الجامع والفاعل، وذلك 

المقدسية، وهذا يتطلب معرفة متطلبات القدس أوال، والعمل على خلق برامج قادرة على استيعاب الحالة 
المقدسية من خالل صناعة السياسات القادرة على مواجهة ومجابهة سلطات االحتالل 

لم المدينة وتهجير أهلها منها، واالستيالء على أراضي سكانها وأمالكهم، وتنفيذها سعت لتغيير معا
لسلسلة مكثفة ومتتالية من اإلجراءات العنصرية الهادفة إلى إحداث تغيير نهائي وشامل في وضع 

وهو األمر الذي يعني ضرورة استنهاض الحركة الوطنية المقدسية من جديد وتفعيل المؤسسات . المدينة
لتي أعتقد أنها تعاني من ممارسات ومطاردات سلطات االحتالل، ومن إهمال قد يكون مبرمجاً ممن ا

  .يمسكون اليوم بدفة العمل السياسي الفلسطيني
إن ما ورد في بيان التجمع إنما يشير وبوضوح إلى الحالة المقدسية الراهنة، وقد أصاب هذا البيان بهكذا 

ولكن... وقائع وتوصيف
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  .صدي للمهام الوطنية برمتها في القدس
دس وعن توصيف حالة القدس وتداعيات القضايا 

 الفلسطيني الرسمي قد تحولوا إلى باحثين أكاديميين يجيدون الحديث عن وقائع القدس في 
فمن مسؤول إلى .... قتال

يصرخ بالعجز والتقصير الممارس بحق القدس وقضاياها، وهو بال شك ركن من أركان العجز 

ظرية الشكل، ومن الضروري اإلنتقال إلى 
رامج القادرة على استيعاب االشكل العمالني الفعلي للقدس، وذلك عبر تنفيذ الب

  :وتداعياتها على القدس وقضاياها وهذا يتطلب
  .ي القدس

وترسيخ مفاهيم القدس العربية ال. عقد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: ثانيا

   .الشعبية والرسمية العربية واإلنسانية من حولها

84.

 في اطار حماية مـصالح األمـن القـومي              

 هذا فضال عن قيام      ,  اإلسرائيلية لهم  ت التي تقدمها الحكومة         

وحتى نسمي األشياء بمسمياتها وحقيقة أمورها، فال بد من القول إن هذه المهمات ال بد من أن .. إليه
تضطلع بها الحركة الوطنية جمعاء من خالل منظمة التحرير الفلسطينية، وفي هذا السياق فال أعتقد أن 

جسم البلدي العربي الفلسطيني العتيد التبمقدور ال
بذات السياق يطلع علينا كل يوم من يحدثنا عن الق

واألدهى من ذلك كله أن صناع ... المقدسية، خاصة في ظل ذكرى مرور أربعين عاما على االحتالل
لوطنيالقرار ا

اإلطار النظري ويقدمون اإلقتراحات والخطط التنظيرية وكفى المؤمنين شر ال
هر بمظهر زعيم يشارك في مؤتمر هنا أو بمقالة هناك يجتهد بتوصيف حالة القدس فيها وحتى يتمظم

الشفاف 
  ....والتقصير واإلهمال

مرة أخرى أعتقد أن المطلوب للقدس اليوم يتعدى الدعوات الن
لمرحلة بكل انعكاساتها 

لم شمل الحركة الوطنية الفلسطينية ف: أوال
عاصمة الوحيدة واألبدية 

  .للفلسطينيين
  .يد القدس من كل أشكال الصراعات السلطوية في المشهد الفلسطينيتحي: ثالثا
المباشرة بخلق وقائع جديدة على األرض وذلك عبر برمجة فرض األمر الواقع فلسطينيا في : رابعا
  .القدس
إعادة اإلعتبار لوثيقة العهد والشرف للقدس لتكون وثيقة فلسطينية عربية قادرة على خلق الحالة : خامسا
طابية اإلستق

  6/6/2007 48عرب
 
   !!  ووعد بلفور األمريكي الجديد .. القدس 

   أحمد يوسف القرعي . د
يستعد الرئيس األمريكي بعد أيام قليلة إلصدار قراره التقليدي بشأن تأجيل عملية نقل السفارة األمريكيـة                

لقرار الذي يصدره الرئيس األمريكي كل ستة أشهر في يونيو وديسمبر من             القدس وهو ا   ىمن تل أبيب إل   
  1995 كل عام منذ عهد الرئيس كلينتون استجابة للقانون الذي أصدره الكونجرس األمريكي في أكتـوبر              

بشأن االعتراف بالقدس كعاصمة موحدة وأبدية إلسرائيل مع اعطاء الرئيس األمريكي حق تأجيل عملية              
 القدس كل ستة أشهرىة األمريكية من تل أبيب إل     نقل السفار 
   . األمريكي

وبينما يستعد الرئيس األمريكي إلصدار قراره التقليدي المشار إليـه فـإن اسـتغاثة رئـيس الـوزراء                  
رة األمريكية في   اإلسرائيلي أولمرت بالعالم لالعتراف بالقدس عاصمة لها تشكل ضغطا مباشرا علي اإلدا           

 عاما من احتاللها لـم يكتمـل         40 توقيت عصيب تدرك فيه إسرائيل أن مخطط تهويد القدس الشرقية بعد          
نظرا للوجود الديموغرافي العربي الكاسح في المدينة المقدسـة وعـزوف الكثيـر مـن المـستوطنين                 

اإلسرائيليين في البقاء في المدينة رغم المغريا
سفراء االتحاد األوروبي لدي إسرائيل في تل أبيب بمقاطعة االحتفاالت اإلسرائيلية الرسـمية بالـذكري               

 جانب  ى هذا إل   .  الحتالل القدس وهي الذكري التي تدعي إسرائيل أنها ذكري اعادة توحيد القدس             40 الـ
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.   

 األمر الواقع التي أجادت إسرائيل استخدامها خطوة خطوة وحاليا فإن إسرائيل تعمل علـي                

فقد انعقد الكنيـست األول فـي        

 ابتـداء مـن     وزارة الخارجيـة     
 إلخ وهكذا فرضت إسرائيل سياسة األمر ا ..1954  يونيو ى إل  1952 يوليو

   . وقت مبكر
اليا بالنسبة للقدس الشرقية طمعا في االعتراف الدولي               

 تولي اللجنة المعنية بالمبادرة العر ومن األهمية أن    . بقدس موحدة عاصمة إلسرائيل   

كر كلمة موشي ديان عندما سقطت القدس الشرقية في              

  7/6/2007األهرام المصرية 

أهمية متزايدة علي الساحة الدولية في الوقت الذي تـوارت فيـه جانبـا              اكتساب المبادرة العربية للسالم     
 المبادرات األخري ومنها خريطة الطريق أو مبادرة جنيف

تلك مجرد أمثلة ونماذج للتحديات التي تواجه دعوة أولمرت لدول العالم لالعتـراف بالقـدس عاصـمة                 
مريكي كان أسرع األطراف الدولية إلنقاذ الموقف        األ  , موحدة إلسرائيل ويبدو واضحا أن اللوبي اليهودي      

 حيث نشرت الصحف مؤخرا أن مجلس النواب األمريكي سوف يصدر قانونـا هـذا                , اإلسرائيلي الحرج 
 القدس استجابة لقانون الكونجرس     ىاالسبوع للضغط علي الرئيس األمريكي لنقل السفارة من تل أبيب إل          

