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1.

ن استعادة السيطرة على      

، "الجيش اللبناني مسؤولية تفجر األوضـاع     "

ؤاد السنيورة استهداف      

االشتباكات التي حصلت فـي الـشمال       "ة بالوكالة أحمد فتفت أن          
جزء من محاوالت صرف األنظار عن تحركات األمم المتحدة إلقرار الم

تعزيزات كثيفة للجيش   "أفاد شهود بأن     كما   ".ريريضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الح       
 وألـف   800مـا بـين     (

  "فتح اإلسالم" قتيالً في مواجهات بين الجيش و56: لبنان 
وسط أجواء سياسية مشحونة انفجرت أمس اشتباكات دامية في طرابلس          : وكاالت و  علي بردى  - بيروت

 منهم مـن عناصـر      23 قتيالً،   56 ضحيتها    راح ،"فتح اإلسالم "شمال لبنان، بين الجيش اللبناني وتنظيم       
 مـن الالجئـين     40 مدنياً منهم    60فيما أصيب نحو    " فتح اإلسالم " من تنظيم    27الجيش وستة مدنيين، و   

ونشبت اشتباكات متقطعة بين قـوى الجـيش         .الفلسطينيين في مخيم نهر البارد حيث يتحصن المسلحون       
 حركة فتح االنتفاضة الفلسطينية، في أنحاء متفرقة مـن          المنشقة عن " فتح اإلسالم "ومسلحين ينتمون إلى    

  االشتباكات استخدمت في  و .مدينة طرابلس ومحيط مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان          
وأفاد مصدر في الجيش، رفـض      . األسلحة الثقيلة والمدفعية والصواريخ المضادة للدروع منذ فجر األحد        

 من وحدات المغاوير، بلغت ألف عنصر، أرسلت من بيروت إلـى طـرابلس              تعزيزات"نشر اسمه، أن    
الجيش اضطر إلى عـدم االلتـزام       "، مشيراً إلى أن     "للسيطرة على مبان في المائتين والزاهرية بالمدينة      

، منهية بـذلك    "عناصر األمن اقتحمت أطراف المخيم    "، موضحاً أن    "بسياسة الدولة بعدم دخول المخيمات    
الجيش تمكن م"وأكد على أن    .  عاماً بعدم الدخول إلى المخيمات     38ه  تقليداً عمر 

فـتح  (نقاط التفتيش الخاصة به في المدينة، بعد أن وقعت ليلة السبت األحد تحـت سـيطرة عناصـر                   
المستشفيات في المنطقة استقبلت عشرات     "وأوضحت مصادر طبية في طرابلس ومحيطها أن         )".اإلسالم
وبثت محطات التلفزيونية   ". وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في العديد من البنايات والسيارات        . الجرحى

  .يطلقون النار في اتجاهات مختلفة" فتح اإلسالم"مشاهد لمسلحين يعتقد أنهم من 
وحمل الناطق اإلعالمي للتنظيم، رفض الكشف عن هويته،         

االشتباكات تفجرت في األساس على خلفيـة قـضائية         "افياً المعلومات التي ذكرتها المصادر األمنية أن        ن
فـي  " فـتح اإلسـالم   "واعتبر النيران التي أطلقها عناصر      ". جنائية، متورطة فيها عناصر من الجماعة     

ـ    "وحذر من أن    . مواجهة الجيش اللبناني دفاعاً مشروعاً عن النفس       ى لبنـان نيرانـاً     التنظيم سـيفتح عل
  ".الجيش إلى عدم القيام بأعمال استفزازية"ودعا ". وبراكين

الجـيش طلـب   "وقال الداعية اإلسالمي فتحي يكن، الذي التقى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، إن     
المؤسسة العـسكرية   . قمنا بتبريد األجواء وطلب منا أن نكون وسطاء       " وأوضح  ". الوساطة مع المسلحين  

هؤالء المـسلحين  "وأشار مراقبون سوريون إلى أن    ".  ذلك ونقوم بجهود ونحن ضد الحرب األهلية       طلبت
ووصف رئيس الوزراء ف ".يعبرون عن الرفض اللبناني للتدخل األجنبي في لبنان       

ـ     ". بمثابة جريمة مبيتة ومحاولة خطيرة لضرب االستقرار في لبنـان         "الجيش أنه    صريح وأشـار فـي ت
هذا االعتداء ما هو إال محاولة مكشوفة تستهدف أمن لبنان واللبنانيين من قبل مجموعة              "صحافي إلى أن    

واستنكر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني قيام مجموعة من الخـارجين علـى               ". مضللة
  .الباردالقانون تنتحل صفة اإلسالم باالعتداء على الجيش في طرابلس ومخيم نهر 

واسـتنكر  ". تأييده التام لعملية الجـيش    "النائب سعد الحريري في بيان على       " المستقبل"وأكد رئيس كتلة    
تـستهدف  " فتح اإلسالم "وليد جنبالط االعتداء على الجيش، معتبرا أن        " اللقاء الديمقراطي "كذلك، رئيس   

واعتبـر  . لفوضى والرعب في لبنان   إحداث اهتزاز كبير في الوضع األمني في الشمال وتعميم حالة من ا           
وزير الشباب والرياضة، وزير الداخلي

حكمة ذات الطابع الدولي فـي                
ق

اللبناني متوجهة من بيروت إلى شمال لبنان قدرها مصدر عسكري بنحو لواء             
  .إضافة إلى قوة من المغاوير) عنصر

  21/5/2007البيان اإلماراتية 
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2.

وطالب عمرو الجانبين    ".سطيني             

ندين هذا  "وقال نبيل ابو ردينة      .الحيةالنائب خليل   اسرائيل لهجومها على منزل       ادان سطينية 
صعيد االسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وهذا التصعيد سيقود منطقة الشرق االوسط الى مزيد من               
بالـضغط علـى الحكومـة                

3.

تها القدس وعودة الالجئين واالفراج عن عشرات االالف من أبناء شعبنا االبطال فـي سـجون                

  ية لوقف عمليتها العسكر"اسرائيل"عباس يدعو المجتمع الدولي للضغط على  
دعا الرئيس الفلسطيني   :  كونا – وكالة األنباء الكويتية      نقالً عن  غزةمن   20/5/2007موقع ايالف   نشر  

. المجتمع الدولي للضغط على حكومة اسرائيل لوقف عمليتها العسكرية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني            
طالـب  "يلة ان الرئيس     نبيل عمرو في تصريحات للصحفيين الل      محمود عباس، وقال المستشار االعالمي ل   

هناك غرفة عمليات في    "واوضح عمرو   ،  "خالل اتصاالته بعدد من قادة العالم بوقف العدوان االسرائيلي        
وعبـر عمـرو عـن      ". رام اهللا الى جانب الرئيس لمتابعة تطورات التصعيد العسكري ضد قطاع غزة           

ب خليل الحية المـستهدف بالدرجـة       التضامن الكامل مع اخواننا واهلنا من آل الحية وبوجه خاص النائ          "
لن يوقف هذه االعمال فهو يستغل الصراع الداخلي الذي فتح في           "ورأى ان الجانب االسرائيلي      ".االولى

برغم المأساة والوضع الذي الم     "وشدد على انه    ". جسدنا جميعا ثغرة كبيرة ينفذ منها من يشاء وكما يشاء         
 من العمليات اال انه يشكل رسالة لتوحيد الـشعب الفلـسطيني            بنا سواء من خالل هذه العملية او غيرها       

وليدرك الجميع ان ما يقتتلون عليه ال يستحق قطرة دم واحدة من طفل فل
بان يدركوا كذلك ان االسرائيليين لن يتركونا وشأننا وهم يراقبون كل حركة وسكنة في              "في فتح وحماس    
قفوا عن استغالل الخالف الداخلي الذي يوفر لهم غطاء لممارسة العمليـات العـسكرية              مناطقنا ولن يتو  

بالسعى للخروج من مأزقها بتصدير     "واتهم عمرو الحكومة االسرائيلية     ". الوحشية ضد الشعب الفلسطيني   
 .االزمة الى الخارج اال انه يتوجب علينا ان نرفض استيراد هذه االزمة

الناطق الرسمي باسم    أن    نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      21/5/2007رويترز  وذكرت وكالة   
الرئاسة الفل

الت
العنف وعدم االستقرار ونطالب اللجنة الرباعية وتحديدا االدارة االمريكيـة 

االسرائيلية لوقف عدوانها خاصة ان المجلس االمني االسرائيلي المصغر أطلق يد الجـيش لمزيـد مـن              
  ."التصعيد

  
    يدعو الجامعة العربية والمجتمع الدولي الى لجم العدوان االسرائيليهنية 

دعـا رئـيس الـوزراء    :  عـال محمـود  ،غزةنقالً عن مراسلتها في  21/5/2007وكالة سما   نشرت  
قطاع والقدس الى مزيد من     ال فجر اليوم الشعب الفلسطيني الصامد في الضفة و        ،الفلسطييي اسماعيل هنية  

مؤلمة الوحدة والتالحم ورص الصفوف في وجه العدوان اإلسرائيلي خاصة في تلك الظروف الصعبة وال             
وطالب في كلمة بثت له على تلفزيون فلسطين الشعب الفلـسطيني بأكملـه              .على كافة الشعب الفلسطيني   

إلى استجماع عناصر قوته والصمود والتحلي بالصبر والشجاعة والثبات والتماسـك ورباطـة الجـأش               
سـلكناه كـشعب    هذا هو طريقنا الذي     "وشدد على أن     .والدفاع عن أرضنا وشعبنا واعراضنا ومقدساتنا     

عظيم مجاهد يدافع عن وطنه وعن قدسه وعن حقه عن كرامته بل ويدافع عن ميراث هذه األمـة فـي                    
داعيا حركتي فتح وحماس الى االلتزام الصارم بما تم االتفاق عليـه واالبتعـاد              " ارض فلسطين المباركة  

 ".شعبنا وعلـى قـضيتنا    عن الصراعات والمعارك الجانبية والتوحد في وجه التحديات المفروضة على           
وأكد أن دماء الشهداء لم تذهب هدرا مجددا االلتزام الشرعي والوطني واالخالقي في صون هذه الـدماء                 

أن هذا العدوان وتلك المجازر لن ترهب شـعبنا  "وأضاف   .بالتمسك بالحقوق والثوابت واالهداف الوطنية    
ات المحتل، بل ستزيده ثباتاً وتصميماً علـى        ولن تكسر ارادته ولن تدفعه نحو اليأس أو الخضوع المالء         

مواصلة الطريق وايماناً راسخاً بالنصر والحرية والعودة واالستقالل واقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة              
وعاصم
ة إلى الجامعة العربية ومجلس األمن الدولي واألمم المتحدة والمجتمع          ووجه هنية رسالة عاجل    ".االحتالل

الدولي بأسره مطالبا إياهم جميعا بتحمل مسؤولياتهم في لجم العدوان االسرائيلي المتصاعد والى الوقوف              
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نددت رئاسة الوزراء   :  كونا – وكالة األنباء الكويتية     عن  

 التي خلفت ثمانيـة شـهداء           
ودعا في بيان وصل معا نسخة منه المجتمع الدولي الى           .عددا من الجرحى من عائلة النائب خليل الحية       

جرائم وخرق لالعـراف والقـانون الـدولي واعـالن                 

4.

حتل النازي والعنصري، الـذي فقـد صـوابه                
وأصبح يتصرف بكل غباء وحماقة، من خالل استهداف المدنيين واألبرياء، 

الفلـسطينيين،   كافة ،ودعا المجلس ".فال ونساء وشيوخألمنيين وقصف المنازل بدون اعتبار لوجود أط
 وصـد أي عـدوان مقبـل،        ،

5.

 فيها منذ ثالثة أيام فوق أراضي       خياما، واعتصموا          

ر إرادة شـعبنا، وان          

في وجه غطرسة االحتالل ومساندة شعبنا وانصافه في وجه المخططات االسرائيلية األخـذة بالتـصعيد               
 .ضده
 نقالً غزةمن   20/5/2007موقع ايالف   ورد  وأ

الجريمة المروعة التي نفذتها قوات االحتالل ضد ديـوان آل الحيـة فـي حـي                "الفلسطينية بما وصفته    
تنديـد فـي بيـان      جاء هذا ال   .والتي ادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين        " الشجاعية بغزة 

صحافي وزعه المتحدث باسم رئاسة الوزارء غازى حمد والذي استنكر كذلك جـرائم االحـتالل ضـد                 
 .منازل المواطنين في بيت الهيا شمال قطاع غزة

 وزير االعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومـة         إلى أن  رام اهللا من   20/5/2007وكالة معا   وأشارت  
انته وادانة الحكومة للجريمة االسرائيليةعرب عن اد  أمصطفى البرغوثي   .د
و

الخروج عن صمته ازاء ما تقوم به اسرائيل من 
 شن حرب على الشعب الفلسطيني من اجل التغطية على ضعفها وتدني شعبية رئيسها              حكومتها اليوم عن  

 . ايهود اولمرت، مطالبا بفرض عقوبات عليها لحملها على وقف جرائمها
  
  بغزة" الـ الحية"رئاسة التشريعي تدين مجزرة  

ضد ،   اإلسرائيلي استنكارها لجريمة االحتالل  ، عن   عبرت هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني     : غزة
 متقدما  .وعدد من جيرانه  من أفراد عائلته،    التي أدت الستشهاد ثمانية     ، و عائلة النائب خليل الحية في غزة     

بهـذه الجريمـة    : "وقال احمد بحر رئيس المجلس التشريعي باالنابة في بيان له          .بالتعزية للدكتور الحية  
القتل والتخريـب والتـدمير وسياسـة التـصفية         يجدد االحتالل تأكيده على انه كيان غاصب قائم على          

العنصرية ألبناء شعبنا الفلسطيني، وتدل على همجية الم
وخاصة سيارات المواطنين             

ا
وصف الصفوف من اجل مقاومة االحتالل اإلسـرائيلي       "،  بتوحيد جهوده 

  ."ومواصلة المقاومة المشروعة بكافة الوسائل واألساليب
   21/5/2007 قدس برس

  
   يستنكروهنية.. البرغوثيوزير الجنود االحتالل يعتدون بالضرب على  

تعرض وزير اإلعالم   :  يوسف الشايب  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في       21/5/2007الغد األردنية   نشرت  
مصطفى البرغوثي، للضرب على يـد عـدد مـن جنـود     .الفلسطيني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، د    

قـرب بيـت    االحتالل، خالل مشاركته في اعتصام ألصحاب أرض مهددة بالمصادرة في بلدة أرطاس،             
وكان البرغوثي، الذي أصيب بكدمات جراء االعتداء عليه، أعرب          .لحم، لصالح جدار الفصل العنصري    

عن إدانته لقيام قوات االحتالل باالعتداء على نشطاء المبادرة الوطنية الفلسطينية، ومتضامنين أجانـب،              
وأهالي بلدة ارطاس في بيت لحم، والذين كانوا نصبوا 

ووجه التحية إلى أهالي ارطاس والمتضامنين، مطالباً العالم بالتحرك لدعم صمود الفلسطينيين في              .البلدة
أرضهم، خاصة أن أراضي ارطاس المهددة بالمصادرة، تحولت إلى بؤرة نضال ضـد جـدار الفـصل                 

ءات اإلسرائيلية لـن تكـسوأكد البرغوثي أن تلك اإلجراءات واالعتدا      .العنصري
  .النضال الشعبي ضد الجدار سيتواصل حتى تتم إزالته
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ـوثي الحكومـة    

6.

 باسم المقاومـة ووصـفها      الصنع باتجاه اسرائيل       
الفعال الجنونية، وقال هذه ليست مقاومة وال عالقة لها بالمقاومة، هـذا اضـرار بمـصالح الـشعب                  

  .  العالمىشعب الفلسطيني برض

7.

ـى               
الشعب الفلسطيني وحملهم مسؤولية تبعات هذا الحصار وعزا ما يجري

البرغمـصطفى   .وصف د : 21/5/2007األيام الفلسطينية    في   كتب حسن عبد الجواد   و
ائها جدار  االسرائيلية بالعنصرية وقال، انها تستغل الصراع الداخلي بين الفلسطينيين من اجل مواصلة بن            

  .الفصل العنصري ونهب مزيد من االراضي الفلسطينية الواقعة على جانبي الجدار
رئيس الوزراء إسماعيل هنية استنكر االعتـداء الـذي    إلى أن    غزةمن   20/5/2007قدس برس   ولفتت  

  .وزير البرغوثي على يد قوات االحتاللالتعرض له 
  
    حمقاء هيال عالقة لها بالمقاومة و "اسرائيل" ىالصواريخ التي تطلق عل: عبد ربه 

وجه امين سـر اللجنـة   :  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في    21/5/2007القدس العربي   نشرت  
التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه امس انتقادات الذعة لفصائل المقاومة التـي تطلـق صـواريخ                 

وشدد من خـالل االذاعـة الرسـمية         .ة القريبة من غزة   وقذائف محلية الصنع باتجاه البلدات االسرائيلي     
ولمرت لتدمير قطاع غزة واالعتـداء بـشكل        أ ان تلك الصوريخ تعطي الذرائع لحكومة        ىالفلسطينية عل 
وقال عبد ربه االمر الذي يهمنا هنا هو ان تتوقف تلك الصواريخ الحمقـاء               . االهالي هناك  ىمتواصل عل 

 مخططاتهم القتحام غزة والحاق دمار واسع وخسائر باهظـة          ى للتغطية عل  التي يستفيد منها االسرائيليون   
 امام العالم يبدون وكأنهم     )االسرائيليون (وقال هم  .بشعبنا وبحياته وبمؤسساته وبمختلف مقومات معيشته     

ضحايا هذه الصواريخ، وهي صواريخ طائشة وهدفها ال عالقة له بمقاومة االحتالل اطالقا، هدفها فقـط                
 مخططات داخل غزة لتوسيع مساحة السيطرة والنفوذ في داخل القطاع، لـبعض الفـصائل               ىية عل التغط

وبعض العصابات المسلحة في القطاع، لمزيد من هيمنة هذه الفصائل باسم المقاومـة وباسـم القـضية                 
يـة   حساب حياة ومستقبل ومصير ابناء شعبنا في القطاع والتحكم في مفـاتيح الحيـاة اليوم  ىالوطنية عل 

ووصف عبد ربه فصائل المقاومة بالميليشيات، وقال الميليشيات تريد ان تبرر وجودها بانها فالتة               .لشعبنا
وتفعل ما تشاء ضد االمن والنظام وما تشاء بالشعب الفلسطيني باسم انها تقـاوم وتـضرب الـصواريخ               

وطالب بوقف اطالق الصواريخ محلية  .باتجاه اسرائيل 
با

 نطاق شامل وتمكين االحتالل من ان ينفذ اغراضه ضد الىالفلسطيني عل
أبو زهري شن  إلى أن سامي رائد الفي، زةغنقالً عن مراسلها في  21/5/2007األخبار اللبنانية ولفتت 

سرائيلي وهو من أبرز أدوات الفتنة على امجرد بوق أميركي " بأنه ههجوماً عنيفاً على عبد ربه، ووصف
الساحة الفلسطينية، وتصريحاته التحريضية على المقاومة وأدواتها النضالية ال تستحق حتى التوقف 

  ."حتالل وأهدافهعندها، فهو ال يعّبر سوى عن سياسة اال
  
  عريقات يطالب اسرائيل بقبول المبادرة العربية والتوقف عن المماطلة 

 فـي   صائب عريقات في كلمتـه    . دعا د  :مروان ابو الزلف ومحمد أبو خضير     . د -  االردن /البحر الميت 
قبـول  الحكومة اإلسـرائيلية لل   :  أعمال المنتدى االقتصادي العالمي للشرق االوسط من البحر الميت         ختام

ان المبادرة العربية اهم مـا       :واضاف .بالمبادرة العربية والى الدخول في مفاوضات الحل النهائي فوراً        
 22ماذا تريدون افضل من سالم مـع        : ز ووجه سؤاال الى بيري    1948توصل اليه العرب منذ نكبة العام       

ون هناك تطبيـع مـع الـدول        لن يك ... دولة عربية دفعة واحدة لقاء انهاء االحتالل وكسر دائرة العنف         
ونحن ال نسعى الى اي سالم ولقد وافقنا على         . العربية ما لم يجر حل القضية الفلسطينية وانهاء االحتالل        

حل الدولتين على اساس قرارات الشرعية الدولية وحل الخالفات بخصوص القـضايا الجوهريـة وفـي       
وطالـب عريقـات     .رارات الشرعية الدوليـة   مقدمتها القدس والالجئون والحدود والمياه وغيرها وفق ق       

المجتمع الدولي واللجنة الرباعية والواليات المتحدة وإسرائيل رفع الحصار المـالي المفـروض عل
 من اقتتال الى تلك اإلجـراءات                
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ة والتذرع بحماس وقال ان الرئيس ابـو مـازن هـو            المماطلة اإلسرائيلي عريقات  ورفض   ...لحصار
ومـة الـرئيس والـشعب                  

8.
ناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة امس ما نشرته صـحف             نفى ال  

 أميركية تهدف إلى تعزيز -سرائيلية  ا -إسرائيلية عن عقد اجتماعات فلسطينية      
إن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً ويدخل في إطـار           "وقال في تصريحات للصحفيين      .ي قطاع غزة  

 بعد التوصل إلى اتفاق لتثبيت               

9.

ر                

               ،
وسيطلب عباس ال .وكذلك العمل على ايجاد حلول نهائية لقضية الحصار       

ع المستحقات المالية المتراكمة عليها من خالل احتجاز االموال التي تعود ملكيتها للسلطة الفلـسطينية،               
 .شيراً الى أن أبو مازن سيحذر القادة العرب والمسؤولين االوروبيين من مغبـه اسـتمرار الحـصار                

رت، الضغط علـى    مس، خالل اتصال هاتفي مع أولم              

وا
عنوان المفاوضات ان كنتم فعالً جادين في التفاوض وهذه الحكومة هـي حك

انتم في إسرائيل ومن يتبنى رؤيتكم كمن يقيد يدي ورجلي         : وتابع يقول  .الفلسطيني وليست حكومة حماس   
وطالـب عريقـات     .ول له اسبح ثم ان غرق يقال انه ضعيف        الرئيس ابو مازن ويلقي به الى البحر ويق       

  .بيريس ان يرفع الحصار عن الضفة الغربية ويوقف قصف واغتيال الفلسطينيين ووقف االجتياحات
  21/5/2007القدس الفلسطينية 

  
  لتعزيز قوات عباس "اجتماعات ثالثية"أبو ردينة ينفي أنباء اسرائيلية عن  

: د ب أ   -رام اهللا   
قوات الحرس الرئاسـي         

ف
ي تحاول وسائل اإلعالم اإلسرائيلية زرع بذورها في غزة خاصةالفتنة الت 

يعمل جاهداً على التهدئة ويـدعم البـدء بتنفيـذ          "وأكد أن الرئيس عباس      ".وقف إطالق النار في القطاع    
ـ    م حكومـة  الخطة األمنية وذلك لحرصه الشديد على حقن الدم الفلسطيني وعلى تطبيق اتفاق مكـة ودع

 ".الوحدة الوطنية
  21/5/2007الدستور 

  
   ضغوط عربية لتسوية فلسطينية عبر انتخابات مبكرة:مسؤول فلسطيني 

كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، لألخبار أمس، عن تحضيرات تجريهـا           :  سامي سعيد  -رام اهللا   
جميع الفصائل الفلسطينية،   بعض العواصم العربية لعقد لقاءات بين قيادتي حركتي فتح وحماس، بحضور            

تمهيداً لالتفاق على العديد من القضايا التي من شأنها تحسين الوضع الفلسطيني الداخلي ومحاولة تغييـ
وقال المسؤول، الذي فضل     .الصورة الفلسطينية التي انطبعت عند العالم الخارجي عقب االقتتال الداخلي         

ياض والدوحة تعمل جاهدة على عقد لقاء موسع بين فتح          عدم الكشف عن هويته، إن القاهرة ودمشق والر       
وحماس تحت رعايتها لالتفاق على إيجاد حل جذري لحالة االقتتال الداخلي، وكذلك طرح فكرة اجـراء                

 -انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة بحلول نهاية العام الجاري كحل جذري ونهائي للخالفات الفلسطينية              
واصل اتصاالته مع الدول العربية والغربية لحمل اسرائيل علـى    "ئيس عباس   وأضاف أن الر   .الفلسطينية

  .وقف اعتداءاتها، التي كان قد حذر منها خالل لقاءاته مع قادة حماس، وخطورة النتائج المترتبة عليها
وفي السياق، أكد مصدر فلسطيني أن عباس ينوي القيام بجولة عربية وأوروبية مع نهاية الشهر الجاري،                

ستمر عشرة أيام، وأشار المصدر إلى أن عباس سيطلب من الزعماء العرب والمسؤولين االوروبيـين               ت
الضغط على الحكومة االسرائيلية من أجل وقف عدوانها المستمر، وباألخص العدوان على قطاع غـزة

جـل  ضغط على اسرائيل من أ      
دف
م

وكشف المصدر عن أن أبو مازن رفض أول من أ
مـن الـضروري أن     "وقال ألولمرت إنه    .  أو حتى إدانتها   "سرائيلا"الفصائل التي تطلق الصواريخ على      

  ."يفرج اإلسرائيليون عن أموال السلطة المحتجزة لديها، وبعدها يمكن أن نتحدث في الصواريخ ووقفها
  21/5/2007األخبار اللبنانية 
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10.