 أبرزها ضرورة نقل الـسفارة األمريكيـة         , ن أخري في هذا السياق     وما تاله من قواني     1995 الصادر عام 
   . قبل شهور من االعتراف بالدولة الفلسطينية

 ـ لن تحمد عقباهـا ـ    ى أو بعد قليل مغامرة كبر , يعني هذا أن الرئيس األمريكي بوش قد يخوض حاليا
 بمعني البدء في عملية      ,  القدس ىكية إل إذا تورط ولم يوقع علي قراره التقليدي بتأجيل نقل السفارة األمري          

 الشرق األوسـط    ى معتقدا أن الفوضي الخالقة أو البناءة التي أحدثتها الواليات المتحدة علي مستو             , النقل
حاليا قد تكون هي المناخ المالئم ـ من وجهة النظر األمريكية ـ لتحقيق وعد بلفور األمريكـي الـذي     

   . عهد كلينتون وحتي اآلنأصدرته اإلدارة األمريكية منذ 
ولعل خطورة تحقيق مثل تلك السيناريوهات األمريكية ـ اإلسرائيلية تدفعنا ـ كأمة عربية ـ للتعامـل      

 ومن األهمية أن يجري التعامل العربي مع مثل          . المبكر معها قبل أن يصدر وعد بلفور األمريكي الجديد        
نها التصدي العربي لمحاولة إسرائيل نقل عـدد مـن        تلك التطورات الخطيرة علي مختلف المستويات وم      

 القدس الشرقية في اطار سياسة إسرائيلية تقليدية تجيد استخدامها وهـي            ىأجهزتها الحكومية الرئيسية إل   
سياسة فرض

  1948  ستخدمته في تهويد القدس الغربية واتخاذها عاصمة لها منـذ عـام           اعادة فرض السيناريو الذي ا    
 ثم عندما أقسم حاييم وايزمان اليمين        )1948  سبتمبر  15(  عندما شكلت إسرائيل محكمتها العليا في المدينة      

علي (   ثم عندما أصدر الكنيست بيانا      1949  فبراير  17 القانونية في القدس كأول رئيس لدولة إسرائيل في       
 يعلن فيه أن القدس جزء ال يتجزأ من إسرائيل وبعدها أعلن بن جوريـون                1949  ديسمبر  5  في  ) استحياء

 وذلك بعد يومين فقط من صدور        1949  ديسمبر  11  القدس الغربية في   ىفجأة نقل العاصمة من تل أبيب إل      
   . قرار األمم المتحدة بشأن تأكيد وضع وكيان القدس المستقل

  ,  القدس الغربية  ى أسرعت إسرائيل بمعدل نقل الدوائر الرسمية إل       وبعدها
 كان أخطرها    ,  ساعة من اعالن بن جوريون ثم تبع هذا نقل بعض المؤسسات والوزارات             48 المدينة بعد 

 ونقـل  1950  مارس  13  مبني مؤقت وسط المدينة في     ىنقل الكنيست إل  
لواقع علي القدس الغربية منـذ             

وتقوم حكومة أولمرت بتكرار مثل هذا السيناريو ح
بية خطورة مثل هذه         
القضية في تحركها علي المستوي الدولي نظرا لخطورة ما جري من عمليات تهويد متواصـلة للقـدس                 

ـ    عاما الماضية ويكفي أن نتذ 40 الشرقية طوال ال
 وعندئذ وصف ديان وجوده في القدس آنذاك بأنه اللحظـة            1967  يونيو  5 انأيدي إسرائيل ثالث أيام عدو    

 حتي أعلنت    1967  يونيو  28 التي تتجاوز في أهميتها قيام إسرائيل وما هي إال ثالثة أسابيع وبالتحديد في            
   . إسرائيل ضم األحياء العربية في القدس الشرقية قسرا وتوحيد المدينتين

 أن القدس سوف تكون قـضية للمـساومة أو           ) رغم عمليات التهويد   ( لو اعتقدت وتخطيء إسرائيل كثيرا    
   .  فالحق العربي في القدس هو لب كل قضايانا المصيرية , الهبة أو التنازل
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) مدرعات، مدفعية، طائرات مروحية، وزوارق مسلحة(حرب الشاملة صل حول حقيقة ال

أو هي مقدمة النفجار أمني وسياسي أوسع وأكثر تعقيداً؟ هل 

 . ن األسود الكثيف الذي بات يغطي سماء نهر البارد

خالل الخمسينات . الفلسطينيون في ظل نظام فصل عنصري بكل المقاييس

 
  القبيحان للحرب الدائرة في نهر البارد الوجهان 

بشير موسي نافع . د
ثمة جدل مت

 .التي يشنها الجيش اللبناني علي مخيم نهر البارد
هل أن هذه معركة الجيش اللبناني فعالً أو هي معركة فئة سياسية؟ هل هي معركة للصالح الوطني 

 السلم األهلي اللبناني وتساعد اللبناني أو هي معركة الحرب العالمية ضد اإلرهاب ؟ هل تنتهي بتعزيز
في الخروج من أزمته السياسية المتفاقمة 

نحن إزاء حلقة أخري من حلقات التآمر السوري لزعزعة أمن لبنان أو مظهر جديد من مظاهر التوسع 
إجاباتها الواحدة منها تلو اآلخر خالل األسابيع أو القاعدي؟ هذه، وعدد آخر من األسئلة، قد تتداعي 

األشهر القليلة القادمة، وقد تغرق، كما غرق الكثير من األسئلة الهامة حول الراهن العربي واإلسالمي، 
تحت الدخا

 الهش ال يحتاجان مزيداً من االنتظار لرؤية ولكن هناك وجهين لهذه المعركة المدمرة الدائرة في المخيم
 .مالمحهما

يتعلق الوجه األول بالعنف الذي يسم هذه المعركة والسرعة التي تطور بها القرار السياسي اللبناني 
حتي القوي اللبنانية التي أعربت مبكراً عن قلقها تجاه . للحسم العسكري، محاطاً بإجماع لبناني نادر

حاها في مخيم فلسطيني بائس لالجئين، سرعان ما خفت صوتها والتزمت ما معركة طويلة تدور ر
 .يعرف في لغة الفقهاء باإلجماع السكوتي

لو أن ظاهرة فتح اإلسالم برزت في جونيه أو النبطية أو طرابلس هل كان الجيش اللبناني سيشن مثل 
لعتيدة ستأخذ قراراً مثل القرار الذي هذه الحرب، بمثل هذا السالح والعنف، وهل كانت الحكومة اللبنانية ا

يسمح للجيش بمواصلة هذه الحرب المدمرة، وهل كنا سنشهد مثل هذا اإلجماع اللبناني النادر حول 
 الحرب؟ 

هل كان مفتي الجمهورية ورئيس المجلس الشيعي والبطرك الماروني سيصمتون هذا الصمت المدوي، 
بغض النظر . عية الثقيلة وقصف الطائرات والزوارق الحربيةبينما معاش اآلالف وحياتهم تتهددها المدف

عن طرفيها، وحول ماذا تدور، ومتي وكيف ستنتهي، هذه حرب، بكل ما للحرب من معني، وبكل ما 
هل تعود . تحمله الحرب من بشاعة، تجري في شوارع مخيم لالجئين، وسط أهله وبيوته وفي فضائه

هذه الدرجة؟ هل أن المشهدين الفلسطيني والعراقي قد تأسسا في  ىالرأي العام العربي علي الموت إل
ضميرنا الجمعي، ونحن نعايش الموت اليومي في شوارع غزة ورفح ونابلس وبعقوبة وبغداد، حتي 
 أصبحنا أمة تستهل الموت؟ أم أن هناك ما يستدعي القلق في عالقة هذا الكل اللبناني بالوجود الفلسطيني؟