ة األمنية             

ب        
 المظلوم، ويريدون فرض حصار إضافي على هذا الـشعب      لسطيني الذين ال يريدون خيرا لهذا الشعب      

طالبـت الـوزارة    

11.

على كل التساؤالت التي برزت، والبد من سرعة ترتيب وضـع األجهـزة              
األمنية، والعمل على البدء بتنفيذ الخطة األمنية، وعدم السماح بمشاركة 

خطة األمنية، واالعتماد المطلق والكامل على األجهزة األمنية الشرعية، وعدم السماح إطالقاً تحت أي              
ات حماس، بوقوف الحـرس      

12.

أن 
مة الحواجز في جميع شوارع غزة الرئيسية ال تزال سارية على الرغم من حاالت القصف المـستمرة                 

ومفترق دوار حيـدر    ،  ران   
وقال البيـا. ومفترق العباس وجميع هذه المفترقات في مدينة غزة       ،  عبد الشافي 

واستمر هؤالء المسلحون   ،  شوارع مسلحون ملثمون تابعون لألجهزة التي من المفترض أن تكون أمنية          
  شتبه به أنه من 

  ارة االتصاالتهنية يستنكر االعتداء على مقر وز 
أعربـت وزارة االتـصاالت وتكنولوجيـا المعلومـات         : غزةمن   21/5/2007الشرق األوسط   نشرت  

الفلسطينية عن استهجانها لتعرض مقرها الرئيسي في مدينة غزة للسرقة والنهب والتدمير على يد جهات               
جنيب المؤسـسات الوطنيـة   ، مطالبة كافة األطراف الفلسطينية بت"أعداء الشعب الفلسطيني"وصفتها بأنها  

موظفيها تفاجأوا عند اسـتئناف عملهـم       "وأعلنت الوزارة، في بيان صحافي أن        .ويالت االقتتال الداخلي  
بخراب ودماٍر واسعين في مقر الوزارة الذي يقع بالقرب من مجمع األجهز) أمس(صباح اليوم   

د عناصر أمنيـة مـسلحة وملثمـة مـا زالـوا      الموظفين تفاجأوا كذلك بوجو   "وأضافت أن   ". في السرايا 
موجودين في المقر ويسيطرون سيطرة كاملة على الوزارة ويحولون دون وصول الموظفين إلى مكاتبهم              

إنما هو مـن أعـداء الـشع"واعتبرت الوزارة في بيانها أن من يقوم بهذه األعمال          ". الستئناف عملهم 
الف

و ".من خالل تدمير مؤسساته الخدماتية والتي تقدم الخدمات الواسعة لشعبنا الفلسطيني          
 .الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية بتشكيل لجنة تحقيق لكشف المعتدين الذين تسببوا في ذلك

 إسماعيل هنية استنكر االعتداء الذي تعرضت        إلى أن  غزةن  م 20/5/2007قدس برس   وأشارت وكالة   
أن ما جرى من عبث وسرقة ملفات وأختام        "له وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في غزة، وأكد         

  ".الوزارة، وتكسير أثاث المكاتب، إنما هو عمل إجرامي يجب أن يحاسب كل من قام به ويقدم للعدالة
  
  البدء بتطبيق الخطة األمنية بعيداً عن أي جهاز غير شرعياألحمد يدعو إلى عزام  

ألمد الجهود التي بـذلت،     "، عزام األحمد في تصريح       الفلسطيني بارك نائب رئيس الوزراء   : أمد لإلعالم 
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك وضوحاً وصـراحة          .لوقف االقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس      

ة في الحوار، حتى يتم اإلجاب    
أي ميليشيات مسلحة فـي تنفيـذ          

ال
وحول اتهام.  من الظروف مشاركة من هم خارج األجهزة الشرعية        ظرف

حرس الرئيس واألجهزة األمنية شرعية قبل أن تخلـق         : "الرئاسي وراء ما يجري من اقتتال، قال األحمد       
 وال  حماس، مضيفاً انه عندما تتحدث حماس عن ذلك، فهذا دليل على أنهم ال يلتزموا بالشرعية الوطنيـة                

  ."يلتزموا باألنظمة والقوانين
  21/5/2007عين على فلسطين 

  
  القوة التنفيذية تتهم مسلحي فتح بخرق اتفاق وقف إطالق النار في غزة 

 في اختـراق اتفـاق      ،"بالتيار اإلنقالبي " اتهم المكتب اإلعالمي للقوة التنفيذية استمرار من أسماهم          :غزة
 ،في بيان للقوة التنفيذية   وأكد المكتب اإلعالمي     .كتي فتح وحماس   بين حر  إليها تم التوصل    التيالهدنة  

إقا
بيان أن اإلغالق ال يزال في بعض الطـرق،         ال وذكر   ،والمجزرة التي قام بها االحتالل في حي الشجاعية       

ومفترق السرايا ومفترق الطي،  مفترق ضبيط :  بقيت في كل من    وأن الحواجز 
انتـشر علـى هـذه      : "ن  

ال
متواجدون على تلك الحواجز باألعمال االستفزازية وتفتيش السيارات بحثا عن من يال
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13.

ناهض النمر               
والصحفي عصام الجوجو وخمسة من أبناء القوة التنفيذية وكتائب القسام

صة في رواياتهم كيف كان المدهون      وأفاد عناصر أمن الرئاسة لمصادرنا الخا      .مدهون ومنصور شاليل  
 وعنف، ثم يقتادوهم فـي سـيارة خاصـة                 

 في المنتدى يقدمون لهم المـساعدة                
ويوفرون لهما الغطاء رغم امتعاض ورفض العديد من عناصر أمن الر

  20/5/2007عين على فلسطين 

14.

اإلسالمية خالل               

15.

         

 شنت مساء أمس غـارتين      "اإلسرائيلية" الحربية   

 أنه باستشهاد   ،زية واإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة         

وكـذلك اسـتمرت    ،  ويقومون بمضايقة المواطنين رجاالً ونساء أثناء مرورهم عن تلك الحواجز         ،  حماس
  ".حاالت إطالق النار من قبلهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة خالل الليل

  21/5/2007 قدس برس
  
   والقسامالتنفذية المدهون وشاليل نفذا عمليات اإلعدام بحق عناصر :أمن الرئاسة 

أن من  " مقر الرئيس محمود عباس   "أكد عدد من عناصر أمن الرئاسة داخل منتدى          : فلسطين اآلن  - غزة
ي كان أول مـن     قام بعمليات اإلعدام الميدانية التي وقعت في مدينة غزة في األيام األخيرة الماضية والت             

اعدم فيها الصحفيين العاملين في صحيفة فلسطين وتالها سلسلة من العمليات وصلت للشيخ 
 بتل الهوا، هم المجرمين سـميح                

ال
وشاليل يعذبان المختطفين قبل إعدامهم والتحقيق معهم بقسوة
وأفاد عناصر األمن أن المنتـدى ومنطقـة         .ويضعونهم في مؤخر السيارة مكبلين وينزلوهم ثم يعدموهم       

ا المدهون وشاليل وأنهما قررا القيام بعمليـات        الشاليهات تحولت إلى مركز اعتقال وتحقيق يشرف عليه       
اإلعدام والقتل والنهب وان هناك عدد كبير من العناصر المتواجدين

  .ئاسة لهذه األعمال

  
   وقوفه وراء مقتل الشيخ ناهض النمرحرس الرئيس ينفي 

، اتهامـات حمـاس التـي       "أبو احمد "نفى الناطق باسم الحرس الرئاسي العقيد علي القيسي         : أمد لإلعالم 
تواصل بثها عبر وسائل اإلعالم التابعة لها، حول قيام الحرس الرئاسي بقصف الجامعة 

  ".أبو محمد" ناهض النمر األيام الماضية، ووقوفه وراء مقتل الشيخ
  21/5/2007عين على فلسطين 

  
   منهم في استهداف ديوان آل الحية8..  شهيداً في غارات لالحتالل على غزة11 

 "إسـرائيلية " جوية   ةأعلنت مصادر أمنية فلسطينية إن غار     : القدس من   21/5/2007 سي إن إن     أوردت
 ومن جانبهـا، أكـدت      . إلى مقتل شخص واحد    تثنين، أد استهدفت ورشة حدادة في مدينة غزة فجر اإل       

  . الهجوم مشيرة أن الهدف كان موقعاً إلنتاج الصواريخ"اإلسرائيلي"الناطقة باسم الجيش 
أكدت مصادر في حركة حماس نجـاة النائـب :21/5/2007األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبوعون  و

ا قوات االحتالل مساء أمس عندما قصفت ديوان        لة اغتيال نفذته  وخليل الحية القيادي في الحركة، من محا      
آل الحية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي أدى إلى استشهاد ثمانية من المواطنين سبعة مـنهم                  

اتمروحيال وكانت   . مواطناً آخر  12 وجرح   ،من أقاربه 
 منها على ديوان آل الحية، والثانية على منزل لعائلة المصري           جويتين بعدة صواريخ جو أرض، األولى     

حـدهم  أ مواطنين من العائلة نفسها، بينهم خمسة أطفال، استشهد          6في بلدة بيت الهيا أسفرت عن جرح        
فيما استشهد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أحد نشطاء حركة فتح نتيجة استهداف              . في وقت الحق  

  .رة بصواريخ جو أرض أطلقتها الطائرات المروحية على أهداف مدنية عدة بالقطاعمنزل ومعمل للحجا
معاوية حسنين مدير عام العمليات المرك.وذكر د 
لـث   منذ الثا  "اإلسرائيلي" الحية يكون قد ارتفع عدد شهداء الغارات والقصف          في قصف ديوان آل   الثمانية  

  . جريحا89ً شهيداً، و43الجاري إلى الشهر عشر من 
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واجداً في منزله أثناء القصف، حيث كان يشارك في االجتماع المشترك مع حركة فتح والوفـد                  

مي وسائر الفصائل الفلسطينية غالية كدماء قادة فتح وكتائـب                

 جريمـة              

زل،                  

ن الصهيوني 

 وموقـع ناحـال     ،وليتها عن قصف بلدة سديروت بأربعة صواريخ      ؤت سرايا القدس مس   
عوز العسكري شرق مدينة غزة بقذيفتي هاون، وإطالق عدة قذائف هاون باتجـاه الموقـع العـسكري                 

وأعلنت  .ع غزة             

هذه جريمة جديدة يرتكبهـا االحـتالل       : "من جانبه، صرح النائب الحية، تعقيباً على قصف منزله بالقول         
بحق مدنيين عزل ال عالقة لهم بالسالح، وهذا القصف واالغتيال لن يثنينا عن مواصلة طريق المقاومـة                 

وأكدت مصادر مطلعة أن النائب الحية       ".ا شخصياً عن مواصلة خدمة أبناء شعبي      والجهاد، ولن يثنيني أن   
لم يكن مت

  .المصري في مقر السفارة المصرية بمدينة غزة
مغبة المساس بقادة الفصائل الفلـسطينية،      من جهتها، حذرت كتائب شهداء األقصى حكومة االحتالل من          

مؤكدة أن دماء قادة حماس والجهاد اإلسال
كتائب في تصريح صحافي، جيش االحتالل مسؤولية تـدهور         الوحمل أبو قصي المتحدث باسم       .األقصى

مليات القتل المبرمجة لقادة ورموز المقاومة فـي الـضفة          األوضاع في األراضي الفلسطينية من خالل ع      
 في الوقت ذاته فصائل المقاومة إلعالن حالة الطوارئ للرد على أيةاًالغربية وقطاع غزة، داعي   

صهيونية، مؤكداً أن الوحدة الفلسطينية هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني وفصائله، في مواجهـة               
  .العدوان

 قذيفة صاروخية سقطت    11حيفة يديعوت على موقعها اإلليكتروني، مساء أمس إلى أن نحو           وأشارت ص 
على بلدة سديروت، أمس األحد، مشيرة إلى أن بعض هذه القذائف سقط بجـوار مؤسـسات ومنـا

 .والبعض اآلخر سقط في مناطق مفتوحة
النـاطق  إلى أن   وكاالت  الضان و حمد رم نقالً عن مراسلها أ   رام اهللا    من   21/5/2007 المستقبل   وأشارت

الهدف كان أعضاء خلية من المسلحين اعتزموا إطالق        " افيحاي أدرعي قال إن      "سرائيلياإل"باسم الجيش   
  ". في هذه العمليةلم يكن مستهدفاً"ن الحية ألى إ ، مشيراً"صواريخ قسام باتجاه بلدات إسرائيلية

صالح البردويل، . د أن فلسطين اآلن موقع عنغزةمن  21/5/2007عين على فلسطين ونقلت نشرة 
أكد أن حركته لن تقف مكتوفة األيدي ضد محاولة االحتالل  البرلمانية، الناطق باسم كتلة حماس

وأوضح أن حماس سترد بقوة، معتبرا أن استهداف الكيا .الصهيوني اغتيال خليل الحية
  . ال يمكن السكوت عليه خطيراًالفلسطيني يعد أمراًلشخصية سياسية برلمانية منتخبة من قبل الشعب 

أّن الرد على أكد  الناطق باسم كتائب القسام، ،أبو عبيدة أن غزة من 21/5/2007 دنيا الوطن وذكرت
. جرائم االحتالل الصهيوني سيكون رداً مفتوحاً بحجم الجرائم الصهيونية التي ترتكبها قوات االحتالل

تائب لن تقف مكتوفة األيدي أمام هذه الجرائم والتي كان آخرها استهداف عائلة كالوأوضح أبو عبيدة أّن 
حيث أنه سيأتيهم من حيث ال "الحية في مجزرة بشعة، متوعداً بأّن الرد لن يتوقعه االحتالل الصهيوني 

آل وكانت كتائب القسام قد استنكرت المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي الصهيوني بحق ". يتوقعون
 قد أطلقت تها أّن قياد،نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم" الكتائب في بيان لها وصل أكدتو. الحية

  .العنان لخالياها لدّك الحصون الصهيونية، وضرب العدو في كل مكان من فلسطين المحتلة
ـ  :غزة عماد االفرنجي   نقالً عن مراسلها في      21/5/2007 القدس الفلسطينية    وجاء في  ت كتائـب    أعلن

 وقصفت المنطقة الصناعية فـي مـستوطنة أوهـاد        ،القسام عن قصف سديروت  بخمسة صواريخ قسام       
أعلن و .بصاروخ

المحاذي لمنطقة كوسوفيم وسط قطاع غزة، ومنطقة صوفا شرق مدينة رفح جنوب قطا
 مجلس شورى مجموعات الشهيد أيمن جودة، وكتائب الشهيد أحمد أبو الـريش             -كتائب شهداء األقصى  

وأعلنـت   . المطـور  2مسؤوليتهما المشتركة عن قصف مستوطنة سديروت بصاروخين من نوع أقصى           
 لواء الجهاد والمقاومة وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش وكتائب المقاومة الوطنية            - شهداء األقصى كتائب  

 حالة الطوارئ فـي سـديروت       "سرائيلإ"علنت  أو .مسؤوليتها عن قصف بلدة سديروت بثالثة صواريخ      
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16.

وقال مـشير المـصري      ."سرائيليينمقاء التي ال تخدم إال اإل     

، بحسب"بالمقاومة وال يؤمن بإرادة الشعب الفلسطيني وال يؤمن بخيارات األمة         
  .لرسمية للسلطة ومنظمة التحريرمواقع ا

مساساً خطيـراً   "فيها          

  ".هذيانه السياسي الماكر"على عبد ربه حتى يكف عن ما أسمته 

17.

 إطالق النار بين حركتي فتح وحماس، مطالبة بتثبيـت وقـف                
وطالبت الجبهة وزارة الداخلية بنشر قوات الـش .إطالق النار واستكمال خطواته   

وحـذرت مـن اسـتمرار       .وضع آليات لتنفيذ الخطة األمنية، وتوفير األجواء لعودة الحياة إلى طبيعتها          
معالجات الجزئية لملف االقتتال الداخلي في قطاع غزة، وشددت على ضرورة وضع حلـول جذريـة                

ع

اإلصـابات  وطلبت من سكانها البقاء داخل المالجئ لليوم الرابع على التوالي بعد وقوع عدد كبير مـن                 
  .بالجراح والهلع

 
   عن المواقع الرسمية للسلطة ومنظمة التحريرحماس والجهاد تطالبان بإبعاد عبد ربه 

ياسـر عبـد    ،  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير     ،   هاجمت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي     :غزة
بالح"وصفه الصورايخ الفلسطينية    ، بعد   ربه

 على الطعن في    لم نفاجأ من تصريحات ياسر عبد ربه ألنه عودنا دوماً         : "أمين سر كتلة حماس البرلمانية    
وأضـاف المـصري     ".تهاالمقاومة والمساس بإرادة الشعب الفلسطيني، والمحاوالت اليائسة إلبراز خيار        

 ،صغر من أن ترد عليه المقاومة الشريفة والطـاهرة        أقل و أمن يتطاول على المقاومة هو      : "قدس برس ل
بخاصة إذا ما صدرت من رجل ال يمثل إال نفسه وال قيمة وال وزن له في الشارع الفلسطيني، وقد اتخذ                    

، وهو يعادي إرادة شعبه وهو يقاطع شعبه، والمقاومة          واستثمارياً  شخصياً من الوطن وفلسطين مشروعاً   
ال عتب على من باع حـق خمـسة          ":تابعو ".مي بنفسه في حضن الصهاينة    الباسلة، في الوقت الذي ير    

 في وثيقة جنيف، فهو ال يؤمن بالحقوق والثوابـت وال يـؤمن             )حق العودة (مليون فلسطيني في الخارج     
بعاده مـن   بإ مطالباً. قوله 

ال
نها تنظر بخطورة إلى تصريحات عبد ربه، وترى إ قالت حركة الجهاد     ،من جهتها 

إن هـذه   : "وأضافت الجهاد في بيان لها    . "بثوابت الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه        
تضع عالمات استفهام عديدة حول تصريحات وتحركات        عن الرأي، إنها     اًاألقوال تخرج عن كونها تعبير    

ودعت الجهاد الـرئيس    . "خبيثة قام بها ياسر عبد ربه إلثارة الفتن ضمن مخطط شيطاني يخدم االحتالل            
إلى إقالة عبد ربه من عضوية منظمة التحرير الفلسطينية وتجريده من كـل المناصـب               "محمود عباس   

ة وكافة القوى الوطنية واإلسالمية والمؤسسات الوطنية واألهليـة         ، كما دعت الحكومة الفلسطيني    "األخرى
والمنظمات الشعبية إلى فرض المقاطعة 

  21/5/2007قدس برس 
  
  قتتال بين فتح وحماس تتطلب وقفا لال"اإلسرائيلي"مواجهة العدوان : الديمقراطية 

رحبت الجبهة الديمقراطية بالجهود التي تبذلها غرفة العمليات األولية، بمشاركة الفصائل           : رامي دعيبس 
الفلسطينية واألجهزة األمنية، لتنفيذ وقف

ـ            شوارع، رطة فـي ال
و
ال

  .تنهي االقتتال بين حركتي فتح وحماس
جتماعية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بأن       صرح صالح زيدان وزير الشؤون اال     من جهته،   

مواجهة تصاعد العدوان اإلسرائيلي على شعبنا ومخططاته الجتياح قطاع غزة، يتطلب وقف كل أشـكال          
 .قتتال هو الذي فتح الميدان للعدوان اإلسـرائيلي الغاشـم         قتتال بين حركتي فتح وحماس، ألن هذا اال       اال

قتتـال  ري للحكومة الفلسطينية لمعالجة األوضاع الخطيرة الناجمـة عـن اال          ودعا زيدان إلى اجتماع فو    
  .والعدوان والتي تعصف بغزة والوطن

  20/5/2007 48رب
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18.

19.
ـ        حة ما جاء على لسان الناط         ، ةق بلسان الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبـو ردين

للبحث في وضع األجهزة األمنية ال" فلسطينية أمريكية "حول نفي أي اجتماعات     
وأكـد   ".حق للفلسطينيين وواجب، يقع على عاتق الرئاسة بالدرجة األولى        "ء قوات السلطة الفلسطينية     

وبة أرسل نسخة منها لقدس           

20.

حمى األمن واالستقرار في لبنان ووقف إلى جانب المقاومة ضد العدوان             

ح تعيد ترتيـب تـشيكالتها فـي                    

 حالة       

  فتح اتخذت قراراً بعدم الرد في الضفة على ما تفعله حماس في غزة: فهمي الزعارير 
 هذه المـرة    نهم اتخذوا قراراً  أ  الغربية فتح في الضفة  حركة  يقول مسؤولون في    :  محمد يونس  -رام اهللا   

: فتح في الضفة فهمي الزعـارير      قال الناطق باسم  و .بعدم الرد في الضفة على ما تفعله حماس في غزة         
لى منع انـدالع    إ بعدم توسيع رقعة الصراع والقتال ألنها هدفت من البداية            واضحاً قراراًالحركة  اتخذت  "

ن الـضغط   أحدث في الماضي كان تقديرات خاطئة مفادها        هذه ليست معركتنا، وما     ": ضافأو. "النيران
  ."لى جعل حماس في غزة تتراجع عن اعتداءاتها على فتحإعلى حماس هنا سيؤدي 

  21/5/2007الحياة 
  
  وتؤكد تمسكها بحرس الرئاسة"  أمريكي-فلسطيني "فتح تنفي وجود اجتماع أمني  

أكدت حركة فتح ص: رام اهللا 
كما اعتبرت أن   . فلسطينية     

بنا
في الضفة الغربية، في تصريحات صحفية مكت تحجمال نزال، الناطق باسم ف    

حركة فتح تنتظر من رئيس الفلسطينيين أن يسلك كل درب ممكن لتزويـد قـوات الـسلطة                 "برس، أن   
بعـصابات  "من سماهم   " الفلسطينية بكل أسباب النهوض، وإعادة البناء والتسليح والتجنيد، كي ال تستأسد          

واستنكر نزال الدعوة إلـى منـع القـوات التابعـة لـسلطة              ."لحشاشين على المواطنين  الموت وفيالق ا  
ال " طرف"إن من يعتبر قوات األمن الفلسطينية هي مجرد         : "، وقال "إعادة البناء والتسليح  "الفلسطينيين من   

تنا الذي وجد مصلحته في مشاركة اإلسرائيليين مشروع تدمير سـلط         " الطرف اآلخر "ن يكون هو في     أبد  
  ".عن طريق قصف مقراتها

  20/5/2007قدس برس 
  
  القوى الفلسطينية في لبنان تجمع على إدانة االعتداء على الجيش اللبناني 

عقدت قيادة تحالف القـوى الفلـسطينية فـي لبنـان           :  من بيروت  21/5/2007 الخليج اإلماراتية    أفادت
 الكاملة والحاسمة لالعتداء على الجيش اللبناني       اجتماعاً طارئاً لها أمس، وأصدرت بياناً أكدت فيه إدانتها        

الجيش الذي : :ومواقعه، وقالت 
وأضاف البيان إن    ." هو جيش شقيق، وعالقتنا به قائمة على أساس االحترام المتبادل والثقة           :اإلسرائيلي:

 فلسطينية، ال سيما أن الحوادث امتدت إلى مناطق خارج نطـاق مخـيم نهـر                ظاهرة فتح اإلسالم ليست   
 المسؤولين وقيادة الجيش     البيان وناشد. البارد، وبالتالي ال يتحمل الفلسطينيون مسؤولية أفعالها وارتكاباتها       

ن اللبناني التعامل بحكمة مع األحداث وعدم تحويل المشكلة مع هذه المجموعة إلى أزمـة مـع الالجئـي                 
  .الفلسطينيين، ودعا إلى تجنيب المدنيين من أبناء المخيم آثار هذه المعركة
وكان ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي قد أعلن أن حركة فت

مخيمات لبنان للتصدي لظاهرة تنظيم فتح اإلسالم المتشدد، واصفاً تلك الجهود في سياق حمايـة الـسلم                 
ودعا إلى اجتماع لفصائل منظمة التحرير ولتحالف القوى الفلسطينية لبحث الوضـع المـستجد              . ياألهل

  .وتوحيد الكلمة إزاء ما يجري
أعلن أمين سر حركة فتح والفصائل في لبنان العميد سلطان أبو العينين دعمه للجيش اللبنـاني                من جهته   

 المسلح وفصائل منظمة التحرير فيفي مواجهة فتح اإلسالم، ووضعت حركة فتح وعناصر الكفاح        
تأهب في مخيمات الجنوب، وتم التنـسيق مـع الجـيش اللبنـاني لمواجهـة أي محـاوالت لإلخـالل                    

وأعلن أمين سر حركة فتح في الجنوب خالد عـارف أن الفـصائل الفلـسطينية أخـذت كـل                    .باألمن
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ى باحترام وتقدير كل الفصائل     الذي يحظ "ا يقوم به الجيش اللبناني         
وإذ لفـت  . "لشعب الفلسطيني ضد هذه الظاهرة التي ال تمت بصلة للواقع الفلسطيني وهي وافدة عليـه              

كـي  يمرمـام المـشروع األ    أ كثـر انكـشافاً   أا        

لينا ولن إمح بامتدادها 

21.