ني الكثير من وجود الدولة العبرية، أثر هذا الوجود علي جواره العربي، والحروب لبنان، بالطبع، عا
بل ربما أن لبنان تحمل نصيباً من أعباء الصراع العربي ـ . التوسعية المتالحقة التي أطلقتها هذه الدولة

ذجين وليس هناك من شك أن لبنان قدم للعرب نمو. اإلسرائيلي أكبر من نصيب أية دولة عربية أخري
 أو في رد عدوان 2000كبيرين للصمود واالنتصار خالل العقد األخير، سواء في تحرير الجنوب سنة 

قد ال يكون هذان المثالن ثمرة جهود الكل اللبناني، ولكنهما ينتميان للبنان علي أية . الصيف الماضي
في .  الفلسطينيين علي أرضههذا كله ال يجب أن يحجب حقيقة العالقة المثقلة بين لبنان والالجئين. حال

لبنان، يعيش الالجئون 
والستينات، نظرت الدولة اللبنانية، وأغلب القوي السياسية، للمخيمات باعتبارها خطراً أمنياً، يقع علي 

 منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وهي وما أن استقرت قوي. رأس جدول اهتمامات المكتب الثاني
 رأسها في أوحال االنقسامات الطائفية والسياسية اللبنانية، ومن ثم في الحرب األهلية، ىالتي تورطت إل
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ل اللبنانيين مسؤولية كل الكوارث التي أوقعت بالالجئين الفلسطينيين في 

 فلسطين، يعود العنف الداخلي ىلمغرب، ومن لبنان إل

في لبنان وحده، دون كل الدول العربية المستضيفة لالجئين، . استبيحت حرمة الحياة الفلسطينية بالكامل
ة زهاء السبعين مهنة، ويفرض عليهم الحياة في مخيمات معزولة ومحاصرة، يمنع الفلسطينيون من مزاول

إن من غير . هي في حال أسوأ بكثير من حال كانتونات األفريقيين السود في جنوب إفريقيا العنصرية
العدل وال الدقة التاريخية تحمي

نان، ولكن من الصعب تجاهل حقيقة أنه في لبنان وحده عاش الالجئون تجارب في مثل بشاعة ما حدث لب
 هذا السجل القبيح ىواليوم، يضاف إل. لمخيم تل الزعتر، وصبرا وشاتيال، ومن ثم حرب المخيمات

 .حرب مخيم نهر البارد
ألهداف المحركة لها، فإن أهدافها ليست فتح اإلسالم هي بالتأكيد ليست تنظيماً فلسطينياً، ومهما كانت ا

وفوق ذلك، فبإمكان حكومة الرئيس السنيورة أن تقول فعالً أن أغلب . أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية
ولكن انتهت هذه المعركة أو لم تنته، خرج لبنان . التنظيمات الفلسطينية تؤيد قرار الحكومة اللبنانية

 من الجروح أو بثمن باهظ، فقد جاء الوقت ألن يسأل لبنان نفسه لماذا والفلسطينيون منها بسالم وقليل
تستبطن رؤيته للفلسطينيين كل هذه العنصرية، لماذا تستدعي عالقته بالفلسطينيين كل هذه الكوارث 
واآلالم والبؤس، سيما وأن ادعاءات التوطين واإلخالل بالتوازنات اللبنانية الطائفية لم تعد كافية لتسويغ 

 .ذه الكوارث واآلالم والبؤسه
بيد أن ثمة وجهاً آخر لحرب نهر البارد، وجه يتعلق بفتح اإلسالم وأخواتها، بالثقافة المؤسسة لهذه 

 آذار الحاكمة لسورية، فإن 14بغض النظر عن اتهامات زعماء كتلة . الظاهرة وبالنتائج الناجمة عنها
قق خالل السنوات القليلة الماضية مزيداً من التوسع فتح اإلسالم تنتمي لظاهرة أوسع وأكبر، أخذت تح

 السعودية، ومن الجزائر واىمن العراق إل. والنفوذ
من جديد ليطيح استقرار المنطقة العربية، يثير المزيد من التوتر بين عالقات القوي السياسية بعضها 

سالمي وأنظمة الحكم، ويعمق من الفجوة المتسعة بين شعوب هذه المنطقة من ببعض وبين التيار اإل
فتح اإلسالم ال يمكن فصلها عن البروز المفاجئ لما يسمي بجند اإلسالم في قطاع . العالم والدول الغربية

وال عن جند الشام، التي تكرر اصطدام . غزة، وقيامها باختطاف صحافي الـ ي بي سي منذ أسابيع
وال بما تقوم به أجنحة القاعدة . رها بقوات األمن اللبنانية والسورية، داخل مدينة دمشق وخارجهاعناص

في بالد الرافدين، من عمليات تفجير ال تميز بين العراقيين والمحتلين، ومن هجمات علي قوي المقاومة 
العبثية علي قوات وال عن الهجمات . العراقية األخري، بعد أن استعدت قطاعات واسعة من العشائر

وال عن التفجيرات في مقاهي الدار البيضاء، . األمن السعودية والعرب واألجانب المقيمين في المملكة
والصراع الدموي المستمر في الريف والجبل الجزائريين بين الجماعات المسلحة من ناحية وعناصر 

 . األمن والجيش وبعض األهالي من ناحية أخري
 ما اعتقد ىرة، التي تتوالد بوتيرة متسارعة في المجال العربي، تعيد أوضاع المنطقة إلهذه العقلية المدم

ال تعبر هذه العقلية عن قاعدة جماهيرية واسعة، ولكنها . كثيرون أنها تخلصت منه منذ نهاية التسعينات
سم عالقة الدولة تعكس قراءة إشكالية لإلسالم، للتصاعد الهائل في درجة العنف والسيطرة والتحكم التي ت

ما يساعد هذه العقلية .  قلب المنطقة العربية واإلسالميةىبالمجتمع، والعودة السافرة للنموذج اإلمبريالي إل
علي البقاء، وما يوفر لها هامش التوسع والتفاقم، هو بالتأكيد بؤس الطبقة السياسية العربية وقصر 

تباطاتها، غير المبررة أحياناً، بالقوي الخارجية، بتفاهة بفسادها، بتفريطها بالمصالح الوطنية، بار. نظرها
خطابها وعجزها عن التعبير عن الميراث التاريخي لشعوبها، تقف الطبقة السياسية العربية قاصرة عن 

وال يقل . التعامل مع خطاب قوي العنف اإلسالمية الجديدة، حتي أكثر تعبيرات هذا الخطاب هشاشة
الهامش المتسع أمام هذه القوي والعقلية التي .  عن قصور سادة الحكم والدولةقصور المؤسسة العلمائية

 .تحملها، صنعه التداعي المستمر في الشرعية السياسية العربية وفي المرجعية اإلسالمية علي السواء
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يخ الحديث حالة واحدة استطاع فيه العنف 

 من التفاقم؟

االنهيار، وفقدت شعوبها موقعها علي المسرح العالمي، وفتحت بالدها للتدخ
 الحكم معالجة األزمات والحوادث الناجمة عن نشاطات هذه الجماعات ثارة المخاوف، وليسمح ألجهزة
آجالً أو عاجالً، ستدرك هذه العناصر حجم الشر الذي ترتكبه، وحجم . 

هذا الطريق هو الذي تريد القوي الحاكمة اتباعه، وهو الطريق ا. الفشل الذي تواجهه

  .  ال التبعية لهم، وبمصداقية المشاركة في الوطن ال الرفض والعزل وإصدار األحكام المسبقة

86.

طار وعدم سماحه ببناء الميناء               

 الوطنية بأفكار خطيرة ال تعكس أي حرص على سالمة الـوطن والمـواطن،                

جيل بأكمله من . بيد أن ما تقوم به هذه المجموعات ال يمكن تبريره أو تسويغه بأي حال من األحوال
لشبان العرب يلتهمه أتون هذا العنف، بينما ال يعرف التارا

كل ما . المسلح، ناهيك عن عنف يفتقد القاعدة الشعبية، إطاحة دولة حديثة تمتلك أدوات عنف منظمة
مسبوقة، وتعزيز  مستويات غير ىنجحت فيه هذه المجموعات هو دفع حالة التشظي السياسي الداخلي إل

سيطرة الدولة وتقديم المبرر لتجاوزات الدولة للقوانين وعسكرة المجتمع وتعاظم هيمنة األجهزة األمنية 
وحتي في المناطق التي تعاني من االحتالل األجنبي، ويتوفر المسوغ القانوني والوطني . علي حياة الناس

ي تتفرع عنها تخلط ما هو مسوغ بما هو غير ذلك، للمقاومة، فإن مجموعات العنف التابعة للقاعدة أو الت
ما هو وطني بما هو مخل بالمصالح الوطنية، وما هو حق إنساني بما هو كفيل بخسارة التعاطف العالمي 

ثمة غياب كلي في رؤية هذه المجموعات عن تاريخ وواقع وتعقيدات الساحات التي تنشط . واإلنساني
عن إدراك المواريث التقليدية وغير التقليدية في هذه الساحات، علي أرضها، بحيث تبدو غير قادرة 

فهل ثمة من مخرج من دائرة . سواء الطائفي والعشائري واالجتماعي، أو التوازنات اإلقليمية والعالمية
هذا الخطر، هل ثمة من وسيلة لمنعه علي األقل 

و تركها تأخذ مجراها؛ أي باختصار النظر إليها أحد الطرق التي يمكن بها التعامل مع هذه الظاهرة ه
باعتبارها موجة أخري في سلسلة الموجات التي تطلقها هذه المنطقة منذ أخذ إجماع مجتمعاتها في 

فال داعي إذن . الت األجنبية
إل

كما تعالج أي عصابة إجرامية
لذي تريد للشعوب 

هذا الطريق ليس هو األصوب وال األسلم؛ كل ما في األمر أنه الخيار . ه األصوب واألسلمأن تؤمن بأن
الطريق األصوب واألسلم فعالً هو أن . الذي يعفي الدولة والطبقة الحاكمة عواقب جرائمها وتفريطها

ن تعيد بناء تتحمل الدولة والطبقة الحاكمة مسؤولياتها في وضع نهاية لمسلسل العنف والتعذيب والقهر، أ
 . القرار الوطني وتضع حداً للتدخالت األجنبية

وأن يتحمل المثقفون والعلماء وأهل الرأي مسؤولياتهم في التعامل مع هذه المجموعات باستقاللية عن 
أهل الحكم

 7/6/2007القدس العربي 
  
  إلى أين؟ ...حوارات القاهرة 

  عمر حلمي الغول
ألن واقـع العالقـات التاريخيـة       . الحجيج الفلسطيني إلى قاهرة المعز لم يتوقف يوماً بسبب ودون سبب          

الجامعة بين الشعبين ال يقتصر على الطابع القومي العربي، فهناك االرتباط الجغرافي، وتـداخل األمـن                
. ضهما البعض، ووجود العدو القومي الواحد، الذي يهدد مصير كـال الـشعبين            الوطني والقومي مع بع   

فضالً عن أن البوابة المصرية، هي إحدى بوابتين إجباريتين لعالقة الفلسطينيين عموماً وسـكان قطـاع                
غزة خصوصاً مع العالم الخارجي في ظل تعطيل االحتالل اإلسرائيلي الم

  .ريالبح
لكن الحجيج القيادي الفلسطيني هذه المرة إلى مصر المحروسة، جاء إجبارياً في أعقاب االقتتال الداخلي               

، الذي مازال مستمراً بوتيرة منخفضة وبأساليب وأشكال مختلفة         "حماس"و"فتح"الدامي بين أنصار حركتي     
هم، وحمالت التحريض اإلعالمية    مطاردة المناضلين واختطافهم وإطالق النار عليهم وحرق سيارات       :ومنها

من خالل وسائل اإلعالم المختلفة ومنابر المساجد، التي لم يتوقف أئمة الكثير منها، المرتبطون مع حركة             
من تسميم األجواء"حماس"
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عالقة مع إسرائيل واإلدارة األميركية وأيضاً              

وأمنية رئيسية وثانوية، ثم قامـت      مفاصل سياسية          

واإلسالمية للمصادقة على صيغة االتفـاق التـي        لي ويضم كل الفصائل الوطنية         

اء، لـيس ألن ذلـك                   

ة عن استمرار          

تتم معالجة مسائل الخالفـات الوطنيـة باالقتتـال أم                   
لوقف الفوري والجاد لكلبالحوار؟ المنطق والعقل والمصلحة الوطنية تحتم ا      

لتحريض في وسائل اإلعالم والمساجد، وسحب المسلحين من الشوارع وتطبيق الخطة األمنية فـوراً،              
قشة كل قضايا الخالف، وتفعيل مؤسـسات المنظمـة والـسلطة وإصـالح                 

 القائمة على حماية وترسيخ الوحدة الوطنية وتفعياألجهزة األمنية، وتعزيز الشراكة السياسية    

ير الحقائق، وتحويل المساجد إلـى أوكـار لتخـزين          إضافة إلى استخدام أساليب الكذب واالفتراء وتزو      
األسلحة والمعتقالت للتعذيب إضافة إلى عدم قيام رئاسة الجامعة اإلسالمية عن تـرميم المبـاني التـي                 
تعرضت للحرق والتخريب في االشتباكات السابقة، مع أنه رصدت لها أموال تفوق تكاليفهـا عـشرات                

  "!فتح"ضد أجهزة السلطة وحركة المرات، لكي تستخدم كسالح للتحريض 
لذا ارتأت القيادة السياسية المصرية التدخل كما عادتها الدائمة كوسيط فاعل بين األخوة األعداء إليقـاف                

 الفلسطينية ألكثر من اعتبار، منها ما ُأشير إليـه          -االقتتال والفتنة الداخلية، وترميم الجسور الفلسطينية       
ص القيادة المصرية على إعادة االعتبار للدور المصري الذي تراجـع فـي             آنفاً في مقدمة المقالة، ولحر    

أعقاب تقدم المملكة العربية السعودية ودخولها على المسارين الفلسطيني والـسوداني، ولتعزيـز مكانـة           
الدور المصري من خالل اإلمساك بالورقة الفلسطينية في ال

  .ام السياسي العربيالنظ
انطالقاً من الخلفيات المصرية المذكورة أرسلت القيادة األمنية المصرية في طلب وفـود مـن حركتـي                 

في البداية، وأدارت حوارات منفردة مع كل فريق، وفي إطار اللقـاءات الثنائيـة قامـت                " حماس"و"فتح"
وزارة األمن المصرية بصياغة مشروع اتفاق يتضمن 