الداخلي ي 

اذا وضع " ا ان في السابق هدفا لالغتيال حين كان يقف بجانب الشيخ احمد ياسين، واضف مهدد
  ".ماعيل هنية نفسه في موقع اعطاء قرارات تنفيذ العمليات فانه أيضا سيعود هدفا لالغتيال

السفي فان هذه االفكار : ختر

أي محاولة لإلساءة إلـى أمـن المخـيم أو          االحتياطات بالتعاون مع الجيش اللبناني والقوى األمنية لمنع         
  . للجيش، وشدد على منع زج المخيمات في صدام مع الجيش اللبناني

ـ    إلى أن    عمار نعمة  نقالً عن مراسلها     21/5/2007 السفير   وأشارت القيـادة   - يةشعبمسؤول الجبهة ال
كد على تأييد مأبو عماد رامز،    أالعامة  

وا
سالم تريد العبث بالساحة اللبنانية لجعلهـن فتح اإل  ألى  إ
  ."رية عدم تحميل المدنيين الفلسطينيين المسؤوليةالمرجعيات السياسية والعسك"ناشد  ،"سرائيلياإل"و
 العقيد ،المشرف العام على ميليشيا حركة فتح في لبنان من صيدا أن 21/5/2007 المستقبل أضافتو

لى هذا المخيم بهدف إن ما يجري في مخيم نهر البارد نتيجة دخول جسم غريب أاعتبر ، منير المقدح
نحن ": وقال المقدح للمستقبل. اث أمنية لزعزعة االستقرار في لبنانتوريط المخيمات الفلسطينية في أحد

نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الوضع األمني مستقراً في مخيم عين الحلوة ونؤكد أن من غير 
ومهما حدث لن نس. لى المخيمإالمسموح امتداد ما يجري في الشمال من أحداث 

 وال ألشقائنا وأهلنا فيه وفي الجوار، ،خوتنا في الجيش اللبناني عند مداخل المخيمإلنسمح بأي استهداف 
 ."وال بأي عبث أمني في هذه المنطقة

  
  "في اول فرصة"اسرائيل ستصفي خالد مشعل : ديختر 

 ،وزير البيئة االسرائيلي جدعون عزرا لالذاعة االسرائيلية العامة أن 21/5/2007وكالة سما  أوردت
فان اعضاء القيادة السياسية للحركة سيدرجون على الئحة , اذا واصلت حماس اطالق الصواريخ"قال 

دعا االحد "وردا على سؤال حول مصير هنية تحديدا قال عزرا ان رئيس الوزراء الفلسطيني  ".االهداف
واعلن رئيس جهاز الشاباك السابق ووزير االمن االسرائيل ".الى مواصلة اطالق الصواريخ

انه هدف اكثر "وقال لالذاعة  ".في اول فرصة"الحالي افي ديختر اليوم ان اسرائيل ستصفي خالد مشعل 
  ".من مشروع وانني مقتنع بانه في اول فرصة سنتخلص منه رغم صعوبة المهمة

عن ا ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ليس منيع" ديختر هقال ما 21/5/2007 وكالة معا ونقلت
طيع ان تصل اليهما تاالغتيال مثله مثل محمد ضيف، وان اسرائيل سبق ووصلت لهما من قبل وتس

ان قائد حماس خالد مشعل يبدو هدفا منطقيا لالغتيال، ولكنه اوضح انه ال يوجد اية : قالو .مستقبال
 مشعل ان خالد: وأضاف ديختر .رواية تؤكد انك اذا شطبت خالد مشعل فان المشاكل سوف تحل فورا

ليس حصينا على االغتيال وهو شخصيا يعرف ذلك جيدا، وتطرق الوزير االسرائيلي الى قرارات 
 فقال ان رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية اسماعيل - كابينيت -المجلس الوزراي السياسي واالمني 

هنية ك
اس

وردا على سؤال اذا كان يدعو بعض قادة الجيش الجتياح قطاع غزة قال دي
 ال بد من ذلك من اجل خلق لها مغزى حقيقي وحتى في اوساط الفلسطينيين واعتقد انه في نهاية االمر

هناك سلسة طويلة : واسهب يقول .قدرة الردع تماما مثلما فعلنا في لبنان ومثلما فعلنا في الضفة الغربية 
وردا على سؤال اذا كان لذلك اي مخاطر  .من الخطوات التي أمل ان ال تضطر اسرائيل لتنفيذها كلها

ربة االرهاب تحت طائل الخوف من ان يحصل شيئا على حياة الجندي جلعاد شليط قال ديختر ان محا
لجلعاد شليط فان حياة مواطنين اخرين ستتعرض للخطر، وبالنسبة لحماس فان شليط كنز مهم جدا وهم 
يفهمون ان بين يديهم ورقة رابحة ومهمة جدا، وهم ليسوا حريصون على حياة اي اسرئيلي مثلما 

م سيراهنون على تحمل مسؤولية سوا به فال اعتقد انهحرصهم على حياة جلعاد شليط، اما في حال م
 ؟ذلك
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22.

د القوات البرية الى مناطق 

عوا وسيدفعون ثمنا باهظا للغاية على المستوى 
  ."شخصي لهذه الهجمات التي تشن على سكان سديروت والمناطق المحيطة

سائل اإلعـالم العبريـة   

   بحماس"اعجابها"وازاة .23

 انتـصاراً فـي جميـع             

  
  أولمرت يتوعد قيادة حماس وبيريتس يهدد بحملة برية واسعة على القطاع 

 ،الحكومة األمنية المصغرة أن ،صالح النعامي عن مراسلها غزة من 21/5/2007 الشرق األوسط قالت
وقد  .الق الصواريخ على جنوب اسرائيلقررت أمس تكثيف العمليات في قطاع غزة، سعيا لوقف إط

حركت اسرائيل أعدادا لم يكشف عنها من الدبابات والعربات المدرعة وجنو
حماس تعد لتصعيد "داخل حدود قطاع غزة، ونقل مسؤول عن بيريتس خالل اجتماع الحكومة قوله ان 

. "كثر دقة مثل الهجمات االنتحارية وخطف عسكريينجديد، ليس بإطالق الصواريخ فحسب بل بعمليات ا
وشدد بيريتس على ان الغارات االسرائيلية التي تستهدف حماس ال تعني، ان اسرائيل تنوي التدخل في 

وفي تصريحات ادلى بها في مستهل جلسة . المواجهات المسلحة الدائرة بين حماس وقوات محمود عباس
ن الرد العسكري اإلسرائيلي سيشتد كلما تصاعد إطالق الصواريخ إ"الحكومة صباح امس، قال اولمرت 

اذا لم تؤد االجراءات التي نتخذها على الصعيدين العسكري والدبلوماسي الى "وأضاف  ، "محلية الصنع
 متوعداً قيادة حركة حماس بعقاب رادع في حال "الهدوء المرجو، سنكون مرغمين على تشديد تحركاتنا

وقال أولمرت ان عشرات من ناشطي حماس قتلوا في الغارات االسرائيلية  .اريختواصل اطالق الصو
دف"خالل االيام المنصرمة معتبرا ان ناشطي حماس 

ال
 وهنقلتما : أسعد تلحمي عن مراسلها   الناصرة من 21/5/2007 الحياة   وأضافت

.  على إطـالق القـذائف     "سترد بقوة وقساوة  "عن اولمرت انه سيكتفي بأن تعلن الحكومة المصغرة أنها          
ال يريد رؤية إسرائيل تخرج في عملية عسكرية كبيرة تستغرق أشهراً فـي             "ونقلت عنه قوله لمقربيه إنه      

وذكرت هآرتس ان اولمرت يفـضل قيـام        . "رغ إسرائيل من جديد في وحل غزة      القطاع وتتسبب في تم   
.  الغرض منها اإلثقال على حماس إلرغامها على العـودة إلـى التهدئـة             "عمليات موضعية "الجيش ب   

والتي " للضربات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في األيام األخيرة          "ارتياحه"وأعربت أوساط اولمرت عن     
وأشارت وسائل اإلعالم العبرية إلـى       ."هداف حماس من دون المس بالمدنيين الفلسطينيين      أصابت بدقة أ  

أن أعضاء الحكومة ورئيس أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي، باستثناء الوزير المتطرف افيغـدور              
  .ليبرمان، يعارضون القيام بعملية برية واسعة النطاق

  
ح في غزة بماوساط أمنية اسرائيلية قلقة من اداء فت 

اداء قوات حركـة فـتح فـي        "أبدت أوساط أمنية إسرائيلية عدم ارتياحها ل         21/5/2007 الحياة   ذكرت
ووفقاً لتقارير صحافية إسرائيلية،    . حماس القتالية   بقدرات "إعجاب"المعارك ضد حركة حماس في مقابل       

وترى أوسـاط فـي قيـادة الجـيش          .مصلحة حماس فإن موازين القوى في القطاع تميل بشكل واضح ل        
اإلسرائيلي أن نهاية فتح كعنصر أمني قوي في القطاع تقترب وان حماس حققت

بفضل عناصرها المدربة جيداً والمزودة السالح ولديها عزائم أقوى من عزائم فتح رغم تفـوق            "الجبهات  
تحسين الذراع العـسكرية لحمـاس      "كما تحدثت عن    . "الحاألخيرة في عدد الناشطين الذين يحملون الس      

وعزت هذا التحـسن أساسـاً إلـى        . "قدراتها القتالية بشكل الفت، ما منحها التفوق الواضح في المعارك         
وزادت ان الحركة نجحت في إقامة جيش       . "حقيقة أن رجال حماس اجتازوا تدريبات عسكرية في إيران        "

وانعكس ذلك في مواجهات عدة مـع       "يعمل وفقا ألنظمة قتالية معروفة،      ذي قدرات مماثلة لسالح المشاة      
  ."الحرس الرئاسي، خصوصاً في هجوم معبر كارني

وترى هذه األوساط في قيام قادة األجهزة األمنية المحسوبين على فتح بإخراج عائالتهم من القطاع خوفاً                
 رئيس قسم البحوث في شعبة االستخبارات       وبرأي. على حياتهم، تأكيداً على انهزام الحركة في معركتها       
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 في مواقع االحتكاك شـمال                 
  . في رفح أن تحسن األوضاع األمنية في القطاع"ور فيالدلفيمح"طاع وفي 

 لحركـة   "تفكيـك كامـل   "الى      

24.

ألمم المتحدة بان كي مون ونظرائها في كل مـن بريطانيـا            ع مع األمين العام ل       
، وسط أنباء عن أن إسرائيل قد "إلطالعهم على خطورة التصعيد الفلسطيني    "وفرنسا وكندا ومصر    

بإيجاب استقدام قوات طوارئ دولية إلى القطاع لوقف تهريب األسـلحة إلـى القط
 صحيفة هآرتس أمس ان وزارة الخارجية تبلور أفكاراً لنشر قوات           وأفادت .الشتباكات بين حماس وفتح   

تكون مهمتها وقف تهريب    )  صالح الدين  -محور فيالدلفي   (ولية في الشريط الحدودي بين رفح وسيناء        
إحباط هـذا   "عاظم من قوة حماس، وان           

    
  21/5/2007الحياة 

  

العسكرية البريغادير يوسي بايدتس، فإن حماس تقيم في القطاع نموذجاً لحزب اهللا، مـضيفاً ان الحركـة               
. وأن األخيرة تكبدت خسائر أكبر في األرواح"انتصرت في معركتها ضد فتح"

حماس "غلعاد لإلذاعة العسكرية من أن       األمنية في وزارة الدفاع عاموس       –وحذر رئيس الهيئة السياسية     
تريد تحويل قطاع غزة الى حماستان، ما يندرج في اطار محاولة لزعزعة استقرار جميع االنظمة فـي                 

ان الهدف الرئيسي لحماس هو محاربـة       "ورأى  . "الشرق االوسط، فاالمر ال يتعلق بمجرد مشكلة محلية       
الذات إذا كانت تريد الحفاظ على قوتها أمـام حمـاس           فتح وإذاللها، لذلك على فتح أن تجري حسابا مع          

وكي ال تخسر السلطة، ما قد يؤدي إلى فقدانها الحكم، وهذا سيمس بقدرتها على قيادة منظمة التحريـر                   
لكن أوساطاً أخرى في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تـرى          ."الفلسطينية التي تسعى حماس للسيطرة عليها     

ويقول نائب وزير الدفاع افرايم سنيه انه باإلمكان تغيير موازين القـوى  . منهان وضع فتح ليس ميؤوساً    
ونقلـت  . ، في حال قبلت إسرائيل بخطـة دايتـون        "التي رجحت حتى اآلن لمصلحة حماس     "في القطاع   

هآرتس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن من شأن دعم هذه القوات ونشرها
الق

افيغدور ليبرمان دعا امس  الى أن    21/5/2007 الشرق األوسط    وأشارت
وارفـق  . حماس مؤكدا انه الحل الوحيد لوقف اطالق الصواريخ من قطاع غزة على جنـوب اسـرائيل               

وصـرح  . الناطق بالروسية، من ائتالف اولمرت    )  نائبا 11 ("بيتنااسرائيل  "دعوته مهددا بانسحاب حزبه     
االئتالف الحالي وصل الى ساعة الحقيقة فاما ان نفكك حماس او           "ليبرمان لالذاعة االسرائيلية العامة ان      

من جهته، أكد وزير االسكان مئير شطريت على ضرورة الحفاظ على هدوء             ."ان نفكك حكومة االئتالف   
 الى أن آالف القذائف الصاروخية التي سقطت في سـديروت ومحيطهـا أودت بحيـاة           األعصاب مشيرا 

من ناحيته اعرب وزير االستيعاب زئيف بويم عن اعتقاده بأنه يجب ضرب حركة             . أربعة أشخاص فقط  
حماس وقادتها دون القيام بعملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة مشيرا الى أن قوات الجيش لم تتمكن من                  

  .ق القذائف الصاروخية حتى عندما كانت متمركزة داخل القطاعوقف اطال
  
 اسرائيل تدرس خطة لنشر قوات دولية على الحدود الفلسطينية المصرية  

قدمت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني للحكومة تقريراً عن االتـصاالت الهاتفيـة     :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
التي أجرتها نهاية األسبو

تدرس        
ـاع، ولـيس لفـض               

ا
د

وترى الوزارة ان تهريب األسلحة ي. السالح من سيناء إلى رفح    
وتقضي . " لتحسين الوضع األمني في القطاع وضرب قدرات إنتاج القذائف وإطالقها          التهريب هو المفتاح  

الفكرة المتداولة بأن ترابط القوات الدولية في الجانب الفلسطيني من الشريط الحدودي وتعمـل بتنـسيق                
 لكن ال توجد نية لمرابطتها داخل القطـاع       "كامل مع القوات المصرية على الجانب اآلخر من الشريط ،           
، على أن تبقى مصر المسؤولة عن إحباط        "كقوة فصل بين فتح وحماس وال استخدامها ضد مطلقي القسام         

   .راضيها أتهريبات في
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26.

موسى حول حركة حماس، حيث وصفها                

ـات                  

وها أو   
وادعى بيريز أن الكثير من الخالفات بين إسرائ ."هذا ال يجوز  . اتركوها

يس في المحتوى، وأن مشكلة الفلسطينيين هي حماس وليس إسرائيل، ألن األخيـرة اعترفـت بحـل                 
إلله الخطيب وصائب عريقات بالالئمة بشأن مـا            

 الجيش االسرائيلي قد يتمرد على قرارات الكابينت بشأن غزة  .25
قرار الكابينت المتعلق بالية اكد محللون عسكريون اسرائيليون ان قيادة جيش االحتالل ليست راضية عن 

من " غاضبة"وبحسب محللين عسكريين في التلفزيون االسرائيلي فان قيادة الجيش  .الهجوم على غزة
 .في قراراتها ولم تطلق يد الجيش للهجوم بشدة على قطاع غزة) رقيقة(القيادة السياسية النها كانت 

 فان انتقادات الجيش ضد قرارات الكابينت ستعتبر واستناداً الى ما ورد على لسان المحللين العسكريين
الن مجرد نشر الخبر في االخبار يعني عامال ضاغطا على الحكومة واستخداما مباشرا " تمردا مؤدبا"

هل يبدأ الجيش االسرائيلي باجتياح مناطق في قطاع غزة دون : ويبقى السؤال .للصحافة ضد الكابينت
 ؟؟"ميدانيةضرورات "اذن من الكابينت بدعوى 

20/5/07وكالة معا  
  
  وينسحب من سجال مع موسى بيريز يصر على التطبيع أوالًشيمون  

انسحب نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي شيمون بيريز من جلسة جمعته مع أمين عام الجامعـة العربيـة         
لمي الذي اختتم   عمرو موسى وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، في المنتدى االقتصادي العا          

أعماله أمس على شاطئ البحر الميت، عقب مساجلة بينه وبين 
وما دفع بيريز لالنسحاب أن موسى قال لـه        . بأنها إرهابية، فيما قال موسى وعريقات إنها حركة مقاومة        

 ادعى بيريز أنه مضطر     ، ثم "أشوف عمايلك استعجب  .. أسمع كالمك أصدقك  "المثل المصري المعروف    
وقد واجه بيريز الذي أسهب في طلب تطبيـع واسـع مـع              .للخروج من الجلسة بسبب ارتباط خارجي     

العرب بالجلوس والتفاوض، نقداً شديداً من سياسيين أردنيين وفلسطينيين وعرب خالل وجوده في بلـدة               
  .الصحافيين والفضائيات التي الحقته، ما دعاه إلى الهروب من أسئلة "المنتدى"الشونة التي انعقد فيها 

 فـي المنتـدى إن      "السالم بالقطعة "وقد رد عمرو موسى على قول بيريز في الجلسة التي حملت عنوان             
إسرائيل بصدد تقديم عرض مكتوب للمبادرة العربية، باإلعراب عن أمله بأن يكون هذا الرد التزاما يعبر                

كالما عاما، خصوصا أن كل ما تلقاه العرب من إسرائيل لم           عن خط لسياسة الحكومة اإلسرائيلية، وليس       
يظهر أي تعبير عن االستعداد إلبرام السالم مع العرب، ولم يكن جوابا أو أفكارا، بل مجرد اقتراح

  .بالجلوس والسالم باأليدي، ووصف ذلك بأنه يعد مضيعة للوقت
، وهذا هو   "أقرب وقت ممكن  " إنه سيقدم في     ولم يحدد بيريز موعدا محددا لتقديم العرض، واكتفى بالقول        

قدمت جامعة الدول العربية اقتراحا، وعلينـا نحـن   "موقف حكومته، وأضاف في كالم وجهه إلى موسى    
أيضا أن نقدم عرضا مكتوبا، دعونا نجلس معا لنحل خالفاتنا، وإذا كنتم جادين، ونحن جـادون، دعونـا       

خـذ: ال تستطيعون أن ترسلوا إلينا وثائق وتقولـوا       عليكم أن تدركوا أنكم     "وأضاف  . "نجلس معا 
يل والفلسطينيين هي في اللغـة             

ول
 الخارجية األردني عبد اوألقى موسى ووزير  . الدولتين

يجري في غزة على ممارسات االحتالل التي لم تترك ألهل غزة مجاالً للعيش واألمل، في حين عزاهـا                  
  .بيريز إلى العبين آخرين مثل حماس وإيران وحزب اهللا التي ال تسعى لحل النزاع، بحسب زعمه

ا أال نتجاهل أن الوضع الذي يتطور في غزة هو حصيلة للقرارات األحادية الجانب علين"وقال الخطيب 
، وأضاف أن التدمير المنهجي للمؤسسات "من قبل إسرائيل، إضافة إلى الخالفات بين الفلسطينيين

وقال ممثل االتحاد األوروبي  .الفلسطينية خطير ليس فقط على غزة والفلسطينيين، بل وعلى المنطقة كلها
للشرق األوسط مارك أوتي إن ما يحدث في غزة يثبت أن إجراءات الخطوات الصغيرة من بناء الثقة 

  .وتقديم المساعدات لن تنجح من دون أفق سياسي أشمل يعطي األمل للناس ويدفعهم إلى التضحية
  21/5/2007الخليج اإلماراتية 
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27.

عناصر " أن 

 قائال إن القرار مة في سديروت وسيرصد لذلك عشرات ماليين الدوالرات،
في هذا الوقت، أع ".هو قرار اتخذته حكومة إسرائيل"بتحصين البيوت 

في منطقة جنوب اسرائيل، يتم بموجبه البدء بتطبيق أنظمة خاصة في سديروت وفي عدد من " اص
لجبهة الداخلية وقيادة الجيش لقيادة ا

28.