باستدعاء ممثلي الفصائل األخرى وخاصة حركة الجهاد اإلسالمي، والجبهتين الـشعبية والديمقراطيـة             
وحزب الشعب، لوضعها في صورة التطورات وأيضاً لدعوتها للقاء المشترك، المقرر مبدئياً في الخامس              

عشر من حزيران الحا
بلورها الوفد األمني المصري من خالل الحوارات المنفردة، وتشير بعض المصادر إلى إمكانية وصـول           
الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى القـاهرة عـشية اللقـاء                 

  .الظن أنه سيتملمباركة وترسيم االتفاق إذا تم ذلك، وأغلب 
 مع أن المرء ال يحبذ الدخول في تفاصيل االتفاق، وما رشح عنه عبر وكاالت األنب

غير مهم، بل ألن ما يهم قبل ذلك صدق النوايا واإلرادات إليقاف االقتتـال، وتعميـق روح الـشراكة                   
اسة االحتراب والغرق في متاهة     السياسية في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية، والكف عن سي         

  .التقاسم الوظيفي واألمني تحت حجج ومسميات واهية
وفي ضوء ما يجري على األرض، فإن المؤشرات تشير إلى أن القطبين الرئيسيين في الساحة ما زالـت         
أصابع أنصارهما تضغط على الزناد، وأبواق الحملة اإلعالمية ومنابر المساجد لم تتوقف عن دس الـسم                

  .ي الدسم الفلسطينيف
وإذا كان المرء ال يبرئ أياً من الطرفين مما يجري داخل الساحة، إالَ أن الموضوعية تفـرض التأكيـد                   

أو لنقل بعض أطرافها، هم من يتحمل المسؤولي" حماس"على أن حركة المقاومة اإلسالمية      
في األجهزة األمنية هم السبب، ألنهم      " فتح"ن ضباط   اشتعال فتيل الفتنة، قد يقول قائل، إن في هذا تجنياً أل          

  .أداروا الظهر لقرارات وزير الداخلية السابق ورئيس الوزراء والرئيس الفلسطيني
ومع ذلك حتى لو افترض المرء صحة ذلك، فهل 

 أشـكال القتـل والخطـف          
وا

واعتماد لغة الحوار فقط لمنا
ـل التهدئـة           
األمنية مع الجانب اإلسرائيلي على أساس النقاط العشر، وقطع الطريق على كل مشاريع الوصاية العربية               
أو الدولية والتوطين، وحماية القضية والمشروع الوطني من التبديد والعمل على تحقيق األهداف الوطنية              

  .194االستقالل وضمان حق العودة لالجئين إلى ديارهم على أساس القرار في الحرية و
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لذا ال يمكن الرهان كثيراً إالَ إذا شرعت الفصائل المعنية بـالتخلي            .ابات الشخصية والفئوية   

             

87.
  حسان حيدر

، وتحتاج الى جهد صادق وكبير، ألن 

م اللبناني، ألسباب طائفية أساساً، حول الوجود الفلسطيني ووظائفه منذ النزوح االول في نقسا

، من دون ان يلوح في االفق امكان التوصل الى مقاربة وسطى تأخذ هذين الهمين في 
  .االعتبار

وضع الفلسطينيين في لبنان، فتكمن في الخالف المستعر بين حركتي ا العقبة االبرز امام تسوية ما ل
لسطينية، والذي انسحب على مخيمات لبنان، ما سمح 

بوالدة تنظيمات مسلحة صغيرة تدور في فلكيهما، ومعظمها مرتبط بأجهزة استخباراتية

يصعب على المرء االطمئنان لنتائج الحوار في القاهرة ألنه لدغ عشرات المـرات مـن رواد االقتتـال                  
والفتنة والحس

  . خطاباتها السياسية والثقافية واألمنية الخاطئةعن
 7/6/2007الحياة الجديدة 

 
  مهمة مستحيلة: المخيمات 

كشفت المعركة الجارية في نهر البارد وتداعياتها المتقطعة في عين الحلوة ان المخيمات الفلسطينية 
سي واألمني واالنساني، الى تهديد فعلي، ليس تحولت مع مرور الوقت، وبسبب غياب االهتمام السيا

للبنان فحسب، بل للفلسطينيين انفسهم، أناساً وقضية، جعل البعض في لبنان يطلق دعوات الى مقاربة 
جريئة إلبعاد خطره ولتصويب العالقة بين الطرفين، اذا امكن الحصر، ووضعها في مسار صحيح، 

الثقة المبني على سوء المعاملة االنسانية واالستهداف السياسي بعدما طبعها طوال العقود الماضية انعدام 
  .والعسكري

لكن هذه المهمة تبدو غير سهلة على االطالق اذا لم تكن مستحيلة
، وضع الفلسطينيين ليس مسألة داخلية لبنانية يمكن معالجتها باالرادة المحلية وحدها، اذا توافرت اصالً

اقليمية ) وأجهزة(بل هو انعكاس لوضعهم العام في فلسطين والشتات الذي تتحكم به وتتداخل عوامل 
رائجة في سوق االنقسامات العربية " عملة"ودولية ونزاع مستمر مع عدو غادر، ما جعل الفلسطينيين 
  .وفي المنطقة وهدفاً لمحاوالت االستقطاب واالستخدام المتنافسة

لقد حال اال
، دون تمكن الدولة اللبنانية عندما 1970الثاني إثر معارك االردن في " النزوح"، ثم تعمقه بعد 1948

رضة بمضمونه كانت قائمة بمعناها الشامل، قبل الحرب االهلية وقبل ان يستجد تعبير المواالة والمعا
االحترابي الحالي، من اعتماد سياسة موحدة ازاء الوجود الفلسطيني ووضع أسس متفق عليها مع ممثليه 
لترتيب العالقات وضبطها، فبقي التعامل معهم مجرد سلسلة من ردود فعل تتصاعد وتخبو كلما تأجج 

سام السياسي والطائفي بين اللبنانيين النزاع االقليمي أو خفت وتبدلت أولوياته وأدواته، فكيف اآلن واالنق
  على أشده واالرتهان االقليمي لبعض مكوناتهم في أعلى درجاته؟

ففي مقابل الدعوة الى تسهيل حياة الالجئين الفلسطينيين ومنحهم حقوقاً انسانية في العمل والتعليم والتملك 
اعد تحذيرات من خطر التوطين وحرية االنتقال والسفر للتخفيف من شعورهم بالعزلة واإلبعاد، تتص

واالخالل بالتوازن الديموغرافي الدقيق الذي أدت كثافة هجرة المسيحيين اللبنانيين عملياً الى بروز 
معطيات جديدة فيه

أم
، سياسياً وعسكرياً في االراضي الف"حماس"و " فتح"

 اقليمية وله دور 
وبعدما كان هناك عنوان واحد للمخاطبة . حة الفلسطينية، تحت مسميات اسالمية وقوميةيتخطى السا

اسمه منظمة التحرير صار هناك عنوانان، وصوالً الى تعدد العناوين اآلن بحيث يصعب حصرها، وخير 
هي أصالً دخيلة على الوضع الفلسطيني في لبنان، تطرح " عصبة االنصار"دليل على ذلك ان قوى مثل 

. وبين الجيش اللبناني" جند الشام"نفسها ويقبل بها البعض وسيطاً وقوة فصل بين تنظيم مفبرك آخر هو 
فهل يمكن في ظل هذه المعطيات تخيل معالجة سليمة وواقعية لوضع المخيمات وهل يمكن للبنان ان 
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88.

 اللبنانية في حالة عدم استقرار 

 آخر جديد، فجل ىعني التجاوز لنمط مجتمعي مكرس ال

 أبطال االستقالل الثاني، هو أن الطائفة المنبوذة التي ي أغفله

اذ بينما . ن السنة والموارنة

 .غر

جواب هو حتى يأمل في امكان فصل مشكلة المخيمات؟ على أراضيه عن كامل الخريطة في المنطقة؟ ال
  .اآلن كال بالطبع

  7/6/2007الحياة 
  
  عنصرية نهر البارد ىمن قومجية ثورة األرز ال 

 دياب أبو جهجه
ال يختلف اثنان بأن ما سمي بثورة األرز كان ظاهرة مفصلية في التاريخ :  قومجية ثورة األرز- 1

لرئيس رفيق الحريري الذي لم يكن اللبناني الحديث، كما أنه من الخطأ ربط تلك الثورة بحادث اغتيال ا
فمن أعماق التناقضات .  مآلها علي كل حالىاال عامال مؤججا آللية كان ال بد لها من أن تصل ال

اللبنانية الطائفية وااليديولوجية تالقت شرائح عدة واحتك بعضها ببعض مسببا زلزاال هائال تبعته 
مته، مخلفة الساحةانهيارات جرفت في طريقها نظاما سياسيا وأمنيا بر

 . وعرضة لهزات ارتدادية عديدة
وقد خيل للبعض بان ثورة األرز هذه، شكلت عامال مكونا لطرح قومي لبناني، بامكانه خلق اساس متين 

 ى بناء دولة عصرية مبنية علىلبناء هوية مشتركة تتخطي الطوائف والكتل التقليدية، وتؤدي ال
وغاب عن هذا البعض ان الشرائح التي شكلت العمود الفقري لثورة االرز لم تنصهر في بوتقة . مواطنةال

ان حلم . واحدة ولم تشكل تيارا واحدا، انما التقت في اطار ظرفي، محدود بالزمان والمكان ولغاية محددة
ية المتلبرلة التي التحقت ثورة األرز كثورة تغييرية بناءة لم يعش اال في هوامشها بين النخب اليسار

ان واقع األمر هو . بركابها ونظّرت لها وصاغت خطابها، ولكنها لم تكن يوما مكونا أساسيا من مكوناتها
أن تلك الثورة كانت ابعد ما يكون عن الثورة، بم
 السني الذي بنيت عليه صيغة ميثاق -ائفي الماروني ما فعلته هو ازالة عامل طارئ أخل بالتوازن الط

. ، وذلك العامل هو ما نظر اليه علي أنه هيمنة شيعية علي الدولة في اطار الوصاية السورية1943
 سني مدعوم - مبنية علي تحالف ماروني 1943فكانت ثورة األرز العادة تكريس صيغة مماثلة لصيغة 

 .ابته فرنسا والغرب بشكل عاممن الدروز ومفروض علي الشيعة وعر
ومن أجل تكريس هذه الصيغة تم انتاج وتبني خطاب قومجي سيادي لبناني هو الخطاب التقليدي 

اال أن . للمارونية السياسية بامتياز، ليكون الغشاء الذي يغلف الحلف الطوائفي الجديد والتركيبة المنشودة
العامل المدمر األول لهذه الطموحات، الذ

فـ .  هي اليوم أكبر الطوائف في لبنان وأكثرها وحدة وتنظيما1943كانت أقلية مقموعة ومهمشة عام 
والتفاهم البراغماتي العميق بينه . حزب اهللا وحده يعتبر عامال اقليميا فاعال، ناهيك عن كونه قطبا لبنانيا

ألخري في الطائفة الشيعية وعلي رأسها حركة أمل يجعل من الصعب بمكان التفكير باعادة وبين القوي ا
التعامل مع الشيعة في لبنان من خالل ارضاء اقطاعية ما تهيمن علي الطائفة، عبر االستفادة من تهميشها 

 .كما كانت تفعل اقطاعية آل األسعد في الماضي
ف ثورة األرز كان انقالب األدوار بي تحالىالعامل الثاني المدمر بالنسبة ال

كانت صيغة االستقالل األول ومعادلته الكيانية مبنيتين علي امتياز ماروني يغطيه السنة علي أساس 
 اذار 14حصولهم علي نسبة من النفوذ والسلطة ولو كانت أدني من نسبة الموارنة، انقلبت االدوار في 

 وتصدر السنة جموع االستقالليين، مستفيدين من قوة تنظيمهم السياسي المالية، ومن 2005) مارس(
 المساواة ىولحق بهم الموارنة وهم يطمحون ال. الزخم العاطفي الناتج عن استشهاد الرئيس الحريري

ة والنظام السياسية التي افتقدوها تحت الوصاية السورية ليجدوا أن الدور المرسوم لهم في اطار تلك الثور
الذي ستكرسه هو دور الشريك األص
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ما المتضررين االساسيين من الصيغة الجديدة، وولدت ورقة التفاهم التي 

ي فلم يحاول احد تجميله او اخفاءه بل ان 

الهوي ودروز وليد جنبالط، تواجههم الطائفة الشيعية بكل 

كي ال الثاني من ثورة األرز، أي اخراج لبنان من الفلك السوري وادخاله في الفلك االمري

 امريكيا مركزيا باعتبار أن السياسة االمريكية في المنطقة العربية 

 اذار تم اقصاؤه من قبل تيار 14عندما رفض ميشال عون هذه الصيغة وطالب بالتوازن داخل حلف 
 بالمئة من أصوات الناخبين المسيحيين بينما 30المستقبل وحلفائه المسيحيين األقليين الذين يمثلون زهاء 

 اذار 14وهكذا انهار التحالف وانتهي تيار .  بالمئة من هذه األصوات70لـيمثل التيار العوني ما يناهز ا
وكما كان متوقعا لم يطل الوقت قبل تالقي التيار . عمليا بخروج مكون أساسي من مكوناته وهو الموارنة

العوني مع حزب اهللا بصفته
 . مع الوقت تحالفا تتمحور حوله المعارضة اللبنانية لحكومة السنيورةوطدت

ان هذه التطورات تظهر بشكل واضح، أن المسالة االساس في لبنان كانت وال تزال تقاسم الحصص 
 مهمشة من - أو شعرت بأنها -والنفوذ بين الطوائف، وأن ثورة االرز لم تكن اال انقالبا لطوائف كانت 

وكل الخطابات الرنانة والمواعظ الوطنية ما هي اال ديكورات . ر وتهميش طوائف أخريأجل االستئثا
أما الوجه العنصر. وماكياج لتجميل الوجه الطائفي لثورة االرز

 الطائفية  شكلت حالة مهيمنة معبرة عن احباطات القوي- وتحديدا السوري والفلسطيني -كراهية االخر 
 .وازمتها مع نفسها بالدرجة األولي

ثورة األرز كانت في بعدها الداخلي حالة طائفية تتستر بقومجية فضفاضة، وتشحن نفسها كهربائيا 
أما شعارات الحرية والديمقراطية فكانت مجرد كلمة . بعنصرية هي وحدها تنسجم مع خلفيتها المعرفية

بارات االمريكية وعشرات الشركات االستشارية والمنظمات غير سر لتسهيل الدعم والتعاون مع االستخ
الحكومية الممولة منها ومن غيرها علي الطريقة األوكرانية والتي لعبت دورا مهما في تأطير تلك الثورة 

 .لوجستيا وفي تسويقها للعالم
قد السوري ـ  البعد االقليمي لثورة االرز والذي هو بكل بساطة تعبير عن فسخ العىوهنا ندخل ال