 منـه   ت المتحدة باتت مدركة للوضع ومدى تجاوزات الجيش أمام الضعف الـذي تعـاني               
وفي مقابلة لصحيفة هآرتس قال الون إن الجيش يتكتم على م .الحكومة

ألراضي الفلسطينية خاصة الحواجز العسكرية، مشيراً إلى أنه شخصياً، وعلى الرغم من منصبه الـذي               
ن عدد الحـواجز    أ 

  
  في مستوطنات محيط غزة" وضع خاص"االعالن عن  

علن رئيس الوزراء إيهود أولمرت، أنه سيتم اإلعالن عن سديروت والبلدات المحاذية أ: مهدي السيد
لقطاع غزة التي تتعرض للقصف بصواريخ المقاومة كبلدات تقع على خط المواجهة، على غرار بعض 

لقد قلت لسكان سديروت إنكم تدفعون ثمنا باهظا جدا ومهمة الحكومة إزالة "وقال اولمرت  .بلدات شمال
وتوجه الى سكان سديروت، التي قال إنه ". خطر عنكم وكلما تصاعد الخطر سنضطر لتصعيد خطواتناال

إن رسالتنا هذا الصباح لسكان " غرفة آمنة شهريا فيها، بالقول 200سيتم الشروع في بناء حوالي 
ان وك ".سديروت وغالف غزة هي واحدة، حكومة إسرائيل معكم وستعمل كل ما هو مطلوب لمساعدتكم

أولمرت ووزير الدفاع عامير بيرتس اتفقا مساء أمس على التعجيل بتحصين المباني في النقب الغربي 
وأوضح أولمرت أنه سيتم تعويض السكان عن خسائرهم، مشددا على. ضد الصواريخ

 فشلت وكلما. حماس يدفعون وسيدفعون ثمنا باهظا جراء االعتداءات على سديروت والبلدات المحاذية
ورد أولمرت على االنتقادات  ".الخطوات السياسية في توفير الهدوء المطلوب كلما زادت شدة عملياتنا

التي وجهت للحكومة أخيرا، بعدما أعلن الملياردير أركادي غايداماك عن أنه سيمّول أعمال تحصين 
البيوت والمؤسسات العا

وضع "لن عامير بيرتس عن 
خ

البلدات المحاذية، تمنح فيها الصالحيات المتعلقة بحاالت الطوارئ 
ومن ضمن تلك الصالحيات، قرار فتح أو إغالق المدارس . على حساب البلديات والمجالس المحلية

وبموجب هذا . والمصانع وإجبار العمال الذين يعملون في مصانع حيوية على التواجد في أماكن عملهم
   .أعلنت فيها األنظمة الخاصةاإلعالن، يحق للسكان تقديم طلبات تعويض عن الفترة التي 

وفي السياق، نقل الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر في بلدية سديروت قولها إن 
 ألفا هو عدد سكانها قد غادروا المدينة بسبب الوضع األمني 23 آالف من أصل 8 إلى 6ما بين 

 صاروخًا في 125 المقاومة الفلسطينية أطلقت وأفادت تقارير الشرطة اإلسرائيلية عن أّن .المتدهور فيها
  .األيام الخمسة األخيرة

  21/5/2007األخبار اللبنانية 
  
 "الدولة الفلسطينية"مساعد بيريتس يتهم قادته بالسعي إلحباط إقامة  

في تصريحات اعتبرها البعض تجاوزاً خطيراً، كشف حجاي الون، مساعد وزير الحرب اإلسرائيلي عن              
دة العسكريين وتجاوزهم القانون وموقف القيادة السياسية إلحباط إقامة دولة فلـسطينية، إلـى              سياسة القا 

جانب دعمهم المطلق للمستوطنين على حساب الفلسطينيين ومستقبلهم، خاصة في مدينة الخليل، مـشيراً              
إلى أن الواليا

عطيات عدة حول نـشاطه فـي                 
ا

ويؤكد . يحتم عليه معرفة كل شيء في هذا المجال، إال أنه غير مطلع على المعطيات             
كما اتهم ألون قائد لواء ما      . تضاعف مرتين في الضفة الغربية منذ االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة          

. يسمى المنطقة الوسطى يائير نافيه، وهو مستوطن، بالوقوف خلف سياسة التمرد في جـيش االحـتالل               
. منع إقامة الدولة الفلـسطينية    ورأى أن المسار الذي قرر الجيش تنفيذه لجدار الفصل العنصري يضمن            

. وقال إن الجيش يعمل من دون حدود أو انضباط أو التزام حتى بقرارات المحكمة اإلسـرائيلية العليـا                 
 وقال إنه يضع الحواجز فـي أمـاكن غيـر معروفـة             "االبرتهايد"ووصف سياسته في مدينة الخليل ب       
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29.
قدم اقتراحاً ' إسرائيل بيتنا'صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم أن عضو الكنيست حسون عن حزب 

يست يتم بموجبه تعويض السكان في بلدة سديروت عن األضراقانونيا للكن
إن االقتراح ":ومن جانبه قال حسون .ضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل منذ أكثر من عام

 هذا االقتراح سيفرض على السلطة الفلسطينية دفع 

وضاع األمنية وانعكاساتها سلباً على االقتصاد 
 .مطالبين باستقالة الحكومة اإلسرائيلية

  21/5/2007فراس برس 

  إسرائيل استدعت جنوداً غير مدربين خالل حرب لبنان : رتس .31
ه مفوض شكاوى الجنود في الجيش اإلسـرائيلي           

  . يحة

  

  

طينيين وفي الوقت نفسه يسعى أيضاً إلى تهويد        للمسؤولين، ويساند المستوطنين في اعتداءاتهم على الفلس      
  .منطقة الغور

  21/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
 اقتراح للكنيست بتعويض سكان سديروت من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة 

قالت 
ر النفسية والمادية من أموال 

ال
إن":، وأضاف"يعرض مبادئ أساسية صادقة

ت على األضرار التي تتسبب بها الصورايخ التي تطلق على إسرائيل من أموال الضرائب تعويضا
لقد وصلنا إلى الوقت الذي يجب أن يتحمل المسئولون الرسميون في السلطة "وقال حسون  ."الفلسطينية

سرائيل ، مشيرا إلى أن سبب االقتراح هو أال تدفع إ"الفلسطينية مسئوليتهم الكاملة عن إطالق الصواريخ
ال يعقل أن يتم إعطاء "وأضاف   .من خزينتها الخاصة ثمن ما يقوم به الفلسطينيين من أعمال

 مليار شيكل في السنة، وفي سديروت تبحث إسرائيل عن إصالحات وتعويضات عن 2الفلسطينيين 
 حسب "ن يشنقناال يعقل أن نشتري حبل المشنقة لمن يريد أ"، قائال "األضرار التي يتسبب بها الفلسطينيون

 .قوله
  21/5/2007فراس برس  

  
 ستون مليون شيكل خسائر سديروت وأخواتها .30

قدر اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل الخسائر المالية التي تكبدتها المصانع والشركات في التجمعات 
 وذكر ما يسمى براديو صوت إسرائيل أن خمسة .السكنية المحاذية لقطاع غزة بستين مليون شيكل

وعشرين من اصحاب االعمال الصغيرة قد توجهوا من منطقة سديروت إلى وزارة الصناعة والتجارة 
واالستخدام بطلب تعجيل إجراءات معالجة طلباتهم لتقديم الدعم، علما بأنه لم تتم معالجة هذه الطلبات 

 قاموا بعد ظهر وكان المئات من أصحاب األعمال في سديروت قد .بسبب النقص في االعتمادات المالية
أمس بسد المدخل الشمالي للمدينة احتجاجاً على تدهور األ

  
هآ

 ان تقريرا أعد ذكرت صحيفة هآرتس أمس    :يو بي أي  
. العقيد أفنير برزاني، كشف تجنيد جنود احتياط لمهام ليسوا مؤهلين للقيام بها، خالل حرب لبنان الثانيـة                

في "وأوضحت الصحيفة أنه أمكن منع مشاركة هؤالء في القتال، فقط أثر تدخل مفوض شكاوى الجمهور                
ويتطرق تقرير شكاوى الجنود، الذي تم تقديمـه         .ويورد التقرير تفاصيل لثالث حاالت     ،"الوقت المناسب 

 شكوى وجد   6076 وتبين أنه تم تقديم      2006 في الكنيست، الى العام      "لجنة الخارجية والدفاع  "امس الى   
 في المئة منها كانت صح60المفوض أن أكثر من 

  21/5/2007السفير 
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32.

  
33.

لجاليات الفلسطينية في ألمانيا اجتماعا موسعا تحت رعاية السفير الفلت ا عقد
 عبروا مـن الحضور نداء  وجه وقد. العادلة الفلسطيني   شعبالدعم قضايا   لجهود  الالمشاورة حول توحيد    

 بين األشـقاء الـشركاء فـي        في غزة  

ة للوصول إلى حل جذري لحالة الفوضى والفلتان األمني وفرض النظام               
 الفلسطينيشعب التفاق على برنامج موحد يخدم مصالح العام وسيادة القانون واال

20/5/2007دنيا الوطن 
  

34.

 وهو ،انونيحدث يأتي في ظل غياب كامل للسلطة القضائية وأجهزتها وغياب سيادة الق
 .باستمرار حالة الفلتان ما ينذر

21/5/2007الدستور 
  

35.

قد و .ها مدينة غزة خالل األيام الماضية

36.
 أن  ، مـن   شـهود  هذكر ما   :أبووردة مراسلها من نابلس      

 في سجن النقـب وتقييـدهم4قوات األمن التابعة لمصلحة السجون االسرائيلية قامت بقمع معتقلي قسم           

 تستخدم أسلحة محرمة دوليا اسرائيل : مفتي القدس 
أدان الشيخ محمد حسين، المذابح اإلسرائيلية واألعمال الوحشية والمجازر الدموية التي : القدس المحتلة

وانتقد وصف  .تقوم بها سلطات االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني بعامة وضد محافظات غزة بخاصة
 يكون باستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد األبرياء الوأعتبر أن ذلك هذه األعمال بالدفاع عن النفس، 

 المجتمع الدولي والهيئات ذات االختصاص ضرورة التحرك في السياق،كما طالب  .والنساء واألطفال
  .إلجبار سلطات االحتالل على وقف هذا العدوان

  21/5/2007الدستور 

 م الحوار الوطنييوجهون نداء لوقف االقتتال الداخلي ودع في ألمانيا ونالفلسطيني 
من اجل اسـتكمال    ،  سطيني         

    
 رةاألحداث الدموية المؤلمة األخي   خالله عن الصدمة والذهول من      

شعب الفلسطيني الواحد وحقوقه    الحفاظا على مصالح     وطالبوا بتحكيم العقل والعاطفة      .التضحية والمعاناة 
لفرصة علـى العـابثين     ، وتفويتا ل  الوطنية المغتصبة ووفاء لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى واألسرى       

وكافـة األمنـاء العـامين لفـصائل المقاومـة          باس وهنية    وطالبوا ع  .والعمالء والعصابات والمرتزقة  
لمتابعة ،   بسرعة التحرك الفوري واإلبقاء على االجتماعات واللقاءات في حوار وطني شامل           ،الفلسطينية

ما يجري على الساحة الفلسطيني
  .ويخرجه من معاناته، 

  

 التجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين يطالب بسيادة القانون  
 بتوحيد جميع األجهزة األمنية ورفع ،طالب التجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين في غزة: عمان

مي عنها وقصر كافة مهامها بالحفاظ على األمن وخدمة المواطنين، وتشكيل لجنة تحقيق الغطاء التنظي
واشار  .محايدة للتحقيق في األحداث التي جرت مؤخراً وتقديم كل المتورطين فيها إلى القضاء لمحاسبتهم

التجمع الى أن ما 

  

 مسروقات بقيمة ربع مليون دوالر من بيت األسير الفلسطيني 
كشفت جمعية األسرى والمحررين عن سرقة مبنى بيت األسير، ومحتويات المتحف الذي يحوي : غزة

تبرعت بها السعودية وتشمل أجهزة أعمال األسرى باإلضافة إلى سرقة وحدة العالج الطبيعي، والتي 
 خالل األحداث التي شهدتوذلك.  ألف دوالر100ومعدات بقيمة 

 مؤكدة بأن شاحنات كبيرة نقلت األثاث ووحدة ، بحوالي ربع مليون دوالر ذلكقدرت الخسائر نتيجة
 .العالج الطبيعي

  20/5/2007فراس برس 
  

 في سجن النقب تقمع األسرى الفلسطينيينسرائيل ا 
 عن أمين 21/5/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت
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 أن إدارة    لرعاية االسرى،  عية نفحة    

37.

كما . هي رأس الفتنة حماس
ركّزت على المكالمات الهاتفية النسوية التي تتحدث عن جرائم الق

وحصارهم لألبرياء، واستهدافهم لكل ما هو غير حمساوي، إضافة إلى بثّ أنباء، سرعان ما نفتها
 .على الجرائم التي يرتكبها رفاقهم

لى هاتين المحطتين عيبدو ذلك واضحاً من خالل اقتصار متابعة و. ض الحائط

قصيرها في ترسيخ وشّددت على ت. لي
  .وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان المتواصل، وفضح جرائمه للعالم

21/5/2007األخبار اللبنانية 
  

38.

   

 الدائرة اإلعالمية بجمأكدتفيما   .ونقلهم بالحافالت إلى جهة مجهولة    
  .ينتظرون زيارة أبنائهمكانوا سجن قامت بإعادة األهالي الذين ال

 نفحة الحقوقية حـذرت     جمعيةأن  : مراسلها من غزة    ميسرة شعبان   عن 21/5/2007 المستقبل   وأضافت
ـ مسـرائيلية،   من تدهور الحال الصحية ألسيرة فلسطينية تقبع في السجون اإل           مـصلحة الـسجون     ةحمل

 مـن جهـة     وذكرت أن محامية الجمعية قامت     .التقديم العالج الالزم له   ، لعدم   المسؤولية الكاملة عن ذلك   
 بزيارة لسجن هشارون والتقت أسيرات، مشيرة إلى ان ادارة السجن قامت قبل اسـابيع بعـزل                 أخرى،
 ومصادرة الحقوق الضرورية التي     ،غط عليهن والضهن   وتشتيت هن بهدف إرباك  ، في سجن الجلمة   بعضهن

 .كفلتها القوانين والمواثيق الدولية واإلنسانية لهن
 

  القتتال في غزةمصداقية بعض االعالم الفلسطيني أسيرة ل: تحقيق 
 لم يعد اإلعالم الفلسطيني يغلّب مناقبيته المهنية في نقل أخبار االقتتال الداخلي : يوسف الشايب-رام اهللا 
 مجبر على ، حيث أنهيعيش تمّزقاً داخلياً، االقتتالهذا في ظّل   الصحافيرغم أن. تح وحماسبين ف

تغطية األحداث، لكنه ال يرغب بتقديم شهادات تنقل إلى العالم صوراً بشعة عن الجرائم التي يرتكبها 
خدم األطراف  االنحياز، وتقديم إعالم ياتجهت نحوبعض المحطات  ف.أبناء البلد الواحد بحقّ بعضهم

واالنتماء، الهوى   الحمساوية قناة األقصىهبث، كما تبدى من ما كانت تالمتنازعة في المقام األول
على رغم تقديم القناتين لعدد من البرامج  و.وفضائية فلسطين الرسمية، التابعة للرئاسة الفلسطينية

اءت تغطيتهما منحازة، عبر تبنّي الحوارية والحمالت الخاّصة التي ناشدت وقف العمليات العسكرية، ج
وقد بدا ذلك واضحاً من خالل طريقة رصد وتقديم األخبار من جهة، . كلٍّ منهما لرواية الجهة التابعة لها

من جهتها، تصّدت فضائية األقصى  ف.وانتقاء الشخصيات التي تستضيفها في برامجها من جهة ثانية
تهامات للفتحاويين، وإطالق الشتائم التي ال تخلو من وصل بها األمر إلى كيل االوللمعركة بشراسة، 

ن أحد مذيعيها أغضب خالد مشعل، حين وّجه له سؤاالً، استهلّه باتهام تيار في أالتكفير والتخوين، حتى 
في المقابل، انتقت و.  التركيز على ما يوّحد، ال ما يفّرقرجاءفتح بارتكاب الجرائم، فعاجله مشعل ب

بارها وتقاريرها وصورها بعناية، أظهرت من خاللها أن فلسطين أخفضائية 
وة التنفيذية وعناصر القسام، 
 

ن استسالم عناصر من التنفيذية لقوى األمن، احتجاجاً حماس، ع
ال شّك في أن االشتباك الفضائي المتواصل يؤثر سلباً في صورة الفلسطينيين،  وبعيداً من الحقيقة،

ويضرب بصدقيتهم عر
أن حركة الجهاد دعت كل وسائل  في هذا السياق، يذكرفي حين . أنصار الطرف الذي تنطق بإسمه

كما انتقدت . اإلعالم، وتحديداً فضائيتي فلسطين واألقصى، إلى توخي الدقة الكاملة في تغطية األحداث
الدور السلبي الذي تؤديه هذه المحطات في تغذية االقتتال الداخ

  

 حملة اسرائيلية تستهدف محطات التلفزة واالذاعة الخاصة بنابلس 
س وأوقف اقتحم الجيش االسرائيلي فجر اليوم مقرات خمس محطات تلفزيونية واذاعية محلية بنابل: نابلس

.بثها وصادر محتوياتها
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تي وصفتها بالهجمة الشرسة على وسائل 

39.

وطنين من نـزالء الموقـع      
  .المسمى رمات يشاي

21/5/2007األيام الفلسطينية 
  

40.

س وجود مـشاكل لـدى األطفـال نتيجـة           
االحتالل وانعدام فرص الترفيه وحرية الحركة، موضحا أن صورة الواق
  .ن تلك التي تنقلها وسائل اإلعالم الغربية إلى الجمهور األوروبي والغربي

  20/5/2007الجزيرة نت 

41.

42.

وال شـركات تـأمين     ال شبابيك، وال سقف،            
وتضيف ب. تتعامل معه، خصوصاً أنه عرضة لرصاص جندي أرعن، في أية لحظة        

 ال، الحملة الفلسطينيةاستنكرت وزارة االعالممن جهتها و
عمل على ايجاد الحلول المناسبة لمواصلة عمل البصدد هم  ان، وكيل مساعد في الوزارةأشارو ،االعالم

 .ت االسرائيليةتلك الوسائل االعالمية التي تقوم بفضح الممارسا
  21/5/2007وكالة معا 

  
   إثر اعتداء من قبل المستوطنين في الخليل يونانيينمتضامنينإصابة  

 بتوثيق االنتهاكات االسرائيلية في حي تل الرميدة وسـط          هما، أثناء قيام  انأصيب مواطنان يوناني  : الخليل
تتعرضا للرشق بالحجارة والضرب من قبل مجموعة من المس        الخليل، حيث   

  

  وفد شبابي بلجيكي يعيش مع األطفال الفلسطينيين معاناتهم 
بادرت مجموعة شبابية كشفية بلجيكية خالل األيام األخيرة إلى زيارة          :  الضفة الغربية  -عوض الرجوب   

شطة التدريبية والكشفية بمشاركة طلبة عدد مـن المـدارس          األراضي الفلسطينية وتنفيذ مجموعة من األن     
والالفت في هذه الزيارة أنها شـملت       . بهدف تلمس معاناتهم والتعرف على احتياجاتهم في ظل االحتالل        

مدارس تشرف عليها جمعيات خيرية لرعاية األيتام تغلقها سلطات االحتالل، وتصنفها بأنهـا مؤسـسات            
أنه لم،  من جهته  ئيس الفريق  ر قد أوضح و. داعمة لإلرهاب 

ع على األرض الفلسطينية أسوأ              
م

  
  أم النصر  قرية  الصرف الصحي في تحاصر خيام متضررييلية االسرائالدبابات 

الطالب في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في عزبـة             أن   :كتب خليل الشيخ  
 إلى خطر حقيقي جراء السقوط المتتالي للقذائف وأصوات إطالق النار، فـضالً             ونبيت حانون، يتعرض  

باتجـاه  االسـرائيلية   ن بها جّراء التقدم البطيء للدبابات واآلليات العـسكرية          عن التهديدات التي يشعرو   
 حيـث   .القرية حالة دائمة من القلق، وسط مخاوف بتـصعيد العـدوان          هذه  يعيش سكان    فيما   .مدارسهم

 متر من الخيام التي يسكنها متضررو كارثة طفـح الميـاه            300تتمركز الدبابات اإلسرائيلية على مسافة      
  . في بلدة أم النصرة التي وقعت قبل نحو سبعة أسابيعالعادم

  21/5/2007األيام الفلسطينية 
  
  االسرائيليةلتجاوز الحواجز  وسيلة الطالب الفلسطينيين 11 باص: تحقيق 

 هو المصطلح الساخر الذي يطلقه طالب الجامعات الفلسطينية علـى           ،11باص  :  بديعة زيدان  -رام اهللا   
اً على األقدام، الى جامعاتهم، مروراً بحواجز عسكرية إسرائيلية علـى مـداخل             رحالتهم المتكررة، سير  

التي منذ اندالع االنتفاضة الثانية، تنتشر الحواجز،        ف .المدن، ال سيما نابلس وجنين، شمال الضفة الغربية       
هـم،  حول دون وصول العديد من الطالب الفلسطينيين إلى جامعاتهم بسيارتهم الخاصة، أو سيارات ذوي             ت

ـ   الدائمين 11 زبائن باص     وتشير إحدى  .أو على األقل بحافالت عمومية تقلهم من منازلهم        ه وسـيلة   ، أن
 باص يعتمد على قدرة القدمين على تحدي الصعوبات، ويسير          ضحة أنه وم. التنقل التي فرضها االحتالل   

بالمعنويات المرتفعة، والراحة، وهو مكشوف، ال أبواب، و
، أنـه  سخرية حـادة 
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 . مذكر، وآخر مؤنث، وهو أمر ال يحدث في غير األراضي الفلـسطينية            11ياناً يتم الفصل بين باص      
عليه رحلته اليومية    

43.
المني شمل مـسيرة فـي               

 وذلك. شارك فيها مئات العاملين في المؤسسات والشركات الخاصة        ،مدينة رام اهللا  
الحـصار، نتيجة    مع نهاية العام الماضي    %7راجعا في الناتج القومي تجاوز      شهد ت  االقتصاد الفلسطيني 

 المحلل االقتصادي   أكدو .ي بين فتح وحماس   

 أن ى إلـى  ن جهة أخـر    
 كما تـضرر، تشهد تراجعا كبيرا في االرباح     ،الشركات الكبيرة الفلسطينية  

 واضح من خسارة البورصة ملياري دوالر من قيمتها السوقية منذ بداية العام، وذلك البورصة الفلسطينية 
مصر والتي سـتعود الـى      

44.

  21/5/2007الحياة الجديدة 

   دور المثقف الفلسطينيبيت الشعر الفلسطيني في مواجهة العدمية ولؤتمر  .45
لمناسبة ذكرى النكبة ، في رام اهللا، الفلسطيني

أح
وي باص، الذي يرى فيه البعض وسيلة نقل صحية على رغم ما تنط           هذا ال وبعيداً من   

من إذالل، تنتشر لدى العديد من طالب جامعة بيرزيت، قرب رام اهللا، الدراجات الهوائية، ال سيما بـين                  
 إال  .سكان المساكن الطالبية والبنايات القريبة من الجامعة، في حين بدأت تظهر موضة الدراجات النارية             

 اهللا، فـإن طـالب المدينـة، األكثـر هـدوءاً            وفي غياب حواجز عسكرية تفصل بيرزيت عن رام       أنه  
وأرستقراطية في األراضي الفلسطينية، يفضلون زيارة جامعاتهم بسيارات فارهة وأنيقة تجد لها مواقـف              

 وفي الوقت الذي التوجـد فيـه        .مخصصة خارج الجامعة في غالبية األحيان، وداخلها في حاالت نادرة         
يستقلها الطالب الجامعيون في األراضي الفلسطينية، ما بـين         أرقام وإحصاءات حول وسائل التنقل التي       

 المتتبع لألمور، يمكنه بسهولة أن يدرك أن السير على األقدام لعبور الحـواجز              فإن ،منازلهم وجامعاتهم 
  .العسكرية في اتجاه الجامعات، يبقى الوسيلة األكثر انتشاراً

 21/5/2007الحياة 
  
   بسبب تأتيره السلبي على االقتصادوقف االقتتالالقطاع الخاص الفلسطيني يطالب ب 

بدأ القطاع الخاص الفلسطيني تحركا للمطالبة بوقف االقتتال والفلتان ا: رام اهللا 
 مع االشارة إلـى أن       
  

الداخل، فضال عن االقتتال     المفروض على السلطة الفلسطينية   
االسباب التي ادت الـى     ، ألن    االقتصاد الفلسطيني الزال في حالة تراجع       من جهته، أن   نصر عبد الكريم  

 الحكم علـى القـرار االمريكـي        ،وانهويرى انه من السابق أل    .  في العام الماضي مازالت موجودة      ذلك
االثر الذي سيحدثه هـذا      وأعتبر أن    .القاضي بالسماح بتحويل اموال الى حساب خاص بمنظمة التحرير        

لفت مو. القرار سيكون مرهونا بالتقييدات االمريكية على استخدام هذه االموال        
 صـغار المـستثمرين فـي          
             

يضاف الى ذلك انتقال رؤوس االموال للعمل في االردن و          . لغاية االن  2006
  .االراضي الفلسطينية بصفتها سوق واعدة متى توفرت البيئة االستثمارية لذلك

  20/5/2007رويترز 
  

  خسائر فادحة في شبكات الكهرباء نتيجة لالقتتال في غزة 
 أعلن مدير العالقات العامة واإلعالم في شركة توزيع الكهرباء بقطـاع غـزة، ان               : سمير حمتو  - غزة

 .أوقعت خسائر فادحة وكبيرة علي محـوالت وشـبكات الكهربـاء          ،  االقتتال التي شهدها القطاع   حوادث  
لتيار كان اكثر حده وقسوة على المواطنين القاطنين في األبـراج الـسكنية بـسبب               انقطاع  اواوضح ان   

  . الف دوالر200ان هذه الخسائر بلغت حوالي  وأشار إلى .حرمانهم من المياه

  
م

 أقيم في بيت الشعر : عبد السالم العطاري-رام اهللا 
جا لسلسلة  تتويوذلك . حول السؤال الثقافي ودور المثقف إلى أيناالفلسطينية التاسعة والخمسين، مؤتمر

 تداخلت كلمات المتحدثين حول دور وقد. خالل عامين حول المشهد الثقافي الفلسطينيت لقاءات عقد
المثقف الفلسطيني في كتابة الرواية الفلسطينية بعد ما شاب المشهد الثقافي الفلسطيني والحياة الثقافية 
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  21/5/2007الدستور 

46.