، وفيه تحظي سورية بحق الوصاية المباشرة علي لبنان، مقابل اشتراك 1991األمريكي الذي ابرم عام 
وفسخ هذا العقد هو بمثابة اعالن لبنان ساحة مفتوحة أمام . قواتها بتحرير الكويت تحت القيادة االمريكية

 ى مرة أخري ثورة األرز ما هي اال ردة الوهنا. 1991التجاذبات الدولية واالقليمية كما كان دوما قبل 
 .الوراء واعادة للنظام القديم في التعامل مع لبنان اقليميا ودوليا

وبينما فشلت ثورة األرز في تحقيق هدفها األول وهو اقامة نظام طائفي جديد يقوده السنة ومن ورائهم 
 اذار من 14مسبوق بين بقايا الموارنة ويدعمه الدروز، وها هو لبنان اليوم أمام اصطفاف غير 

المسيحيين األقليين والسنية الحريرية السعودية 
من فيها ومعظم المسيحيين المؤيدين لميشال عون وسليمان فرنجية، وتتحالف معهم حاالت استثنائية سنية 

علي الرغم من اصرار الحكومة االذارية علي االستمرار في و. اسالمية وقومية ويسارية وبعض الدروز
 الحد االقصي مجهضة ىالحكم اال أن المعارضة نجحت في هز ثقة تلك الحكومة بنفسها واضعافها ال

 .بذلك المشروع االذاري كليا
اال أن الهدف 

واالنزعاج المشترك بين الحكومة . فالوصاية االمريكية علي الحكومة أمر ملموس. يزال معركة مفتوحة
وواشنطن وتل أبيب من وجود حزب اهللا ومقاومته وسالحه، يكرس تحالفا ضمنيا هدفه ازالة هذه 

تحّل هذه المشكلة من العام الماضي اال محاولة كان يفترض بها ان ) يوليو(وما حرب تموز . المقاومة
ولكن الرد علي االنتصار العسكري للمقاومة . لوال أن صمود المقاومة وانتصارها أعادا خلط االوراق

 البلد ى، بصيغة تسمح للحكومة بزيادة الضغط علي حزب اهللا وتمرر ال1701كان عبر تمرير القرار 
كانوا اضعف من تشكيل حالة  جندي أجنبي يشكلون حالة الجمة للمقاومة في الجنوب، وان 11000

 .باستطاعتها استئصال المقاومة ونزع سالحها
 نظرية األمن ىان نزع سالح المقاومة يبقي أولوية ملحة بالنسبة ال:  عنصرية نهر البارد- 2

االسرائيلية، وبالتالي يبقي مطلبا
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 تبقي منها في الغاء القوي االذارية أو ما

وتم ايصال . في أفغانستان

م بين المشروع 

تنظيم في العراق قد أظهر نزعة استئثارية وفكرا وان كان ذلك ال.  المحتل ولمصلحته

ن الدعم المادي والغطاء السياسي لتنمو 

المسألة واسقاط الصفة اللبنانية 

ل هدفين رئيسيين، تتفرع منهما جميع االهداف واالستراتيجيات االمريكية، وهذان الهدفان تتمحور حو
هما تأمين السيطرة الدائمة علي مخزون النفط من جهة وضمان استمرارية وجود الكيان الصهيوني من 

 .ىجهة أخر
وبالطبع تلتقي هذه المصلحة االمريكية الصهيونية مع أجندة 

ولذلك ال بد لنا من البحث . سطوة وقوة الطائفة الشيعية في لبنان، من خالل ضرب حزب اهللا ومقاومته
وكان أن .  اذار لسحب سالح حزب اهللا أو ابطال مفعوله14عن استراتيجية امريكية وبالتحالف مع قوي 

عة بهدف خلق حالة توازن في مرحلة أولي تبرع بندر بن سلطان بفكرة دعم تيارات سلفية معادية للشي
تحيد سالح حزب اهللا وتحاصره من الخلف، كما تحاصره القوات الدولية من األمام وذلك كخطوة أولي 

وفي هذا االطار قامت وكالة االستخبارات االمريكية والمخابرات السعودية بمد خطوط . باتجاه نزعه
انت تفعل أيام الحرب مع السوفييت تواصل مع الحاالت السلفية في لبنان كما ك

مبالغ كبيرة لتنظيمات غامضة مثل جند الشام وفتح االسالم وغيرها من المسميات المتعددة والتي تشكل 
 .فسيفساء الحالة السلفية في لبنان

ياسية شاملة لمختلف ويقال ان تيار المستقبل لعب دور المسهل لهذه العمليات من خالل موقعه كحاضنة س
وتكفل بتأمين الغطاء السياسي والقضائي للسلفيين .  السنية اللبنانية- وال نقول الطائفة -مكونات الطائفية 

اللبنانيين حتي عندما يتورطون بحاالت تضعهم في مواجهة الدولة والقضاء مثل تداعيات حوادث الضنية 
 .  تحديداوغيرها من ارهاصات النمو السلفي في شمال لبنان

اال أن ما أغفله األمريكيون والسعوديون وحلفاؤهم اللبنانيون، هو أن الحالة السلفية الجهادية حالة دولية 
وأنها حالة ال يمكن عزلها عن ما يجري في العالم من تصاد. أممية بالدرجة األولي

. اال ودول الممانعة من جهة أخرياألمريكي من جهة وبين تنظيم القاعدة والمقاومات األكثر اعتد
فالتناقض األعمق يكمن بين الحاالت المؤيدة للمشروع األمبراطوري األمريكي والحاالت المقاومة له، 

وذلك علي رغم محاوالت األمريكيين تعميم التصادم الطائفي السني ـ الشيعي . وليس بين السنة والشيعة
 . العراق وغيره من الجبهاتلتحوير طبيعة الصراع وتنفيس الضغط عنهم في

وان كان تنظيم القاعدة في العراق قد سقط في هذا الفخ وفتح جبهة اقتتال طائفي مع الشيعة دافعا البعض 
 تشكيل فرق موت اجرامية تحارب النار بالنار وكل ى التعامل مع االحتالل والبعض االخر الىمنهم ال

ذلك بمباركة
اقصائيا وضعاه حتي في مواجهة تشكيالت مقاومة سلفية جهادية ال تنتمي اليه مثل الجيش االسالمي في 

اال أن القيادة األممية للتنظيم والمتمثلة بأسامة بن الدن وأيمن . العراق و كتائب ثورة العشرين 
االسلوب المنتهج في العراق، والذي كرسه الزرقاوي، وتحاول بشكل الظواهري، ال تبدو راضية عن 

ظاهر استبدال القيادة الحالية للتنظيم العراقي المكونة من أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر وهو ما 
 .أكده اعتقال تركيا للمسؤول الجديد المعين للقاعدة في العراق أثناء مروره في اراضيها

فان دعم االمريكيين والسعوديين لحاالت سلفية جهادية في لبنان كان مغامرة كبيرة ومن هذا المنطلق 
فمن يضمن أن هذه الحاالت ستبقي تحت مظلة تيار المستقبل ؟ وهو تيار علي الرغم . وسالحا ذا حدين

جة وما حدث يؤكد بالفعل سذا. من طائفيته بعيد عن التوجه الديني ومتحالف علنا مع الواليات المتحدة
الرهان حيث أن الحالة السلفية الجهادية في لبنان استفادت م

وتتسلح، واندفعت في تنفيذ أجندتها الخاصة لتشكيل جيش سلفي جهادي لبناني يرابط علي تخوم فلسطين، 
جبل الجليد الظاهرة وما خفي وما فتح االسالم اال قمة . ويدرب المتطوعين لاللتحاق بالجهاد في العراق

 . كان أعظم
اال أن القوي االذارية التي ورطت نفسها ولبنان في هذه المشكلة والتي انقلب سحرها عليها من خالل 

التصادم األخير في طرابلس وفي مخيم نهر البارد، حاولت التنصل من 
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ذي القيادة الوطنية الشريفة والعقيدة القتالية الصحيحة، جريمة ال 

وعندما نعلم انه من بين موقوفي فتح االسالم العشرين، . م غزالي

واذا .  ودموية في لبنان كلنا في غني عنها
صراهللا نجح من خالل موقفه الحكيم والهادئ في تنفيس البعد المذهبي لألزمة، اال أن ن السيد حسن ن

مي ي ال بد من تفعيل الحضور االسال

واطالق نفير الحرب ضد الغرباء الذين يعيثون في البلد فسادا من عن هذه الحاالت السلفية الجهادية، 
تماما مثل ما حدث عندما نظم تيار . خالل ارهابهم المستورد من سورية والذي تنفذه أياد فلسطينية

المستقبل مظاهرة لتنفيس احتقان جمهوره أثناء ازمة الكاريكاتير الدنماركية ثم أفلتت المظاهرة من عقالها 
لمتظاهرون السلفيون بيوت المواطنين المسيحيين في األشرفية، يومها ايضا تم اعتقال حفنة من وهاجم ا

العمال السوريين والصاق التهمة بهم بينما كان المشاغبون الحقيقيون بمعظمهم من اللبناننين وأنصار تيار 
لحالة السلفية الجهادية حالة نفس اآللية العنصرية واالذارية بامتياز تريد اقناعنا اليوم بان ا. المستقبل

 .مستوردة وبانها غريبة عن التركيبة الطائفية اللبنانية المحتقنة
فتح االسالم في المنطق االذاري العنصري هي تعبير عن اشكالية الغرباء في لبنان، وتحديدا 

 بائسة وكانه ليس من الكافي أن يتم اقصاء وتهميش الفلسطينيين وحشرهم في غيتوهات. الفلسطينيين
ومنعهم من العيش بكرامة من خالل قوانين تحاكي تلك التي سنتها جنوب افريقيا أيام أالبارتهايد، فوق 
هذا كله يبقي الفلسطيني والغريب في لبنان شماعة تعلّق عليها العنصرية اللبنانية ثيابها الوسخة كلما 

 .اء األضوىاستدعت الحاجة ذلك، او كلما اقتربت فضيحة من الخروج ال
أما الجانب االخر الذي تمثله فتح االسالم في الخطاب العنصري اللبناني فهو كونها مرادفة للسالح 

وبمواجهتها يدخل لبنان . غيرالشرعي واشكاليته، باسقاط هذه االشكالية تلفيقا علي قضية سالح المقاومة
بط في بيروت لدعم ساحة الحرب علي االرهاب ويستحق طائرات السالح االمريكية التي بدأت ته

/ األمريكي السرائيل خالل حرب تموزوهي ربما نفس الطائرات االمريكية التي نقلت السالح . الجيش
وفي ذلك . يوليو الماضية من أجل قتل المدنيين في لبنان وضرب بنيته التحتية والقضاء علي مقاومته

 . 2006 يوليو /ان بما جري في تموزداللة ال يجب ان تخفي علي احد في ارتباط ما يجري اليوم في لبن
ان مهاجمة فتح االسالم للجيش اللبناني 

مجال للتسامح معها، كما أن فتح جبهة في لبنان لخوض حرب جهادية دونكيشوتية في غير مكانها أمر 
 هذا الحد هو من سهل ومول وغطّي المجرمين طيلة ىمور الاال أن المسؤول عن وصول األ. مستهجن

ووزارة الداخلية التي اشتهرت . السنوات الماضية، وحاول استخدامهم مطية الهدافه الطائفية الضيقة
بتقديم الشاي لمجرمي العدو الصهيوني في مرجعيون قدمت هذه المرة أرواح العسكريين الشهداء قربانا 

ل تقصيرها في ابالغ الجيش بوجود مداهمة أمنية من هذا المستوي يوم وقوع الرضاء غرورها من خال
ووزارة الداخلية وأجهزتها تعلم ومنذ تفجيرات عين . الهجوم مما جعله يباغت من دون ان يكون مستعدا

علق وقبلها طبيعة فتح االسالم ومنهجها اال انها ابت التعامل مع األمر بموضوعية وفضلت تجيير 
وها هي اليوم تعلن أننا نواجه .  لتثبيت صدقية نظرياتها في المؤامرة السورية حصرا ودوماالمسألة

االرهاب الدولي وليس شبيحة رست
في كما أنه من المعروف ان . تسعة عشر لبنانيا يصبح الحديث هنا عن استيراد اي شيء من سورية

داخل فتح االسالم نفسها توجهات عديدة يعبر شاكر العبسي عن أكثرها اعتداال ويعبر مسؤولها العسكري 
 . اللبناني أبو هريرة عن أكثرها تشددا

ان دقّ نفير الحرب وقرع الطبول وعزف المارشات العسكرية كل هذا لن يستطيع اخفاء أن الجيش في 
لسياسيون االذاريون منذ اليوم األول ولو كلف أرواح االف فالحسم العسكري الذي طالب به ا. مأزق

وهو، وحتي ان نجح في انهاء حالة فتح االسالم . الفلسطينيين األبرياء سيكون كارثة عسكرية وانسانية
 مواجهة طويلةىموضعيا، سيستفز حاضنتها السلفية األوسع ال

كا
الحل الوحيد هو في تنفيس الموضوع ومحاولة تذويب . كل األبعاد االخري ال تزال موجودة وحاضرة
ومن ناحية أخر. فتح االسالم تدريجيا وتفكيكها أمنيا واستخباراتيا
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معتدل داخل الطائفة السنية خاصة في طرابلس، ألنه هو الوحيد القادر علي الحد من تأثير الرياح التي 
 .ن العراق وافغانستان

د شكلت أزمة نهر البارد واالندفاعة العنصرية العمياء التي ارتبطت بها ثم التراجع المخجل للنخبة 
لمفهوم الوطن واالخر بين 
 اللبنانية الشوفينية الذي 
 العنصري الذي شهدناه في

زعومة في محاولة بائسة 
 أن تجمع فتات الطوائف 

 لبنان وجودا موضوعيا 
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89.
  

ال
تهب علينا م

لق
تقبل وظهور التباينات العميقة في المقاربة االذارية وتصدع قاعدة تيار المس

الطوائف اللبنانية ومكوناتها، شكلت كلها االنهيار األخير والنهائي لطرح القومية
ان هذا التمدد الهائل والمخيف في الخطاب الشوفيني . انتجته ثورة األرز

االيام األخيرة ليس اال تعبيرا عن األنفاس االخيرة التي تلفظها هذه الثورة الم
القومية اللبنانية ولدت ميتة وال قدرة لها حتي. للمكابرة واالصرار علي الحياة

  .بلد اصغر من صغري واليات أمريكاوالفئات المتناحرة في 
  

، بتعريفها العربي أو االسالمي أو كليهما، تفرض نفسها اليوم فيان األمة
 . مترابطا ومتشابكا ال مفر من التعامل معه تعامل الجزء مع الكل

  
  :كاريكاتير 

  
  7/6/2007القدس الفلسطينية 
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