عمال الفلسطيني اإلسرائيلي على الفكرة التي طرحها في        الل لقائه امس أعضاء مجلس اال       
افتتاح المنتدى االقتصادي العالمي يوم الجمعة الماضي عندما طالب باالستعداد ل

 .وضع الخطط الكفيلة بإنجاح السالم من خالل العمل على خطين متوازيين في السياسية واالقتصاد
ر التطـورات         

2  
  

   فرض األمن والقانونعلى ضرورة تقوية السلطة الفلسطينية لتتمكن منخطيب يشدد  .47
 قال عبد اآلله الخطيب وزير الخارجية       :مروان ابو الزلف ومحمد أبو خضير     . د -  االردن /حر الميت 

 أعمال المنتدى االقتصادي العالمي للشرق االوسط من البحر الميت التـي             في ختام  ألردني في مداخلته  
ى اسـاس المبـادرة         

دعا المؤتمرون إلى تفعيل التشريعات قد و .الفلسطينية الخمول والنكوص والتراجع في ظل تداخل األجندة
التي تكفل حرية المثقف البعيدة عن العصبوية والجهوية وكذلك ضمانة حرية الرأي والرأي اآلخر وإيجاد 

دعا االجتكما . السبل الكفيلة في توفير الحياة الكريمة للمبدعين الذين أثروا الثقافة الفلسطينية
ت الثقافية والمراكز الثقافية واالتحادات بهدف توحيد الجهد، لضرورة تأسيس مكتب تنسيقي للمؤسسا

  . المغيبة منذ سنواتباإلضافة إلى ضرورة إعادة تفعيل جائزة فلسطين

  
  يدعو الى رفع المعاناة عن الفلسطينيين  عبد اهللا الثاني 

أن من الضروري للغاية العمـل علـى        قال الملك عبد اهللا الثاني      :  فريق الدستور  -األردن/ البحر الميت 
رفع المعاناة عن الفلسطينيين وتحسين حياتهم في األراضي الفلسطينية وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم              

 .من فرص اقتصادية وتعليمية وصحية وعدم االنتظار الى حين تحقيق السالم ليقوم كل إنـسان بواجبـه                
وشدد الملك خ

لفتـرة التاليـة للـسالم                
و

وجرى خالل اللقاء اسـتعراض اخـ .هللا الثاني امس عمرو موسى    كما استقبل الملك عبدا   
السياسية على الساحتين العربية واالقليمية حيث لفت الى ضرورة استمرار الجهود العربية الرامية الـى               

 .االبقاء على زخم مبادرة السالم العربية والعودة الى مسار السالم
د ضرورة ان تتخذ اسرائيل اجراءات عملية لبنـاء الثقـة مـع             وخالل استقبال الملك لشمعون بيريز اك     

ولفت الى مسؤولية اسـرائيل      .الفلسطينيين تمهد الطالق عملية السالم استنادا الى مبادرة السالم العربية         
ازاء تحسين الظروف االقتصادية التي يعيشيها الفلسطينيون من خالل االفراج عن االمـوال الفلـسطينية               

واستعرض وبيريز المشروعات االقتصادية الحيوية التي من المؤمل ان تعـود            .سرائيلالتي تحتجزها ا  
 البحر االحمر وتنميـة     -بالنفع على الفلسطينيين واالردنيين واالسرائيليين ومن ضمنها قناة البحرالميت          

 .وادي عربة
21/5/007الدستور 

ال
الب
ا

ل وتحقيق السالم علـتركزت على الدور األردني والمساعي والرؤية االردنية للح       
العربية مشدداً على ضرورة تقوية السلطة الوطنية الفلسطينية لتتمكن من القيام بواجبها في فرض األمـن   

وعبر الخطيب عن امله ان توقف حركتا حماس وفتح االشتباكات الداخلية وتخفف عن الشعب               .والقانون
وتابع ان المبادرة العربية واضحة فـنحن ال         .لتالحم اساس النجاح  الفلسطيني المعاناه مؤكداً أن الوحدة وا     
علينا اال نتجاهل ان الوضع الذي يتطور في غـزة هـو            : وقال .نريد ان نتفاوض نيابة عن الفلسطينيين     

حصيلة للقرارات احادية الجانب من قبل اسرائيل اضافة الى الخالفات بين الفلسطينيين، محذرا مـن ان                
  .ي للمؤسسات الفلسطينية خطير ليس فقط على غزة والفلسطينيين بل على المنطقة كلهاالتدمير المنهج

  21/5/2007القدس الفلسطينية 
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48.

". نتخابات حرة ونزيهة ايا كـان     اعمين للفائز عبر ا     
يتصدر للتباكي على الديمقراطية من ساهموا في افراغها من مضم"واستهجن ان   

التي " مستقبل األحزاب اإلسالمية  "وكان المجالي قال في جلسة       .مجالي لقانون الصوت الواحد المجزوء    
ال تملك برنامجا كافيا    "اإلسالمية في األردن      

 وليس لـه ارتباطـات خارجيـة        
الحركة االسالمية مكون ا"، قال الغرايبة ان     "ت مظلة الدستور  ويعمل تح 

الردني، ليست ظاهرة عابرة، وال فكرة طارئة، بل هي قوة سياسية وفكرية واجتماعية عميقة الجـذور                

49.

50.

، أن قيـادة الحركـة      )19/5(     
 العمل اإلسالمي، أكبر اإلسالمية في جماعة األخوان المسلمين، وحزب جبهة      

، واعتبرت قيادة الحركة والحزب أن هنـاك"اجتمعت لمدراسة الوضع ورسم خطوط التحرك والمواجهة      "
ر البيان إلى أن الحكومـة        

   برنامج سياسي جدي ومتكامل وتفصيلينالدي: رد على المجاليت العمل االسالمي 
أهمية التصريحات  قلل النائب األول لالمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي رحيل الغرايبة من             : عمان

هل يمتلك خـصومنا الجـرأة   "وتساءل . التي جاءت على لسان رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي   
للدفع باتجاه إقرار قانون انتخاب عصري جديد يعتمد الفرز على اسس برامجية بحيث تتـاح الفرصـة                 

وسنكون حينها د"، وتابع   "للشعب كي يكون حكما بيننا    
في اشارة الى دعم    " ونها         

ال
إن الحركة عقدت ضمن أعمال المنتدى االقتصادي العالمي       

وشدد الغرايبة على ان الحـزب  ". للحكم يؤهلها لتشكيل حكومات برلمانية في حال فوزها بمقاعد األغلبية    
لديه برنامج سياسي جدي ومتكامل وتفصيلي تجاه كل القضايا ويدعو الى ديموقراطية راسخة ال يمكـن                "

ضد منهج االستفراد بالسلطة واالستحواذ وضد عزل االخر        "، الفتا الى ان الحزب      "لجهة ان تنقلب عليها   
وبخصوص غمز المجالي من قناة الحزب باشارته الى انـه          ". وابعاده ومحاربته في حريته وفكره ورزقه     

اردنيا"في حال وصول االسالميين الى الحكم يشترط ان يكون حزبهم           
صيل مـن مكونـات المجتمـع          

ا
 ".في وعي الشعب االردني ووجدانه وعقيدته وثقافته

  21/5/2007الدستور 
  
 دنية تهدد بمقاطعة االنتخابات البلديةالحركة اإلسالمية األر 

لجوئها إلى مقاطعة االنتخابات البلدية فـي بعـض         "هددت الحركة اإلسالمية في األردن بإمكانية       : عمان
تجرى فـي   " تجاوزات ومخالفات حكومية كبيرة   "، في ظل ما وصفوها ب     "البلديات وسحب مرشحيها منها   

واتهـم   ".وخصوصاً في الزرقاء ودوائر في أمانة عمان      "،  عمليات التسجيل لالنتخابات في بلديات عديدة     
رئيس لجنة االنتخابات العليا، في جبهة العمل اإلسالمية وأمين سر الجبهة نمر العساف فـي بيـان لـه                   

  ".عدم توفير فرص متساوية لمرشحي الحركة مع غيرهم"الحكومة ب
  21/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تهم السلطات باستهداف ناشطيهان في األردن توخوان المسلماإل 

حملة اشتدت خالل األسابيع الماضية، السـتهداف  القالت حركة اإلخوان المسلمين في األردن، إن     : عّمان
وأوضح بيان للجماعة، السبت .ناشطي الحركة من قبل السلطات الحكومية     

حزب سياسي فـي االردن         
        

، كما أشا"االنسداد السياسي وإغالق أبواب الحوار من جهة الحكومة       "حالة من   
 ".كما لم تسلم بقية القـوى الوطنيـة األخـرى         " الحركة اإلسالمية،    افتعلت مختلف األزمات مع   "األردنية  

ما زالت الحكومة تضع يدها على      "خوان، ما اعتبره بعض مظاهر االستهداف، وقال        واستعرض بيان اال  
، كما تحدث البيـان عـن فـصل أسـاتذة           "جمعية المركز اإلسالمي بال مبرر أخالق، أو مسوغ قانوني        

ركة اإلسالمية من بعض أكاديميات البالد، والتضييق على مرشحي الحركـة           جامعيين محسوبين على الح   
بالمبادرة لوضـع   "وطالب البيان، الحكومة     . يوليو المقبل  /اإلسالمية لالنتخابات البلدية المقررة في تموز     

برنامج إصالح سياسي يبدأ بقانون االنتخاب، وبإطالق الحريات العامة، وبتعـديل قـانون االجتماعـات               
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ضـرورة  "أعرب عن ادانته الشديدة للتعرض للجيش والقوى االمنية، مؤكداً على            د

ى إلـى تثبيـت األمـن                   

زب إن ح "هللا   

تباكات الحاصـلة       
والقيام بمعالجة سياسية جريئة إلنهاء األزمة القائمة، وهي في الدرجة األول
  ". سلطة الذي عليه ان يبادر ويتحرك وال يترك الساحة تحترق كما هي اآلن

صدرت الهيئة بيانا رأت فيه ان ماحصل        

  ورسم خطوط آساسية ومتتابعة على طريق التدرج فـي اإلصـالح          .. العامة، وقانون الوعظ واإلرشاد   
  ". في مجاالته المختلفةالشامل، الذي يمثل حاجة ملحة وضرورية لالردن

  20/5/2007 قدس برس
  

   اللبنانيتعرض للجيش ادانات واسعة على المستويات السياسية والدينية لل 
قوبلت االعتداءات على الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي في شمال لبنان، من جانب مسلحين              : بيروت

ف المستويات الرسـمية والـسياسية والدينيـة        امس، بادانة واسعة على مختل    " فتح االسالم "تابعين لتنظيم   
الوقوف صفاً واحداً في وجه كـل مـن         "فقد دعا رئيس الجمهورية اميل لحود ابناء الشمال الى          . اللبنانية

وق". يسيء الى امنهم  
المسلحين، الى اي طرف انتموا، من االساءة الى االمن واالستقرار في           اتخاذ كل االجراءات االمنية لمنع      

وطلب لحـود مـن      ".منطقة الشمال ووضع حد لالعتداءات التي طاولت العسكريين والمواطنين اآلمنين         
التحقيق مع الموقوفين لمعرفة الجهات التي تقف وراءهم واستجالء االهداف          "االجهزة القضائية المختصة    

المضي في التحقيق حتى النهاية وعدم التجاوب مع        "مركزاً خصوصاً على ضرورة     " عتداءاتهمالحقيقية ال 
بدوره، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الموقف  ".اي ضغوط يمكن ان تمارس لالفراج عن الموقوفين

ـ      "ودان االعتداءات على الجيش اللبناني و     . في منطقة الشمال   ن محاولة بعض المجموعات زعزعـة االم
اذ : "وأدلى رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط بتصريح قال فيـه           ". وارباك النظام العام  

استنكر االعتداء اآلثم على الجيش اللبناني وقوى االمن الداخلي فـي طـرابلس ومخـيم نهـر البـارد،                   
ا ومصادر دعمهـا، توسـيع      ومحاوالت قيادة ما يسمى منظمة فتح االسالم، المعروفة امتداداتها وخلفياته         

دائرة االعتداء إلحداث اهتزاز كبير في الوضع االمني في الشمال وتعميم حالة من الفوضى والرعب في                
اوساط المواطنين واستهداف االستقرار في لبنان، أخشى ان يكون هذا العمل بداية ألعمال أمنية كبيـرة                

 ". وخطيرة في البلد
قال العماد ميشال عون تعليقًا على اإلعتداء الـذي اسـتهدف            21/5/2007السفير  وفي السياق اضافت    

حقا إنه ليوم أسود أن يستهدف جيش على أرضه وهـو يـسع: الجيش اللبناني 
 هذه السلطة وضعت القائمة األولوية لمعالجة السالح الذي حرر األرض وهـو              واعتبر ان  .واإلستقرار،

: وقال. غيره، على معالجة الخطر الحقيقي الذي يتربص بالمجتمع اللبناني        عنصر استقرار في الجنوب و    
ونطلب من القوى المسلحة    . اليوم ال نرى حال جديا لمعالجة كل األزمات القائمة إال برحيل هذه الحكومة            

حزب الوقال بيان   . أن تنهي عملها بما يتوجب عليها بعد اإلعتداء السافر الذي تعرضت له           
اهللا يدين أي اعتداء من أي جهة صدر، يطال الجيش اللبناني والقوى األمنية، ويهدد األمن واالسـتقرار                 

ودعا الحزب الى ضرورة تحييد المدنيين لبنانيين وفلسطينيين والحفـاظ علـى            . والسلم األهلي في لبنان   
نشعر أن هناك من يريـد زج       وقال إننا   . أرواحهم ودمائهم، مهما كانت الظروف الميدانية صعبة وقاسية       

الجيش اللبناني في صراع داٍم قد الينتهي بسهولة، خدمة لمشاريع وأغراض باتـت معروفـه، ونـسمع                 
دعوات إلى مزيد من التصعيد والقتال الذي سيؤدي حكما الى مزيد من نشر الفوضى وتعميم الصدامات                

تطويق األحـداث واالشـأمام هذا الواقع تجب المسارعة إلى       : "وختم البيان . في لبنان 
ى مسؤولية الفريق الحاكم في               

ال
 وا اذار اجتماعا لها في قريطم،     14وعقدت هيئة المتابعة لقوى     

ترجمة لتهديدات اطلقها رأس النظام السوري بأشعال لبنان في حال اقـرار المحكمـة              "في الشمال يأتي    
وقوفها الكامل خلف الشرعية اللبنانية مجسدة بالحكومة اللبنانية والجيش وقوى االمـن            "واكدت  ". الدولية

  ".  لحسم الموقف بشكل ينهي هذه الظاهرة الشاذة جذرياالداخلي ودعمها التام لتوجه الجيش
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سـيوقع                
كثير من الضحايا واألبرياء، يرسم عالمة استفهام كبيرة حول نوايا هذه اال

 21/5/2007الشرق األوسط 

52.
عن مصدر مـسؤول فـي      " سانا"

ـ      هذا و  ". لبنان           ن أفاد بيان صـدر ع
وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو أعربت عن قلقها العميق من المواجها

اندالع أعمال عنـف بهـذه   "وأعلن البيان أن . ودعت الجميع إلى احترام سيادة هذا البلد وسالمة أراضيه       
هذه األحداث المأساوية   "وشدد على ان    ".  عميقا          

  

53.

  .رسالة سورية

ان طبيعة التوتير وتعدد المنـاطق التـي        : اوال: في الشمال بيانا جاء فيه    " الجماعة االسالمية "وأصدرت  
ان : ثانيـا . انطلق منها، يدل على وجود مخططات امنية ال تمت الى مصالح الساحة االسـالمية بـصلة             

ة الى مهاجمة الجيش اللبناني من دون سبب، تؤكد نية مسبقة الفتعال التـوتير              مبادرة المجموعات المسلح  
ان اصرار مجموعة   : ثالثا. المذكور ولمصلحة قوى يهمها تخريب الوضع األمني اللبناني في هذا الوقت          

على التمترس وراء سكان مخيم نهر البارد، مع علمها المسبق بأن أي صدام معها " فتح االسالم "
  . لمجموعة

  
  سوريا تغلق الحدود مع لبنان وروسيا تعرب عن قلقها العميق 

نقلت وكالة األنباء السورية الرسمية      :  علي بردى  - أ ف ب     -بيروت
نظرا للظروف األمنية في منطقة شمال لبنـان وحرصـا          "لسورية، لم تنشر اسمه، قوله      وزارة الداخلية ا  

على أمن المواطنين من الجانبين السوري واللبناني، قررت وزارة الداخلية إغالق المنافذ الحدودية فـي               
كل من العريضة والدبوسية ريثما تستقر األوضاع األمنية في شمال

ت فـي شـمال لبنـان                  

الحدة في لبنان الذي يشهد وضعا متوتراً أصالً، يثير قلقا
  ".تؤكد ضرورة احترام جميع األطراف سيادة لبنان وسالمة أراضيه ووحدته واستقالله السياسي
 21/5/2007البيان اإلماراتية 

 
     وجود وساطة لوقف االشتباكاتقيادة الجيش تنفي  

 كانـت التوسـط     فتحي يكن او من اي جهة     " جبهة العمل االسالمي  "نفت قيادة الجيش الطلب من رئيس       
  .إلجراء اي تسوية أو السعي الى وقف اإلشتباكات التي حصلت امس

في مخيم  " فتح اإلسالم "وكان يكن قال امس ان الجيش طلب منه التوسط إلنهاء األزمة الحالية مع عصابة               
رتـه   الجاري، والتقى بعد زيا    مايو/ الجدير ذكره ان يكن كان زار دمشق في الثامن من ايار           .نهر البارد 

هذه المسؤول في العصابة شاكر العبسي، ناقالً اليه 
 21/5/2007المستقبل 

 
 اشتباكات شمال لبنان تنعكس قلقا في مخيمات جنوبه  .54

انعكست االشتباكات التي وقعت في منطقة طرابلس شمال لبنـان بـين الجـيش               : خالد الغربي  -صيدا  
 لدى ابناء منطقة صيدا ومخيمات الالجئـين الفلـسطينيين فـي            قلقاً" فتح االسالم "اللبناني وعناصر من    

ـ                 فتح "الجنوب اللبناني عموماً من احتمال انتقال التوتر الى مخيم عين الحلوة رغم عدم وجود نفوذ قوي ل
 .التي تشير المصادر االمنية الى وجود رمزي جداً لها في هذا المخيم ومنطقة الجنوب عموماً              "  االسالم -

نفذوا استنفاراً مسلحاً بعد كالم صادر عن مسؤولين في         " جند الشام "ر فلسطينية ان عناصر     وذكرت مصاد 
الذين يتحصنون داخل االحيـاء     " جند الشام "تحدثوا عن خطة محكمة لتطويق مراكز عناصر        " فتح"حركة  
ر الى مخيمـات    وقد بذلت القوى االسالمية والوطنية في المنطقة جهوداً مكثفة لمنع انتقال التوت           . السكنية
وهي التنظيم االصولي االقوى في عين الحلوة على لسان مـصدر           " عصبة االنصار "فيما ذكرت   . صيدا

 .فيها ان الوضع ممسوك وال داعي للخوف والقلق
 21/5/2007الشرق األوسط 
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  االضطراب األمني يسّرع المحكمة تحت الفصل السابع": األخبار"يكن لـ .55
كجبهة "، وسّجل   "عند األحداث األليمة في الشمال    "مي الداعية فتحي يكن     قف رئيس جبهة العمل اإلسال    

استنكارنا الشديد لكل محاولة من شأنها أن تجـر                

لي، على شفا االنهيار الكامل، كمـا                  
من شأنه أن يدفع بإسرائيل لالستفادة من هذه الفرصة لتقوم بعدوان استباقي، مما يد

تعتقد الجبهة "و." الجميع من دون استثناء    ألوراق اللبنانية التي يمكن أن يدفع ثمنها      
الرئاسـي علـى النحـو الـذي                    

56.

57.

 الخاص، احداث تعـديالت              
مالية تؤدي الى توفير موارد عامة اضافية مع توزيع االعباء بشكل متساو 

وم الكهرباء وفرض ضرائب اضافية في القطاع المـالي، وغيرهمـا مـن االعمـال المـدرة                 باية رس 
، زيـادة االهتمـام     )طفـاء الـدين            

تو
العمل اإلسالمي وكمعارضة على كامل الساحة اللبنانية 

الجيش اللبناني الى معارك داخلية، وأن تؤدي الى اهتزاز األمن على األراضي اللبنانية، ألننا نرى فـي                 
ذلك الخطر الكبير الذي يتهّدد الكيان والمصير، ومما قد يعّجل بتنفيذ القرار الدولي المتعلـق بالمحكمـة                 
ذات الطابع الدولي على خلفية البند السابع، وما يسّرع في تنفيذه اضطراب الوضع األمني الداخلي فـي                 

بنانية في استعجال تنفيذ القـرار      لذلك نرى أنه ال مصلحة للجميع وألي فريق من أفرقاء الساحة الل           . لبنان
الدولي ألن ذلك من شأنه أن يضع كل لبنان، بشقيه المعارض والموا

فع الـى خلـط كـل                    
أن لبنـان يمكـن أن         ا

يخرج من الدوامة التي هو فيها من خالل حسن التعاطي مع االستحقاق 
  ".ذكرناه

  21/5/2007األخبار اللبنانية 
  
  جريحاً في انفجار ليلي في األشرفية 20قتيلة و: لبنان 

قيقة قبيل منتصف ليل امس، دوى إنفجار كبير سمع في ارجاء العاصـمة             عند الحادية عشرة واربعين د    
التجاري في االشرفية وأدى    " ABC"و جوارها، تبين انه وقع في مرأب للسيارات مجاور لمجمع           بيروت  

قضت بفعل انهيار جدار منزلها عليها نتيجـة قـوة          ) عاما63(الى مقتل إمرأة تردد ان اسمها ليلى مقبل         
وقـد تـسبب    . مستـشفيات ال سقط حوالى عشرين جريحا، بينهم شخص أردني  نقلوا الى            االنفجار، كما 

  ."ABC"االنفجار بأضرار مادية كبيرة في المباني المحيطة بمجمع 
  21/5/2007السفير 

  
 البنك الدولي ينصح لبنان باعتماد استراتيجية نهوض ثالثية المحاور 

لى وضع استراتيجية ثالثية المحاور لتمكينه من تخطـي         دعا البنك الدولي لبنان ا     : مارون حداد  -بيروت
واعتبـر البنـك، فـي       .مرحلة اعادة االعمار واالنتقال الى مرحلة النهوض االقتصادي والنمو المستدام         

األثر االقتصادي واالجتماعي لالعتـداءات االسـرائيلية       "دراسة أعدها بناء لطلب الحكومة اللبنانية حول        
 يـضم العناصـر   "برنامج اصالحي متماسـك "ن المحور االول يرتكز على وجود ، ا "االخيرة على لبنان  

تدابير بنيوية تهدف الى تحسين ظروف االعمال التجارية لدى القطاع: التالية
يشمل تحـسين   (على المجتمع               

ج
لاليرادات، وخصخصة بعض الموجودات الحكومية بما يساعد فـي ا

بالقطاعات االجتماعية بما فيها الصحة والتعليم وتوفير شبكات الحماية االجتماعية للفقراء والمهمـشين،             
 سلم لالولويات في سياسات البنى التحتية، وبذل الجهود اآليلة الى معالجة االخـتالالت فـي ادارة                 وضع

دعم متناسق من قبل الجهات "وشدد البنك، في المحور الثاني، على وجود  .عملية التوريد والمالية العامة
لحكومي، اضافة الى مـا     المانحة، بما في ذلك توفير مستويات مرتفعة من المساعدة لبرنامج االصالح ا           

ان توفير مستويات عالية مـن التمويـل مـن          "ورأى  . "سبق ان التزمت به تلك الجهات باعادة االعمار       
الجهات المانحة دعما للتعديالت البنيوية يجب ان ينفق في الحد من االسـتدانة والمـساعدة فـي النمـو                   

ثير مسألة تمويل المشاريع واعادة االعمار      وهذا يتخطى بك  . االقتصادي للخروج من المديونية العالية جدا     
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58.
ً هاتفياً من نظيرته اإلسرائيلية تسيبي ليفني 

بشأن اقتراح إسرائيلي يقضي بنشر قوة دولية في الطرف الفلسطيني 
وكان أبو الغيط قد نفى، أمس، ما تردد . ة إلى القطاعطاع غزة مع مصر، لمنع عمليات تهريب األسلح

وطالب الجانب اإلسرائيلي بعدم التدخل . ية

 حدود مثل أي قوات حرس
"في أي دولة من دول العالم وكان يتم تدريبها على هذه المهمة الوطنية

ذه القوة بطبيعة الحال لم يكن له أدنى عالقة باالقتتال الداخلي نظراً ألن فترة تدريبها على مهماتها 
  ".ر

59.

60.

حضه 
على زيارتها، مشيراً إلى أن برهان سيقدم تقريراً لعباس عن األوضاع في 

حماد مكلف حالياً تقديم تقارير عن األوضاع بصفته الحكم بين حركتي فتح "وضح المصدر، أن 
عقب "ى أنه 

اتخـاذ تـدابير لبنـاء      "وركز البنك، في المحور الثالـث علـى          ."التي ترافق مرحلة ما بعد االعتداءات     
  .، مشيرا الى ان ذلك يتطلب دعما واسعا لمفكرة االصالح"المصداقية والثقة

 21/5/2007الشرق األوسط 
  
  ّرض للفلسطينيين في قطاع غزةأبو الغيط يطالب إسرائيل بعدم التع 

تلقّى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اتصاال: القاهرة
من محور فيالدلفي على حدود 

ق
عن إمكان سحب مصر وفدها األمني من األراضي الفلسطين

ألن تعرض إسرائيل لفلسطينيي القطاع يؤدي إلى ظهور قدر "وعدم التعرض للفلسطينيين في قطاع غزة 
لكن أبو الغيط حث أيضاًَ الفلسطينيين على ". و ما يعّجل من اصطدامهممن التوتر بين الفلسطينيين وه

ألن فيها إساءة للطرفين االسرائيلي والفلسطيني، ألن إسرائيل متفوقة على "عدم إطالق الصواريخ 
كما استنكر رئيس . الفلسطينيين عسكرياً، فمن يطلق صاروخاً تُطلَق عليه عشرات القذائف اإلسرائيلية

مني المصري الموجود في غزة اللواء برهان حّماد ما رددته بعض وسائل اإلعالم بشأن القوة الوفد األ
هذه القوة تتبع األمن الوطني الفلسطيني "وأوضح أن . الفلسطينية التي دخلت من مصر إلى قطاع غزة

المسؤول عن حماية الحدود الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة مثلها في ذلك 
توقيت دخول "وشّدد حماد أن . 

ه
الوطنية قد انتهت ولم يكن هناك أي مبرر لبقائها في مص

  21/5/2007ار اللبنانية األخب
  
  الجامعة العربية تدعو الفصائل الفلسطينّية لاللتزام بالتهدئة 

دعت جامعة الدول العربية، أمس، الفصائل الفلسطينية لاللتزام باتفاق التهدئة :  مراد فتحي-القاهرة 
لسفير محمد وقال ا. الجديد الذي تم التوصل إليه السبت في قطاع غزة برعاية الوفد األمنى المصري

صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في تصريحات 
، مؤكدا أهمية "وصلت جراء االنفالت األمني المجنون إلى حافة الهاوية"للصحفيين إن القضية الفلسطينية 

بالحرص على تنفيذ "لفلسطينيين وطالب جميع المسؤولين ا. وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة
تناقض "منتقدا " االتفاق األخير والخروج من حمامات الدم التي عطلت النضال الفلسطيني لسنوات

  ".التصريحات الفلسطينية التي تحدث فوضى وارتباكا في الرأي العام العالمي
  21/5/2007الشرق القطرية 

  
  وحماسبرهان حماد يتولّى إدارة قناة االتصال بين فتح  

قال مصدر مصري موثوق إن رئيس الوفد األمني المصري في غزة اللواء :  جيهان الحسيني-القاهرة 
و" األمور هدأت في غزة"برهان حماد اكد للرئيس محمود عباس خالل اتصال هاتفي، أمس، إن 

. ب وصولهقطاع غزة عق
وأ

برعاية مصرية، الفتا إل" وحماس بعد توقيع اتفاق وقف إطالق النار بينهما أول من أمس
رة قناة االتصال بين اتصال هاتفي بين الرئيس حسني مبارك وعباس تم االتفاق على أن يتولى حماد إدا

تعبث من أجل إذكاء نار الفتنة بين "واتهم قوى فلسطينية لم يسمها بأنها ".  الجانبين وأن يكون هو الحكم
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التي تتشكل في " القوة التنفيذية"وانتقد أسلوب ". رارية القتال الداخلي ثم االستيالء على السلطة
هناك ميليشيات "، موضحاً أن "حماس"غالبيتها من عناصر تابعة لـ

م لالقتتال الداخلي، وبدالً من التعقل والتريث تستدرج القوة التنفيذية تهداف رموز من حماس لجره
العسكري لحماس، كتائب عز الدين 

القضية الفلسطينية وصلت جراء االنفالت االمني المجنون الى ح: محمد صبيح .61
واألراضي العربية المحتلة قال األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين :  الوكاالت–زة 

القضية الفلسطينية وصلت جراء االنفالت األمني " 

عطلت النضال الفلسطيني 
  ".لسنوات

   21/5/2007البيان اإلماراتية 

62.

ية ودعما 
للنضال العربي واإلسالمي للذود عن حرمة المسجد األقصى، وتأكيدا 

  .واستنكارا لإلجراءات اإلسرائيلية للنيل منه
  20/5/2007 48عرب

63.

وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي يدينون االعتداءات ا .64
أدان وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، االعتداءات االسرائيلية :  قنا-رياض 

خريب الى جانب الحصار الجائر ضد الشعب 

   مرحال فلسطينيا للعريش في طريقهم لغزة65.47
 م47نقلت سلطات االمن المصرية، امس االحد، :  يو بي آي-القاهرة 

طينيين الذين نقلوا وقال مسؤول امني ان الفلس. ربية واجنبية الي العريش استعدادا لترحيلهم الي غزة

بعض األجهزة األمنية الرسمية في "واتهم ". الفلسطينيين ألن هدوء الساحة الفلسطينية ليس في صالحها
 جهاز االستخبارات جندوا من أجل تنفيذ مخطط أفرادا داخل"، وقال إن "الضلوع في هذه المخططات

يحقق استم
عسكرية تبدأ المعركة من خالل 

اس
الجناح "، الفتاً إلى أن "وتبادر بالرد عبر استهداف قوى من فتح

واكد أن ". القسام، هو الذي يحكم األمور حاليا، والقيادة السياسية ليست لديها القدرة على السيطرة
  ".ئيل تعمل حالياً على زيادة االحتقان داخل الساحة الفلسطينية عبر التصعيد العسكري الحاليإسرا"

  21/5/2007الحياة 
  

  افة الهاوية
غ

السفير محمد صبيح في تصريحات صحافية، أمس، إن
أهمية وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة مطالبا جميع "وأكد صبيح ". المجنون إلى حافة الهاوية

ن حمامات الدم التي المسؤولين بالحرص على تنفيذ االتفاق األخير والخروج م

  
   رياال بصورة األقصى50المملكة العربية السعودية تبارك ورقة ال 

قررت المملكة العربية السعودية إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين رياال تحمل صورة المسجد 
لون كبار في المملكة إن هذا القرار جاء لدعم القضية الفلسطينوقال مسؤو. األقصى المبارك

سعوديا على عروبيته، ورفضا 

  
  على غزةالبرلمان اإليراني يدين العدوان اإلسرائيلي  

دان النواب اإليرانيون، أمس، العدوان اإلسرائيلي الوحشي على قطاع غزة ودعم الواليات : طهران
  ". الموت إلسرائيل"المتحدة لهذا العدوان، ورددوا هتافات داخل البرلمان تقول 

  21/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  السرائيلية
ال

على الشعب الفلسطينى وما يحدثه من قتل ودمار وت
 .امل فى المنطقةالفلسطينى يشكل ضربة جديدة لكل الجهود الرامية لتحقيق السالم العادل والش

  21/5/2007الشرق القطرية 
 
نقل : مصر 

واطنا فلسطينيا مرحلين من دول 
ع
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يحملون تأشيرات 

  21/5/2007القدس العربي 
  

  زيرا خارجية مصر واألردن يؤجالن زيارة إلسرائيل .66
دن الى اسرائيل  مصر واالر

  نيين   .67
جلس 
لمهندسين الفلسطينيين في 

 21/5/2007الدستور 

68.

ـف الواليـات         
وتضمنت الرسا .المتحدة تجاه قضايا الشرق األوسط، باإلضافة إلى مستقبل لبنان        

  :مشار إليها ثالث قضايا مركزية تقع في صلب المحادثات الممكنة مع سورية
  ات بهذا الشأن

 .ية مـع سـورية           
في موقف الواليات المتحدة جاء في أعقاب " التحول"وادعت الصحيفة أن ما أسمته      

ي الرياض قبل شهرين، والذي ناقش مبادرة السالم العربية، باإلضافة إلى مؤتمر شرم الشيخ، قبل ثالثة                
  .المعلم
  21/5/2007 48عرب

الي العريش عن طريق مطار القاهرة الدولي والموانىء البحرية المصرية ممن ال 
واضاف المسؤول ان المجموعة احتجزت في مطار . دخول لمصر وتم ترحيلهم من قبل دول اجنبية

ولم يذكر .  البري عند افتتاحهالعريش ريثما يتم نقلها الي مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني عبر معبر رفح
  .المسؤول اية اسباب لترحيل هذا العدد من الفلسطينيين او فيما اذا كانوا مطلوبين في قضايا

و
تأجلت زيارة لوفد عربى يضم وزيرى خارجية:  ربيع شاهين-القاهرة 

قالت مصادر دبلوماسية مصرية . بسبب تدهور االوضاع الداخلية سواء فى اسرائيل او بين الفلسطينيين
ان الزيارة التى كانت مقترحة االسبوع القادم تم تأجيلها الى موعد سيتم االتفاق عليه عبر المشاورات بين 

  . الجانبين
  21/5/2007الشرق القطرية 

  
تحاد المهندسين العرب قرر دعم ومساندة المهندسين الفلسطيالمجلس االعلى ال 

 قال األمين العام التحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي ان الم:ايهاب مجاهد - عمان
األعلى لإلتحاد قرر في إجتماعه الذي عقد في عمان مؤخراً دعم ومساندة ا

لة ووضع آلية من اجل مساندتهم ومساعدتهم علمياً ومادياً داعياً الى وحدة واستقالل الصف األرض المحت
  .الوطني الفلسطيني

  
  الواليات المتحدة تسمح إلسرائيل بإجراء مفاوضات مع سورية: هآرتس 

ورية، وأنه قد تم    أن اإلدارة األمريكية سمحت إلسرائيل بإجراء مفاوضات مع س        " هآرتس"كتبت صحيفة   
نقل رسالة حول هذا التحول في موقف الواليات المتحدة مؤخراً إلى إسرائيل، بحسبها فإن واشنطن تؤكد                
على أنها تسمح إلسرائيل بمناقشة مستقبل هضبة الجوالن السوري المحتل والسالم والترتيبات األمنية مع              

 بشكل غير مباشر، على مواقسورية، إال أن واشنطن ال تسمح إلسرائيل بالتفاوض، حتى        
لة، بحسب الـصحيفة،     

ال
 بإجراء مفاوضتسمح الواليات المتحدة إلسرائيل وسورية:  مستقبل هضبة الجوالن-
  ال تستطيع إسرائيل أن تطرح هذا الموضوع على طاولة المفاوضات:  لبنان-
أوضحت الواليات المتحدة إلسرائيل أنه ليس من شأن األخيـرة التعهـد للـسوريين    :  مواقف واشنطن -

موضوع يقع ضمن   بكيفية تصرف الواليات المتحدة حيال مختلف القضايا في الشرق األوسط، وأن هذا ال            
  .مجال اإلدارة األمريكية فقط

وقالت الصحيفة أن الممثلين األمريكيين لم يتحدثوا عن أي موقف بالنسبة لتواجد مقار تنظيمات المقاومة               
الفلسطينية في دمشق، ودور سورية بتهريب األسلحة إلى حـزب اهللا، ومـن هنـاك إلـى األراضـي                   

ل موضوع آخر هو إيران وعالقاتها العـسكركما أشارت إلى أنه تم تجاه     . الفلسطينية
مؤتمر القمة العربيـة          

ف
 مستقبل العراق، وشارك فيها وزير الخارجية السوري، وليد أسابيع، والذي ناقش
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69.

70.     
حمل المتنافس على ترشيح الحزب الديمقراطي النتخابات:  محمد دلبح  -واشنطن  

خـالل  " العنف الذي يمسك بخناق غـزة     "ائب، دينيس كوسينيش إسرائيل والواليات المتحدة مسؤولية        
مظهـر لألزمـة اإلنـسانية والـسياسية        "ن هذا العنـف هـو           

 

قتـصادي       
  ."ن األرضية الخصبة للعنف والفوضىعلى غزة سوف يخلق فقط مزيدا م

  21/5/2007الدستور 

  ابا يدعو لوقف أعمال العنف في غزة .71
صرف باعتـدال والفلـسطينيين       

ـطرابات     
التي وقعت بسبب الهجمات الصاروخية على المدن اإلسرائيلية والرد العسكري ا

أخاطب االحساس بالمسؤولية لدى جميع     "واضاف البابا    .القتتال الداخلي بين نشطاء حركتي حماس وفتح      
ادعـو  "وتـابع    ."مرتكبي اعمال العنف من خالل الحـوار      

  

  
   لدفع المزيد من المساعدات المباشرة للفلسطينيين خطة جديدة: االتحاد االوروبي 

يبلور مسؤولون كبار في االتحاد االوروبي خطة جديدة لدفع المزيد من المساعدات المباشرة للفلسطينيين              
وقد عرض االقتراح في أثناء لقاء جرى أمس        . لين مع الخط األكثر اعتداالً في الحكومة الفلسطينية       المتماث

وسيطرح االقتـراح   . في بروكسل بين وزراء خارجية االتحاد األوروبي ومندوبين عن الجامعة العربية          
حث األوروبيـون   ويب . على بحث معّمق في لقاء وزراء الخارجية المنعقد في لوكسينبورغ الشهر القادم           

عن آلية تسمح لهم بنقل المزيد من األموال مباشرة إلى رجال فتح في الحكومة الفلسطينية دون أن تصل                  
وتعمل آلية المساعدات الطارئة المباشرة اليوم لتسمح للسلطة الفلـسطينية          . هذه األموال إلى رجال حماس    

  . ما يتعلق بتوزيع األموالبأداء مهامها، ولكنها ال تترك مجال مناورة واسعاً في كل 
  21/5/2007السفير 

  
مرشح ديمقراطي اميركي يحمل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العنف في غزة  

 الرئاسـة األمريكيـة،           
الن

وقال في بيان له إ. األيام السبعة الماضية  
وأضاف كوسـينيش إن    ." 2006واالقتصادية التي تتجمع في غزة منذ تعليق المساعدة الدولية في نيسان            

دت في تفجير العنف الفصائلي، حيث تم حرمان نحـو          تعليق المساعدة عن السلطة الفلسطينية ربما ساع      "
والكثير من هؤالء قد لجأوا إلى      .  ألفا من قوات األمن الفلسطينية من الحصول على رواتبهم لنحو عام           80

العنف للمطالبة برواتبهم، إضافة إلى حقيقة أن المانحين الغربيين القلقين تجاه األزمة اإلنسانية في الضفة               
." زة قد ضخوا أمواال إلى مؤسسات تقودها فتح ربما زاد من التوتر بين فتح وحمـاس               الغربية وقطاع غ  

إنهاء العنف في غزة يتطلب دعم الواليات المتحدة لحكومة الوحدة الفلسطينية التـي             "وقال كوسينيش إن    
غة ليس هناك صي  "واضاف مؤكدا   . "ديد المساعدة للسلطة الفلسطينية   تشكلت في شباط الماضي وإعادة تج     

إن استمرار الحصار الـسياسي واال"وقال  " آخرى إلعادة االستقرار في غزة واألمن إلسرائيل      

  
الب

 اسرائيل للت،وم األحد  ي ، دعا البابا بنديكت السادس عشر     :مدينة الفاتيكان 
ودعا البابا المجتمع الدولي لـدعم الجهـود         .في قطاع غزة  " التدهور الدموي "لوقف اعمال العنف وأدان     

 في كلمة أمام آالف تجمعوا في ساحة القـديس          ،وقال البابا  .الساعية للتوصل لتسوية من خالل التفاوض     
وأبدى البابا أسفه على االض ." الرب أن يوضع حد لهذه المأساة      مرة أخرى أناشد باسم    "،بطرس

إلسرائيلي إلـى جانـب               
ا

) تحييد(يمكنهم  .. طة الفلسطينية اعضاء السل 
  ."حكومة اسرائيل لالعتدال واحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود نحو استئناف الحوار
  20/5/2007رويترز 
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  إلى ضبط النفس الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي البيت األبيض يدعو  .72
، )تكساس(ورج بوش في كراوفورد         

  21/5/2007المستقبل 

73.

د               

  21/5/2007الغد األردنية 

 ) فتح اإلسالم(ناني مع ميليشيا .74
 بين قوات الجيش صباح اليوم االشتباكات التي دارت صباح اليوم

 وذلك بعد أن أدانتهما محكمة أردنية بالتورط يابياً

في مزرعة الرئيس االميركي ج: حمد رمضان ووكاالت   ا -رام اهللا   
ال نزال قلقين من اعمال العنف، وندعو كل االطـراف          "قال الناطق باسم البيت االبيض غوردن جوندرو        

  ".على حماس ان توقف اطالق الصواريخ على اسرائيل"، لكنه أوضح "الى اظهار ضبط النفس

  
   طفل يتيتم يومياً في العراق 400: دراسة 

إضافة الـى     طفل يتيتم يومياً   400  هناك  ان ،وزارة العدل العراقية  ل أكدت دراسة    :أحمد صبري  - بغداد
نتيجة العنف الطائفي والمواجهات والتفجيرات والقتـل علـى الهويـة فـي بغـدا، وذلك    امرأة 100

، %200حتالل الى   الالنقاب عن ارتفاع معدالت الطالق، بعد إ       شفتك كما   . األخرى  العراقية والمحافظات
  %.50حاالت الزواج تراجعا بلغ   سجلتفيما

 
ما هي خلفيات اشتباك الجيش اللب 

تناقلت األخبار الصادرة : الجمل
، وأشارت المعلومات األولية إلى سقوط سبعة قتلى من )فتح اإلسالم(اللبناني وعناصر ميليشيا جماعة 

 . جريحا40ًالجيش اللبناني، وأربعة من عناصر الجماعة، إضافة إلى أكثر من 
 :دوافع االشتباك• 

صرف بلدة أميون الكورة، وقد التقطت تزعم أجهزة األمن اللبنانية، بقيام مجموعة بمحاولة السطو على م
كاميرا البنك صورة السيارة التي كانت تستخدمها هذه المجموعة، وبتتبع مصدر السيارة، يتبين أنها توجد 

 .في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين، الذي يقع بالقرب من مدينة طرابلس الواقعة في شمال لبنان
هذا، وعندما حاولت قوات ) فتح اإلسالم(رة ويتبين أنها تابعة لجماعة تتبعت قوى األمن اللبنانية السيا

 .األمن اللبنانية القبض على المتورطين، حدثت المواجهة المسلحة
 :أبرز االتهامات االفتراضية لمواجهة جماعة فتح اإلسالم• 
 . االرتباط ببعض الجهات اإلقليمية-
 . االرتباط بتنظيم القاعدة-
 .خابرات السورية االرتباط بالم-
 . االرتباط بالفصائل الفلسطينية-

نفت كل فصائل المقاومة الفلسطينية وجود أي عالقة تربطها مع جماعة فتح اإلسالم، وأكد الناطق باسم 
من إجمالي % 5حركة حماس بأن عدد الفلسطينيين المنضوين تحت عضوية هذه الجماعة ال يتجاوز 

 .عضويتها الكلية
ارتباط جماعة فتح اإلسالم بتنظيم القاعدة، وبعض األطراف اإلقليمية األخرى، فهي أمر أما االتهامات ب

 :يصعب نفيه، وذلك وفقاً للشواهد اآلتية
 في تحقيق صحفي أجرته صحيفة نيويورك تايمز األمريكية تمت اإلشارة إلى أن شاكر العباسي وأبو -

مصعب الزرقاوي قد صدر بحقهما الحكم باإلعدام غ
 .في اغتيال الدبلوماسي األمريكي لورانس فولي في األردن

تحدث شاكر العباسي شخصياً إلى مراسل صحيفة نيويورك تايمز قائالً بأن أمريكا تحتاج إلى أن تعاقب 
  . بسبب تواجدها في العالم اإلسالمي

 :تنظيم جماعة فتح اإلسالم• 
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لف قارات العالم، ويكتسب تنظيم القاعدة الموجود في 

 بقية الفروع فهي 

 .ير ذلك

شارت الصحيفة إلى حديث أحد 
والذي قال فيه بأن الشباب من أمثال ) مسؤول ذكر اسمهرفض ال(ية 

خيم نهر البارد خصيصاً لهذا الغرض منذ بداية 

 عنصراً، وتجدر اإلشارة إلى أن فروع تنظيم 150لمعلومات االستخبارية عضوية التنظيم بحوالي تقدر ا
القاعدة ليس بالضرورة أن تحمل نفس االسم، وذلك ألن تنظيم القاعدة ال يتمثل حصراً في تنظيم القاعدة 

تنظيمات األصولية الموجود في أفغانستان، بل تنظيم القاعدة هو تحالف واسع يضم عدداً كبيراً من ال
السنية المنتشرة في كثير من أنحاء العالم، وفي مخت

أفغانستان أهمية رمزية بسبب أنه األقدم، وبسبب وجود كبار الرموز مثل أسامة بن الدن وأيمن 
أما).. فرع الرئيسيال(الظواهري، لذلك يمكن وصف تنظيم القاعدة في أفغانستان بـ

وفقط ترتبط به عن طريق العموميات مثل ) الفرع الرئيسي(تدير عملياتها المسلحة الميدانية باستقالل عن 
الجوانب العقائدية الجهادية وغ

 :المالحظات االستخبارية حول جماعة فتح اإلسالم• 
ؤولي أجهزة المخابرات الشرق أوسطية يقولون بأن أشارت صحيفة الهيرالد تربيون إلى أن بعض مس

شاكر العباسي يمثل واحداً من أخطر العناصر من حيث قدرته على تجميع المجموعات والفرق الصغيرة 
من حيث الناشطين وتزويدهم بالمهارات والقدرات العسكرية، وأ

المسؤولين في المخابرات األمريك
شاكر العباسي لهم القدرات الميدانية على األرض، من النوع الذي أصبح تنظيم القاعدة يفتقر إليه ويسعى 

يوجد اسم شاكر العباسي حالياً ضمن قوائم اإلرهابيين المطلوبين بواسطة أجهزة  ).حالياً الكتسابه
 .لعالمية، والمخابرات األردنيةالمخابرات الغربية ا

 عنصراً من 50تقول المعلومات االستخبارية أيضاً بأن شاكر العباسي يعمل تحت إمرته وإشرافه حوالي 
 .السعوديين وبعض العرب اآلخرين الذين يشاركون في القتال الدائر حالياً في العراق

ملء فراغ القيادة الذي خلّفه مقتل وتعتقد أجهزة المخابرات األمريكية بأن شاكر العباسي يسعى ل
 .الزرقاوي في تنظيم القاعدة

المعلومات الخاصة حول شاكر العباسي تقول بأنه من مواليد فلسطين، وقد خرج مع عائلته إلى األردن 
عندما كان طفالً يافعاً، وقد التحق بالدراسة الجامعية في كلية الطب، ولكنه ترك دراسة الطب لنضم إلى 

 عرفات، وشارك في العديد من العمليات المسلحة ضد إسرائيل، وانتقل إلى سوريا، حيث تم حركة ياسر
 . عاما51ًويبلغ عمر شاكر العباسي حالياً .. اعتقاله لفترة ثالثة أعوام

 :الصراع مع السلطات اللبنانية• 
يمز اللندنية، وقال أشار مراسل صحيفة الهيرالد تربيون إلى أن العباسي قد تحدث إلى مراسل صحيفة التا

بأنه لن يقوم بتنفيذ أي عمليات عسكرية داخل لبنان، واعترف بأنه يقوم بإرسال المقاتلين إلى العراق، 
يعمل في م) جماعة فتح اإلسالم(وقال بأن تنظيمه 

خصيصاً لهذا الغرض ولكن في مخيم عين يعمل أيضاً ) عصبة األنصار(الحرب في العراق، وبأن تنظيم 
وعموماً، لقد أشار الصحفي  .الحلوة الواقع على مسيرة نصف ساعة بالسيارة جنوب العاصمة بيروت

األمريكي سيمور هيرش في مقاله الذي حمل عنوان تبديل االتجاه، ونشرته مجلة النيويوركر األمريكية 
توجهاتها االستراتيجية بدءاً من نهاية العام الماضي، وذلك إلى أن اإلدارة األمريكية قد غيرت وبدلت في 

بحيث أصبحت تنفذ بعض العمليات السرية التي يشرف عليها بشكل مباشر مكتب نائب الرئيس األمريكي 
ديك تشيني ويتم تنفيذ هذه العمليات السرية داخل العراق، لبنان، إيران، وذلك باالتفاق والتعاون بين 

المركزية األمريكية والمخابرات األردنية، المصرية، السعودية، ومخابرات محمود وكالة المخابرات 
عباس رئيس السلطة الفلسطينية، إضافة إلى قيام بعض الفصائل والقوى الموجودة في المنطقة بتقديم 
التعاون والمساعدة والدعم في هذه العمليات السرية ويتوقع أن تنخرط في برنامج عمليات ديك تشيني 

 آذار المسيطرة على حكومة السنيورة الحالية وأجهزة أمنها ومخابراتها وقوى أمنها 14لسرية قوى ا
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 :ت
حول الجماعات األصولية 

 الش-اإلسالمية السنية والدور الذي يمكن أن تلعبه، في إشعال الحرب السنية
 الشيعية قد فشلت بعد المواجهات التي حدثت بين -شيني وجهة نظره ألن خطة إشعال الحرب السنية

الهادف إلى ) ب(حت أمريكا تطبق مخطط الخطة 
التخلص من الجماعات األصولية السنية التي تدعم التمرد في العراق، عن طريق قيام أج

 منهم، واالستفادة من وقائع المخطط الجديد بتلفيق التهم 

الذين ) المعلمون(تحديد ساعة الصفر التي اختارها 

 .قطاع غزة والقيام بعملية وحشية جديدة
   . سوف تظهر يوماً ما

75.
  

دام علنية في أحد شوارع مدينـة            

اء استمرار شـالل الـدم      جر, ضبا            

  . ضا

واال عليك ان تحلق لحيتك التي أخـذت        , ز نفسك   

سلحون بـالوقوف      

  ..وبدأ المسلحون بتنفيذ مخطط فوجئنا به جميعا.حذر وترقب

ليتولى أحدى المسلحين باطالق النار على اقدام الشاب محمود         .. على الحائط      

وحتى اآلن هناك الكثير من التساؤالت حول اشتباكات صباح اليوم بين جماعة فتح اإلسالم، .. الداخلي
وقوات الجيش اللبناني، ومن ثم أبرز هذه التساؤال

طقة في نهاية العام الماضي، ودار حديث طويل لقد جاء ديك تشيني إلى المن
فهل يا ترى غّير ديك .. يعية

ت
وبالتالي أصب.. هدي والقوات األمريكيةجيش الم

هزة مخابرات 
إلقاء  الهادفة إلى ةدول المعتدلين العرب ومن يتعاونون معهم بوضع وتنفيذ التوجهات األمريكية الجديد

القبض على عناصر هذه الجماعات بعد تلفيق االتهامات الجنائية ضدها، والقبض على عناصرها 
وتسليمهم للمخابرات األردنية وغيرها للتخلص

، وفي هذا الوقت ، باعتبارها المسؤولة عن دعم الجماعات األصولية اإلسالمية)لسوريا(اإلضافية 
يتميز بالدقة الفائقة في ) توقيت(بالذات، والذي هو 

وأيضاً إلثارة .. ملف المحكمة الدولية(خططوا له، وذلك لكي يأتي متزامناً مع التطورات الجديدة في 
ت الذي تتأهب فيه دبابات الجيش اإلسرائيلي الكراهية ضد الفلسطينيين في أوساط اللبنانيين في الوق

القتحام 
وبرغم كل هذه التساؤالت، من يدري فالحقائق بالتأكيد

  20/5/2007موقع الجمل 
  
  !الجزيرة توك تشهد عملية إعدام علني في غزة 

رزق عروق 
محمد ,رة توك للمشاركة في تشييع جثمان الزميلين الصحفيين سليمان العشي         كنت متجها برفقة طاقم الجزي    

عندما صدمنا بمشاهدة أول عملية اع,م2007-5-14عبده ظهر االثنين    
  . غزة على مرأى ومسمع عشرات من المارة

حينها كادت غزة تطبق كفيها على وجهها ويثور بحرها ضجرا وغ
  .الفلسطيني المتواصل بعد تجدد االشتباكات المسلحة

, بحرهـا ونارهـا   , والشمس العمودية نالت من األبـدان       , الساعة كانت تشير إلى الثانية والنصف ظهرا      
المسلحون ينتشرون في شوارع المدينة وكأن دبابات االحتالل على شفا حفرة القتحام المدينـة كـسابق                

  .عهده
كن هذه المرة المسلحون يتربصون ببعضهم بعل

وكان مما  , تناولت أطراف الحديث مع زميلي إبراهيم عمر أثناء ركوبنا السيارة حول الشهيدين الراحلين              
جه,برحيل سليمان ومحمد الدور عليك      :"قلته إلبراهيم   

  ". ء من ثم إعدامهما يوم السبتحتى ال تنال جزا, بالظهور 
قاطعتنا حركة سريعة للمسلحين أقاموا حاجزا طيارا على إحدى         , وقبل ان أكمل حديثي الموجه إلبراهيم       

ليطلب منها المـ, حيث تقدمت سيارة كانت متوقفة أمامنا مباشرة        ,االشارات الضوئية   
  . نزول من السيارةوأجبروا شاب ملتحي على ال, على ناصية الطريق 

ونحـن نراقـب    ,أثناء ذلك أخبرت السائق بضرورة االنسحاب من المكان والعبور من شوارع التفافيـة              
المشهد ب

, المسلحون أجبروا الشاب األعزل على النزول من سيارته ليتولى مسحلين اثنين ضربه بأعقاب البنـادق              
ومن ثم يطلبون منه الوقوف 
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محاوال , أبو خاطر الذي سقط مغشيا عليه جراء زخات الرصاص الكثيف         
ـ              أكثر مـن خمـسين   من المسلحين اال أن المقنعين وكان عددهم ستة أجهزوا على الشباب بشكل سريع ب

  .ء جسده النحيل
,ومن هول ما رأينا لم ندري بما نقول اثر مشاهدتنا لعملية اعدام علنية في وضح النهار               

أخبرناه اننا صحفيين ذاهبين فـي مهمـة         

5/2007  

76.

هذه المنطقة، يتميزون عن " سنة"ون، إخوان مسلمون وسلفيون، ومناطق جردية جعلت من 

من في التناقض القائم بين األهداف النهائية لهذه الجماعات والمتمثلة في 

األمن،"االلتباس ال يقتصر على الجغرافيا والسياسة، بل تخطى هذه وتلك إلى 
يد إنتاج تجربة العراق من حيث توزع الوالءات المذهبية والمليشاوية ألجهزته األمنية، فاستخبارات 

في حين تتركز ثقة فريق الرابع عشر من آذار بشعبة  
المعلومات في قوى األمن الداخلي، وفي زحمة التنافس والتزاحم بين األجهزة متعددة ال

بكل ثقله بعد اصابته الهـروب       

رصاصة استقرت في كافة انحا
حالة من الهرج    

  ... والمرج واالرتباك أصابت كل من تواجد بالمكان
يـا  :" ليفاجئنا السائق بـالقول   , عدام  بشكل سريع سار السائق هاربا من المكان الذي وقعت فيه عملية اال           

,"شباب اذا كنتم حماس انزلوا من السيارة كي ال يقتلونا جميعا          
  ... حينها تبادر الى ذهني حادثة اعدام الصحفيين سليمان العشي ومحمد عبده.صحفية

فارقت زميلي ابراهيم   ,غادرنا المكان سريعا  ,لثرىوبعد انهينا مشاركتنا في مواراة الصحفيين المغدورين ا       
ليوقفنا حاجز من المسلحين مرة أخرى وجرى تفتيش دقيق لنـا حتـى مررنـا         , عمر و واصلت طريقي   

  . بسالم
في ساعات متأخرة هاتفت ابراهيم لالطمئنان عليه فيخبرني أن الشاب الذي أعدم أمام ناظرينا ظهر أمس                

 .انتقل الى رحمة اهللا تعالى, 
/16الجزيرة توك 

 
  ماذا يجري في شمال لبنان؟  

 عريب الرنتاوي
في التسلل إلى شمال لبنان من بوابة طرابلس ومخيماتها وعكار " السلفية الجهادية"نجحت القاعدة و

على ضفاف مخيم عين الحلوة في جنوبه، مستفيدة من التباس " جند الشام"وجرودها، بعد أن رابط 
 . كبير، والتباس اللحظة السياسية بدرجة أكبرالجغرافيا بقدر 

ففيها فلسطينيون وسوريون ولبنانيون، مسلمون : جغرافيا الشمال ملتبسة، تتداخل فيها الطوائف واألقوام
سنة وعلوي

ميليشيا "أو " الذراع العسكرية"ون أشداء، ومرشحون الستئناف دور بأنهم مقاتل" سنة لبنان"غيرهم من 
 . الذي توقف بتوقف الحرب األهلية وخروج الثورة الفلسطينية من لبنان" السنة

سياسيا، تبدو اللحظة ملتبسة، فالذين نشأوا في حضن األجهزة األمنية السورية ارتدوا عليها، واالشتباك 
لة إلى العراق من فتح اإلسالم، وتهديدات األخيرة لدمشق بالويل والثبور بين هذه األجهزة وعناصر متسل

 .وعظائم األمور، تشير إلى أن صفحة صعبة من العالقات بين النظام وهذه المنظمات قد فتحت
ولاللتباس السياسي سبب آخر يك

وتحويل لبنان إلى ساحة جهاد بعد أن ظل لسنوات وعقود ساحة مناصرة، وما تقتضيه هذه " خالفةدولة ال"
للزعامات السنية التقليدية، وباألخص الزعامة المهيمنة آلل الحريري من جهة، " تكفير"األهداف من 

ل وتواطئها مع ب" تردد السنية السياسية"وحاجة هذه الجامعات ورغبتها من جهة ثانية في االستفادة من 
نمو الحركات السلفية في عكار وطرابلس، الجرود والمخيمات، علّها تشكل رديف عند الحاجة 

" عربي" والضرورة في مواجهة سالح حزب اهللا، وقد تواترت التقارير مؤخرا التي تتحدث عن تمويل
مع إيران وحلفائها في لهذا الجماعات على خلفية مذهبية، وباألخص في سياقات المواجهة " لبناني"وآخر 
 . المنطقة

، فلبنان " نظرية وأجهزة
يع

الجيش تبدو موضع ثقة فريق الثامن آذار،
مرجعيات، تجد 
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لتلويح بورقة الحرب  الدوام نوايا شريرة، لعل أهمها ا

77.

على أرض فلـسطين،    " سرائيل

علماً بأن هـذه    .  ما بعد اتفاقيات أوسلو    

ذه المسؤولية أخذت تتعرض لتآكل سياسي وقانوني متدرج، حتى وجـدنا               

ين الفلـسطينيين           

  . على السواء67 و48 والمتحكم بشعبه في أراضي 

، تصنف في المحافل الدولية، إرهابـاً، مـع ميـل               

قوى من هذا النوع وسيلتها للتسرب واإلفالت والتفلّت، وهذا ما حصل على هوامش التحقيق في أكثر من 
 . جريمة سياسية وقعت مؤخرا

أخطر ما ينطوي عليه ملف التفجير في الشمال، هو الزج بالمخيمات الفلسطينية في هذا المعترك، صحيح 
أن المخيم ليس بريئا مما يجري وليس قصيا عن تجاذبات اللحظة السياسية وطوفان المد األصولي، لكن 

الصحيح كذلك أن الزج بالمخيم كان يخفي على
األهلية وإنعاش ذاكرة اللبنانيين عن مرحلة يجهدون على اختالف مشاربهم في نسيانها، فلمصلحة من 
يزج بالمخيم وإلى متى سيظل السالح الفلسطيني وطنيا كان أم إسالميا، إخوانيا كان أم سلفيا، ورقة تلّوح 

 حسابات اللحظة الراهنة أو اآلتية فتح هذا بها األطراف كلما اقتضت الضرورة ذلك، أو كلما أوجبت
 الملف وتحريكه؟

  21/5/2007الدستور 
 
  تصفية قضية فلسطين من الخارج والداخل  

  إلياس سّحاب
إ"لو عمدنا الى رسم خارطة القضية الفلسطينية في الفترة ما بين تأسيس             

، لو قدر لنا رسم هذه الخارطة، وفقاً لتسلسل         )اً وعربياً ودولياً  فلسطيني(واللحظة التاريخية الراهنة للقضية     
أحداثها السياسية، وبلغة الخط البياني، صعوداً وهبوطاً، مع كل تطور سياسي، فـسنجد الخـط البيـاني                 
التاريخي للقضية ينحدر حالياً إلى درك ال سابق له في التدهور، درك يصل في انحـداره إلـى حـدود                    

 : الحقيقي على القضية وشعبهاالخطر التاريخي 
ففي مسألة تحديد مساحة الوطن الفلسطيني الموجود بين أيدي سكانه األصليين من الفلـسطينيين، سـنجد                

الى  ،1947في قرار التقسيم الصادر سنة      % 44الى   ،1948، قبل العام    %100هذه المساحة تنحدر من     
رحلةفقط في أكثر عروض التسوية السياسية سخاء، منذ م        % 22

ملكاً خالصاً لشعب فلسطين، رغم وجود االنتداب البريطاني الذي كان          ) 1948قبل العام   (المساحة كانت   
ولكن بعد تسليم الدفة عمليـاً للقـائمين         (1948يفترض أن يرحل ذات يوم، وقد فعل ذلك فعالً في العام            

من فلسطين، المعروضة حالياً، هي مجرد      % 22بينما نجد مساحة    "). لإسرائي"على مشروع إنشاء دولة     
سوى قرارات دولية معطلة منذ عشرات      (وعد نظري ال وجود ألي ضمان سياسي او قانوني يستند إليه            

، وتقع تحت نير احتالل يقوم عملياً بقضم ما أمكن من هذه المساحة الجغراقية، وتقطيع أوصالها،                )السنين
  . جزر صغيرة منعزلة جغرافياً وسكانياً، بعضها عن بعضوتحويلها إلى

ظلت القضية حتى ما قبل العقدين األخيرين، مـن القـرن العـشرين، تعتبـر               . في البعد العربي للقضية   
مسؤولية عربية جماعية، لكن ه
، وحلـول مفهـوم     " اإلسـرائيلي   الصراع العربي "الختفاء النهائي لمفهوم    أنفسنا منذ سنوات عديدة أمام ا     

) كمصر واألردن (محله، ووجدنا دوالً عربية محيطة بفلسطين       "  اإلسرائيلي - الصراع الفلسطيني "وشعار  
، وتتحـول إلـى وسـيط بـ(!!)تخرج نهائياً، من دائرة الصراع، باتفاقـات سـالم          

الجاثم على كامل التـراب     " اإلسرائيلي"في أي نزاع تفصيلي، ودائماً تحت نير االحتالل         ،  "اإلسرائيليين"و
الفلسطيني،

على الصعيد القانوني، تراجعت وتآكلت القيمة التنفيذية لكل قرارات األمم المتحـدة الخاصـة بالقـضية                
، وفقدت أي قوة دولية أو عربية تمـارس ضـغوطاً جـادة             )242 181،194،:وأبرزها الثالثة األولى  (

لكامل التراب الفلسطيني، واقعاً سياسياً يضغط المجتمع الـدولي         " اإلسرائيلي"وأصبح االحتالل   . لتنفيذها
كمـا  . ، الذي ال يجوز المساس به     "إسرائيل"وقواه األساسية للحفاظ عليه ورعايته، على أنه رديف ألمن          

اومة فلسطينية مشروعة لهذا االحتاللأصبحت أي مق  
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 اللحظة، لتحديد موقعها على خارطة الخط البياني المنحدر للقضية الفلسطينية، نكتفي بهذه               

فلسطيني للسيطرة المباشرة لالحـتالل              

ضل من هذا الوضع، بعد أن عجزت مطوالً عن فرض إسناد مهمة تصفية قـوى المقاومـة                 
الفلسطينية مباشرة للسلطة الفلسطينية، وبقرار رسمي منها، شرطاً العت

  .مفاوضات
مقاتلة وسط االقتتال الفلسطيني، بقصف مواقع حـساسة         

لحركة حماس موقعة عشرات القتلى والجرحى، وتصرح في الوقت نفسه، بأنها تدعم السلط

إنها عملية تصفية متدرجـة     . س القرار الدولي  في كوالي " الخطط" التحليل، أو بحثاً عن خيوط        

صحوة عربية وفلسطينية، تعيد الـصراع إلـى جـذوره                  

78.
  طالل عوكل

عربي رسمي إلى تبني هذه المفاهيم الجديدة للصراع، في الساحة الدولية، أو على األقل، العجز الكامـل                 
 داعمة،  عن طرح أي مفاهيم بديلة تجسد حقيقة الصراع وأصوله التاريخية والقانونية، وتقف وراءها قوة             

  .سياسياً ودبلوماسياً على األقل
فإذا انتقلنا الـى    . تندرج هذه النقاط كلها، المعروضة أعاله، تحت عنوان اإلطار الدولي والعربي للقضية           

اإلطار الفلسطيني األضيق، فلن نجد األمور في مستوى أحسن، بل إنها تبدو في بعض اللحظـات، فـي                  
  .يني الداخلي المسلح المتفجر في غزة مؤخراًمستوى أسوأ، مثل لحظة الصراع الفلسط

نكتفي من هذه
  :المشاهد

مشهد نضج الثمار اليانعة للفساد واإلفساد الذي ظل يعتبر فلسفة ذكية في ممارسـات قيـادات المقاومـة      
وهذه الثمار ال بـد أن تكـون قـد          . شأتها، كوسيلة عبقرية إلمساك القيادة بكل الخيوط      الفلسطينية، منذ ن  

وصلت إلى ذروة نضجها، بعد اتفاقات أوسلو، وخضوع الوضع ال
من زرع خيوط لها، وسـط نـسيج        " إسرائيل"سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، إلى حد يمكن       ": اإلسرائيلي"

  .الغابة الفوضوية لألجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية
يضغط على أنفاس الفلسطينيين في غزة والضفة الغربيـة،   " إسرائيلي"مشهد حصار جوي وبحري وبري      

محاطاً بحصار ضاغط آخر، اقتصادي وتمويني، تشارك فيه قوى المجتمع الـدولي، وتعجـز األنظمـة                
  .سرهالعربية عن القيام بأي حركة علنية لك

ومـاذا تريـد   . ، أمام شهود االقتتال الفلسطيني أنها ال تتدخل، فهذا شأن فلسطيني داخلي        "إسرائيل"إعالن  
أف" إسرائيل"

في خطوات متقدمة   " شريكاً "مادها        
لل

"إسرائيلية"مع ذلك، وبرغم ذلك، تقوم طائرات       
. ة الفلسطينية             

 االحتالل، وتقوية فرص استمراره، بزيادة فـرص اشـتداد          وهي في الحقيقة ال تدعم أحداً، سوى سلطة       
  .االقتتال الفلسطيني، عن طريق إثارة المزيد من الشكوك والريب

لو وضعنا كل هذه المشاهد، الدولية والعربية والفلسطينية، في إطار واحد، لرأينا أن األمر ال يـستدعي                 
عبقرية في

صريحة للقضية الفلسطينية، ولكنها عملية بآليات متنوعة، تتحرك من الداخل والخارج، بقوة ضغط هائلة              
ومتعددة المصادر، بحيث ال تؤدي فقط إلى تفكيك األواصر السياسية والجغرافية للقضية، بل تضع شعب               

صـفة االسـتمرار    ) إذا اكتملت ( إلى ضمان منح عملية التصفية       القضية نفسه تحت ضغوط هائلة تؤدي     
والدوام، بدل أن تكون تصفية مؤقتة، تطيح بها 

  .التاريخية
  21/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الفرق بين الوعي النظري والممارسة العملية 

سرائيلي على مختلف المناطق الفلسطينية ويتخذ طابعاً روتينياً معتاداً في مـدن            فيما يتواصل العدوان اال   
الضفة الغربية، وتصعيدياً ضد قطاع غزة، تتواصل حالة االحتقان الداخلي، ويتواصل االستفسار علـى              
 كل لسان بشأن مدى صالحية االتفاق األمني االخير الذي نجم عنه وقف االشتباك ابتداء من ليل الجمعـة   

  .الماضي
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لصراع الـداخلي الفلـسطيني بمـا يحقـق         ب الذي يمنح االولوية لتغذية ا        

  .ع إلبقاء جذوة نار االقتتال متقدة وقابلة لالنفجار في اي وقت

ت نية خصوصاً قطاع غزة الذي أخلته قـوا             

قيام بعمليات عدوانية قد تجلب لها بعض االنتقادات، ولكنهـا تـشكل                

ي كيفية سـد هـذا      رات سياسية، وبالتالي فإنها ستظل مشغولة ف            

، على خلفية ما يعتقد كل طرف انه حقوق له، فهل يندرج هذا الصراع، وهذا المنطق فـي                   

فبين التهديد بعملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، وبين تكثيف عمليات االغتيال والقصف الجوي أساساً               
والبري، والتي تتسع وتائرها ودائرة استهدافاتها الميدانية، يواصل المجلس األمني االسرائيلي المـصغر             

مداوالته، التخاذ القرار المناس
  .ل الكثير من االهداف القريبة والبعيدةيإلسرائ

االيام الثالثة االولى من بدء العدوان االسرائيلي االخير تم ضبطها وفق معايير، سمحت بتوفير ذخيـرة                
خر، وبما  تحريضية للمتقاتلين، الذين راح بعضهم يتهم البعض اآلخر بالتآمر مع اسرائيل ضد الطرف اآل             

يقدم المزيد من الذرائ
على ان العملية االسرائيلية المتدرجة التي بدأتها قوات االحتالل في غزة، تذهب فـي اسـتهدافاتها الـى          

  :مدايات اوسع نذكر منها
 الشديد واآليلة للسقوط الى فزاعة الخطر الخـارجي         لية التي تتسم بالضعف   يتحتاج الحكومة االسرائ  : اوالً

لتخفيض اصوات المعارضة التقليدية التي تصعد من هجماتها على حكومة الفشل والضعف، ولذلك فـإن               
المصادر األمنية تتحدث عن عشرات االستشهاديين الفلسطينيين الذين يستعدون للقيـام بعمليـات داخـل               

  .اسرائيل
صائل الفلسطينية توقفت منذ فترة طويلة عن القيام بعمليات من هذا النوع انطالقاً             وفي حقيقة االمر فإن الف    

من حسابات سياسية، وال نعتقد انها في وارد العودة لهذا النوع من اعمال المقاومة، اال اذا ارغمها حجم                  
  .العدوان االسرائيلي على ذلك

لي الـذي تضعـضعت     ياول منح الجيش االسرائ   اسرائيل تسعى للتغطية على ازماتها الداخلية، وتح      : ثانياً
ل يان اسـرائ  . معنوياته في الحروب على لبنان والفلسطينيين الفرصة، الستعادة بعض هيبتـه المفقـودة            

بحاجة الى حروب وميادين لتفريغ ازماتها الصعبة والمناطق الفلسطينية هي في هذه الفترة الميدان المتاح               
  .لتحقيق هذا الهدف

سرائيل في تعطيل كل محاولة من جانب الفلسطينيين لترتيب اوضاعهم حتى تظـل تعـزف               تمعن ا : ثالثاً
. على وتر الشريك الغائب، وعدم أهلية الفلسطينيين لممارسة حق تقرير المصير، واقامة دولتهم المستقلة             

ل هذا العنف المتصاعد داخل المناطق الفلسطييويسعد اسرائ 
المنطق الذي تقوم اسـرائيل     . االحتالل قبل عامين، لكي توظف ما يجرى عليه لصالح خطابها السياسي          

بتسويقه هو، اذا كان الفلسطينيون غير قادرين على ادارة منطقة صغيرة، مثل قطاع غزة، فكيف لهم ان                 
  .يديروا دولة فلسطينية ترعى مصالح اآلخرين في المنطقة وتشكل عامل استقرار

اسرائيل بحاجة كل الوقت لل: بعاًرا
الغطاء الضروري لمواصلة خلق المزيد من الوقائع على اراضي الضفة الغربيـة والحقـاً مـن اجـل                  

  .الحصول على شرعية الوقائع التي تقيمها وترسم حدوداً جديدة للتسوية
 بحاجة في هذه الفترة ألعمال صاخبة تغطي على الجهود العربية والدولية الرامية إلحياء              اسرائيل: خامساً

لقد بات واضـحاً    . العملية السياسية، ولقطع الطريق على امكانية تسويق المبادرة العربية كأساس للتسوية          
ان الحكومة االسرائىلية ال تملك اية خيا

  .الفراغ عبر ارتكاب المزيد من االعتداءات على الشعب الفلسطيني
اذا كانت االهداف االسرائيلية معروفة، ومعروفة جيداً للقيادات السياسية الفلـسطينية ومعروفـة ايـضاً               
للمواطن العادي، فإن التساؤل الحارق الذي ينهض في وجوه الجميع هو لماذا ولمـصلحة مـن يجـري                  

  تخدام السالح في معالجة الخالفات والتناقضات الداخلية؟اس
واذا كان الصراع الذي ما أن يهدأ حتى يثور من جديد، يستهدف تعميق مبدأ المحاصصة بين حركتـي                  

حماس وفتح
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سبة لحركة فتح واستراتيجيتها هي نواة الدولة الفلسطينية التي ينبغي علـى الفلـسطينيين ان                

عاده انمـا يـؤدي فـي حـال                    

الشعبية الغاضبة، وايضاً بالرغم              
من مرور بعض المناسبات المهمة التي تعود الفلسطينيون إحياءها من ا

  .بإنصافهم
رار منطق استخدام العنف في الـصراع حـول          

السلطة، من شأنه ان يحول االراضي المحتلة الى صومال اخرى ولسنوات طويلة اذ يخل

رعين، فـإن هـذا                 

 21/5/2007أليام الفلسطينية 

79.

ك الحكومة، فرغم أنها جاءت كمخرج من أزمة، ورغم أنهـا كانـت مطلبـا جماهيريـا              

تفعا إلى الحد   ة أي حكومة في ظل الوضع الراهن، فكان سقف الطموحات مر               

ي الفلسطيني على اسس صحيحة تعمق التجربة الديمقراطية، وتؤدي الـى           سياق اعادة بناء النظام السياس    
  تصليب البنية الذاتية للفلسطينيين؟

في الواقع فإن من السطحية بمكان القول ان الصراع الدائر في االراضي الفلسطينية يستهدف تعزيز نفوذ                
  .خسائر والمخاطر الفادحةوحصة هذا الطرف او ذاك في سلطة هشة ال تستحق كل هذا الدم، وكل هذه ال

فالسلطة بالن
يطوروها، أما بالنسبة لحركة حماس فهي ايضاً اداة تحقيق المجتمع والنموذج االسالمي، وفي هـذا مـا                 

  .يوفر اساساً لفهم أبعاد الصراع الجاري
ما ال يدركه المستوى السياسي هو ان هذا الصراع على اهمية أبعلى ان   

استمراره الى االطاحة بالسلطة ومعها االطاحة بجملة من االستراتيجيات واالهداف واالجندات الفصائلية            
ضحايا قتلى  ان غياب هذا االدراك هو الذي يؤدي الى استمرار االشتباك وسقوط المزيد من ال             . والوطنية

ومعاقين، بالرغم من بدء العدوان االسرائىلي، وبالرغم من ردود الفعل 
جل تأكيد حقوقهم ومخاطبة العالم               

 استموفي الواقع فإن كل السيناريوهات المحتملة في ظل       
ف هذا العنـف                 
دماراً في البنية االجتماعية التي تتراجع نحو المزيد من التفكك والقبلية والفوضى، فضالً عن ان استمرار                

لى النفاذ بسبب الشكوك المتبادلة، وأزمة الثقة التي تتعمق اكثر فأكثر بعـد             العنف يفقد اي اتفاق القدرة ع     
  .كل جولة

ولذلك ال حاجة بنا للتذكير بتجارب االتفاقيات السابقة التي لم تصمد في وجه المتـصا
ر معالجـة   االتفاق االخير لن يصمد طويالً، ذلك ان هذه الدورة من العنف لها اهداف سياسية وما لم تج                

  .تلك االسباب سياسياً، فإن االتفاقيات األمنية ليست اال مجرد هدنة مؤقتة
في الواقع فإن المخرج من هذه الدوامة المضنية يستدعي حواراً وطنياً جامعاً، يتجاوز االطـار الثنـائي                 

 وإال فـإن  الفتحاوي الحمساوي الى اشراك الكل الوطني في اعادة بناء النظام السياسي على أسس راسخة  
  .المتقاتلين يرغموننا على التكيف مع واقع استمرار الصراع خارجياً وداخلياً
ا

 
  الحكومة الفلسطينية بين ملفات الوحدة وضغوط الواقع 

 رائد نعيرات.د
ثلت عقبات  منذ اللحظة األولى التي تشكلت فيها أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تولدت عدة عوامل م              

واضحة أمام تل
وحزبيا، والقت ترحابا واسعا، إال أن نفس العوامل التي مثلت دافعا لتأسيس أول وحدة فلسطينية، تمثـل                 

  . مستقبلهاإلى الحد الذي بات يدفعنا الى شرعية  التساؤل حول. اليوم عوامل تثبيطها
وضع امني مترد، وظروف اقتصادية ال تقل سوء، وجمود سياسي، هذا مـا تـسلمته حكومـة الوحـدة                   

الصعوبة ليست في تلك الظروف فحسب، فالشارع المترقب ألن تتحسن األوضاع رسم لنفـسه              . الوطنية
أهدافا أبعد ما تكون عن قدر

كل الفاعلين في المطبخ السياسي الفلسطيني بـاتوا        . الذي أصبح الحديث فيه عن تحققها ضربا من الخيال        
على قناعة أن الواقعية تقتضي من الشعب الداعم لخيار الوحدة أن ال يرفع من سقف أمانيه بمـا يثقـل                    

  .ألهدافكاهل الحكومة، لتفقد معها القدرة على تحقيق حد أدنى من تلك ا
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الطرف اآلخر، ولم يكلف نفسه عبء تحليل المشهد من زاوية أخرى، مـشهد                  

وماتها، حصار مثيل لحصار الحكومة التي سـبقتها،                

  .مناورة

ما البديل؟ بمعنى إلى أي الخيارات سيتجه الكل الفلـسطيني،        . يدور عن ذلك السؤال المعهود      
وفق 

ر السابقة، ضمن وضع اقتصادي وامني مربك،          

المفاجأة الثالثة لم تكن بنفس     .  تلك الحالتين كان للفلسطيني أن يفخر          
طابع
لسطي

ال  ما قبل تشكيل السلطة، أم انه قفزة نحو مشروع جديد آخر، أم طـرح                    
هن 

 للوضـع أن نخـضعه      كان أم واقعا مفروضا، علينا كمحللين ومـراقبين            

  .أمام اعتداءات إسرائيلية متسارعة

انتظر الجميع من حكومة الوحدة، أن تفك القيود، وتفتح الحدود، وتزيل الحواجز، وتعيد الحقـوق، لكـن                 
الجميع أيضا لم ينظر إلى 

روبي جـريء، ووسـاطة     أبطاله من خارج الدائرة الفلسطينية، فال موقف أمريكي جديد، وال موقف أو           
لتعيد السؤال مرة أخرى، ما هو المطلوب من        . عربية تراوح مكانها، بنفس المنطلقات ووفق نفس اآلليات       

  الفلسطينيين؟ 
أعيد انتاج نفس المطالب حين شكلت حماس أول حك

في كال الحالتين هو الضحية، وصناع القرار فلـسطينيا         والشعب الفلسطيني   . لكنه هذه المرة حصار مقنع    
حائرون، بين وضع داخلي ينتظر بشغف أن تقدم له حكومته بصيص أمل نحو مستقبل قريـب أفـضل،                  
وبين تردد دولي في صيغة التعامل مع السلطة الفلسطينية، ورغم ذلك ما زال لدى الشارع طاقة للصبر،                 

ولدى قادته نفس لل
دى هذا وذاك، ودخل إلى ساحة صنع الوقائع الغائب الحاضر  الحكومة اإلسرائيلية، فإلى جانب               األمر تع 

صنوف االحتالل، يلعب المشهد اإلسرائيلي دور الضاغط على حكومة الوحدة، ففي الوقت الذي ال تتردد               
ت تعدد طارحوهـا،    فيه القوى الدولية أن توجه المطالب تلو المطالب للجانب الفلسطيني أن يقبلوا بمبادرا            

تنشغل إسرائيل بملفات داخلية، وتقف حكومتها عاجزة عن التعاطي مع أي مبادرة ايجابية يمكن أن تشكل              
  .مدخال لحلحلة األوضاع

توتر المشهد اإلسرائيلي الداخلي لم يؤثر فقط من زاوية العجز عن التعاطي مع المبادرات، وإنمـا قـد                  
لسطينيين تساعد حكومة اولمرت في تعديل ميزان القوى اإلسرائيلية         يتحول إلى سياسات إسرائيلية ضد الف     

لصالحها، وهذا ما تؤشر عليه اجتماعات مجلس الوزراء اإلسرائيلي، لبحث طبيعة التعامل العسكري مع              
  .غزة، مضافا إليها استمرار االعتداءات في الضفة

وط على حكومة الوحدة، بـدئا بـشارع        ثالثية األبعاد بكل ما تحويه الكلمة من معنى كانت طبيعة الضغ          
وأمام تلك الظـروف    . فلسطيني ضاغط، مرورا بقوى دولية مترددة، وصوال إلى مقابل إسرائيلي متعنت          

بدء الحديث 
أية أسس   .و

استطاع الصمود طيلة األشهفاجأنا الشارع الفلسطيني أنه     
وفاجأتنا الفصائل الفلسطينية أنها بعد كل ما مرت به من مشاحنات واقتتال أنها ما زالـت قـادرة علـى                    

التأسيس لمشروع وطني موحد، وفي
 وال من نفس المصدر، كانت مفاجأة بعض النخب األكاديمية والسياسية حين نادت بحـل الـسلطة                 ال

نية كخيار قد يخرجنا من األزمة   .الف
أدري أهو هروب للخلف، إلى

غير مدروس، أم وراء األكمة ما وراءها، لهذا           الخيار خلفيته التي أشرنا لها من ضـغوط، لكـن          وا
لمدى نجاعته مزيد من التحليل، فهل هو الخيار األنسب فلسطينيا، وهل ما زال مثل هذا الطرح يـؤرق                  

  .القوى الدولية؟ هذا ما سيتضح في اآلتي من هذا المقال
حل السلطة أو انهيارها، خيارا 

للدراسة، وسأحاول أن أبين كم أن طرح هذا الخيار جاء متسرعا، وكم لعواقبه من آثـار، وذلـك علـى             
  :النحو التالي

إذا ما اتفق الفلسطينيون على حل السلطة في ظل الوضع األمني الحالي، وفي ظل اجهـاظ أول                  •
 :تجربة للوحدة الفلسطينية، فإن حل السلطة سيعني اآلتي

 سياسي، يعيد كل فصيل أو حزب سياسي ليتقوقع حول أفكاره بما يشتت الصف الفلسطيني               تفكك -
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وحـدة، ومـا زالـت    

            

ود والمطلوب من حل السلطة إن تمثل عامل ضغط على القوى الدوليـة كـي                  

 األخرى فهي المشروع البديل،فمشروع السلطة بدء كمشروع سلمي كامل لحل القـضية              
مزاوجة بين السلطة والمقاومة  م تحول الى مشروع ال     2000الفلسطينية،اال انه ومنذ عام     

ك عشية إعالن نتائج االنتخابات ليدخل حيز مشروع المزاوجة بين الممانعة والمقاومة مـضافا إليهـا                
إذا أردنا أن نتكلم عن مشروع حل السلطة فهذا بالتأكيد سيعني إلغاء كل مـا               .ت السياسية  

لمقاومة كحل وحيد وأوحد،وهنا تبدأ شرعية التساؤالهو سياسي والتوجه فقط نحو مشروع ا      

80.

الذكرى األربعين الحتالل القدس، 
وسط مشاهد تدمي القلوب عن اقتتال اإلخوة في فلسطين، وتعّرضهم جميعاً لهمجية القتل اإلسرائيلي 

تولد ميليشيات عسكرية ستكون أقرب للعصابات في نشاطها العام، وال حاجة للحديث المطـول               -
بل العن هذا السيناريو كوننا لم نبتعد كثيرا عن مالمحه التي أطلت علينا ق       

 .ظاللها فوق سماء غزة
انهيار السلطة سيعني وضعا اقتصاديا أكثر سوء، وفي ظل الوضع األمني المتوتر،فان هذا االثر               -

سيتعاظم سواء في طرد راس المال المستثمر في االراضي الفلسطينية على الـرغم مـن قلتـه او فـي 
% 50 بعين االعتبار قطاع غزة حيث ان السلطة تـشغل           الهجرة الفلسطينية إلى الخارج خاصة اذا اخذنا      

 .من القوى العاملة في القطاع
إذا ما كان المقص -

تتجاوب مع الطرف الفلسطيني، فان ذلك الطرح بحاجة إلى تحليل جديد ومعمق، فلم يعد حـل الـسلطة                  
الدولية كما كان عليه الحال سابقا وبالذات بالنسبة السرائيل والتي وجدت نفـسها بعيـد               تهديدا لإلطراف   

اتفاق مكة في أحرج أوقاتها السياسية، هذا االمر كان تهديدا حين كانت السلطة تحمل نفـس المـشروع                  
ول حماس  الذي تتبناه القوى العظمى في العالم، لكن السلطة اليوم لها مشروعها الذي تأثرت مالمحه بدخ              

بل ان تفكيها قد يعني في كثيـر مـن          . اليها، فلم تعد السلطة ووجودها مصلحة تحافظ عليها تلك القوى         
 .األحيان انسجاما مع التوجهات الجديدة نحو تغيير خارطة الشرق األوسط عموما

  أن زوال السلطة يعني قدوم غيرها، وهنا ال بد من اإلشارة إلى الوضع القانوني الذي يجـب أن   •
تكون عليه األراضي المحتلة بعد ذلك، واضح ان دعاة هذا الخيار يريدون ان تعـود اسـرائيل كقـوة                   

وفي نفـس الوقـت مـن       "  احتالل ديلوكس   "احتالل، لتتحمل تبعات احتاللها بدال من توفير السلطة لها          
كس ولكن إذا منحناه    بالطبع نحن نوفر لالحتالل االن فرصة احتالل الديلو       . الثابت ان هذه الحالة لن تعود     

 2006فرصة غياب سلطة فلسطينية فنحن سنقوم بتطبيق خطة فك االرتباط من طرف واحد ففلـسطين                
 .م1987ليست فلسطين 

أما القضية •
وارتقـى بعـد        

ذل
عنصر التوجها

هل .ت التالية       
القوى السياسية الفلسطينية لديها عقل جمعي موحد تجاه هذه القضية؟وهل المجتمع الفلسطيني لدية القدرة              
على أن يخوض مشروع مقاومة اآلن عنوانه األوحد التحرير وإقامة الدولة ؟ بالتأكيد إذا حلت السلطة لن                 

نتكلم عن مقاومة ولكن سيبدأ الكالم عن التحرير وعن إقامة الدولة وعندها سيفشل المشروع اذا لم                نعود  
وهنا يثور سؤال أكثر دهشة هل الوضع الدولي والبيئة المحيطـة سـانحة             .يتحقق التحرير واقامة الدولة   

 ال يمكن الحكـم     للقيام بانجاز هكذا مشروع؟ وحتى ال نكون سوداويين في الطرح،فان خيار حل السلطة            
على فشله بالكامل اذا تم اخذ المعيقات السالفة الذكر بعين االعتبار ودراسـتها بـشكل ال يعيـد الكـرة                    
الفلسطينية إلى ملعب الفعل ورد الفعل والسياسات العفوية التي تتم دراستها في منتصف الطريق وحـين                

  .فوات االوان
21/5/2007  

 
 النكبة الكبرى 

  بثينة شعبان
 لنكبة فلسطين و59لفلسطينيون والعرب على استحياء الذكرى أحيا ا
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جوهر الصراع تبدو 

أوال نرى ساركوزي، الرئيس الجديد لفرنسا يدشّن . طة

تي توّجه كّل كلمة وكّل عمل سياسي، أو دبلوماسي يقوم به من يّدعون 

التطهير العرقي "وفي الوقت الذي أصدر فيه إيان بابييه كتابه . المستمّر، قبل وبعد هذه الذكرى المؤلمة
، الذي يوثّق فيه الجرائم والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، "للشعب الفلسطيني

ومئات القرى التي محتها إسرائيل من الوجود، استقبل اإلعالم العربي ذكرى النّكبة بطريقة تشير إلى 
 االحتالل األجنبّي، وزرع بذور الفتنة مشكلة جوهرية يعاني منها العرب بين صفوفهم، باإلضافة إلى

فباإلضافة . وسوقهم إلى حروب أهلية تضعفهم جميعاً وتضعف صوتهم ودورهم التاريخي إلى حّد خطير
إلى اقتتال اإلخوة في فلسطين، والحديث عن عراقيين من خالل مذاهبهم، األمر الذي رفضوه جميعاً إلى 

د ومستقبلها بذرائع وأعذار مختلفة لن يتذكّرها أحد، ولكنهم حّد قريب، هناك من يهادن على سيادة البال
 للنكبة أيضاً يصدر 59وفي الذكرى الـ. سيتذكّرون نتائجها التي ستترك مرتسماتها على الواقع واألجيال

، الذي يعني في حقيقة األمر احتالل "ينتقد إسرائيل لتغييرها معالم القدس الشرقية"الصليب األحمر تقريراً 
هويد القدس الشرقية، وطرد المسلمين والمسيحيين منها، كما يصدر مركز األبحاث الملكي البريطاني وت

 .دراسة تقول ال توجد حرب أهلية واحدة في العراق بل حروب أهلية
وكّل ما تقرأه في اإلعالم العربي يتعامل مع هذه المعطيات، كما نقلها عن اإلعالم الغربي، من دون أن 

احداً ينطلق من مرجعية عربية، أو صاغته أقالم ترفض هذا المنطق برّمته، وتنطلق من نجد خبراً و
منطق عربي يعيد ألذهان العالم أجمع صوت الحقّ العربي كما هو، وكما نّصت عليه الشرائع الدولية، 

وات فمنذ سن. وكما يليق بنا أن نسلّمه لألجيال القادمة، إذا لم يكتب لجيلنا أن ينال شرف تحقيقه
واالنزياحات قائمة ومستمّرة في اللغة وطريقة التعبير، بحيث أصبحت العودة إلى 

ويكاد العرب ان يكونوا الوحيدين الخجولين من التأكيد على حقوقهم وكرامتهم ليل نهار، رغم كّل . نشازاً
.  حقوق العرب من العرب أنفسهمالمتغيرات والمعطيات، ال بل بدأت أقرأ إعالماً غربياً أجرأ على طرح

من فلسطين، % 87تقيم على " إسرائيل"فها هو روني كاسرلز، من جنوب افريقيا، يكتب منذ أيام أّن 
 أعطاهم أكثر من ذلك بكثير، كما أّن الدولة العنصرية 181والفلسطينيون يقبلون بذلك رغم أّن القرار 

، الذين يفترض أنّهم كانوا هنا منذ آالف السنين، وال يقيم اإلسرائيلية تعمل وفق قانون حقّ العودة لليهود
العرب الدنيا وال يقعدونها من أجل حقّ عودة لبيوت ما زالت مفاتيحها معهم، ولقرى وثّق بابييه مسؤولية 

الكيان الصهيوني في حرقها وإزاحتها عن الخري
الطلب من وزير التربية "، حيث أّن أول قرار يتّخذه كرئيس لفرنسا هو "المقاومة"م شهداء عهده بتكري

، في بداية كّل 1941الوطنية المقبل أن يقرأ رسالة كتبها مقاوم شاب لعائلته قبل أن يعدمه األلمان عام 
ريتها، وتعتبرهم إذاً، األمم األخرى تكّرم ذكرى المقاتلين من أجل ح". عام على جميع تالمذة فرنسا

 !مقاومين وشهداء وليسوا إرهابيين كما يحلو للغرب أن يطلق على المقاومين العرب
النّكبة الكبرى التي يعيشها العرب اليوم، باإلضافة إلى نكبة فلسطين والعراق، وما يخطّط وينفّذ ضّد هذه 

 من خالل االختراق اإلعالمي األمة، هي غياب القضية الكبرى عن حياة العرب وتشويش أذهان األجيال،
المعادي، الذي وجد له بعض األقالم واألصوات في العالم العربي، فأصبحت هذه األزمة أزمة اّمة تبحث 
أوال عن تعريف قضيتها وأحقّية هذه القضية وسط تواطؤ وتجاوز وانشغال بالصغائر والمصالح الفردية 

ى والمحدودة، أحياناً أخرى، على حساب حقّ تاريخي والمجد الشخصي أحياناً أو المنفعة القصيرة المد
يجب أن يكون البوصلة الوحيدة ال

 .قيادة البلدان والسير بها وبشعوبنا إلى بّر األمان
النكبات على هذه األمة، وليس من الضروري أن يصل األمر حّد الحرب األهلية، كي ندرك مصدر كّل 

فكيف انسحب . حيث كان النزاع واالقتتال على مصالح صغرى الطريق األقصر لخسارة قضايانا الكبرى
إعالمنا من الحديث عن الشهداء؟ لماذا ال يحقّ لنا أن نمّجد الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب األوطان 

؟ لماذا ال ننطلق من منظورنا نحن لألحداث وصّدوا محتال غاشما كان يطمح إلى معركة أكبر وأوسع
ونصيغه بلغتنا مهما كره اآلخرون؟ ولماذا نخاف من أن نقول من نحن وماذا نريد ونبتغي؟ ولماذا ندخل 
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ّل مصلحة الشعب والوطن في مكان ال يمكن 
للصغار التطاول عليه تحت مسّميات مختلفة يخدمون من خاللها ِصغَر 

وال أوليس من الضروري أن يمتلك الجميع الجرأة كي ال يسمحوا للعميل بالتطاول على الشهيد . وطنية
ستمرار بنهج المسايرة وتسيير 

األمور بغّض النّظر عن حرب القناعات وتناقض االنتماءات، وال بّد من أن نسّمي جميعاً 

ل 

81.

ولها بالمنطق 

، إلى "لعبة الدول المعتدلة"إلى " التحريض ضّد إيران"إلى " نزع سالح المقاومة"في دائرة مفاهيمهم من 
ى اللغة الطائفية المقيتة؟ هل يمكن أن نستيقظ يوماً لنرى أّن العرب قّرروا أن إثارة الفتنة بين اإلخوة، إل

يصيغوا أخبارهم بلغتهم ومن منظورهم، وبطريقة تعكس رأي وطموح كّل إنسان في هذه األمة؟ هل 
يمكن أن نخرج من دائرة تفكيرهم ومخططاتهم لنضع مقابلها دائرة تفكيرنا ومخططاتنا التي تخدم مصالح 

 نا بالطريقة التي نوّد ونرتأي؟أمت
ما هذا التضليل اإلعالمي الذي نقرأه بلغة عربية؟ أين تكمن المشكلة، وما سبب غياب المنظور العربي 
والموقف العربي الحقيقّي في كّل ما نقرأه من أخبار، وكّل ما تنتجه مراكز األبحاث من تحليالت سياسية 

بر القضية األّم هي الموّجه األساسي لكّل ما يفعل ومصطلحات، وما سبب غياب منظور عربي يعت
ويقول؟ أوليس االحتالل البغيض ورفض الغرب لخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي، هو الذي سّبب 
اختناق الشعب الفلسطيني، باإلضافة طبعاً إلى العقاب الجماعي والتطهير العرقي الذي تمارسه قّوات 

ب الفلسطيني األعزل؟ نحن ندرك حال الفرقة واالنقسام والغرق في االحتالل اإلسرائيلي ضّد الشع
بعد كّل هذه األعوام، وبعد عودة ثانية لالحتالل . تفاصيل شخصية ال عالقة لمصلحة األوطان بها

واالستيطان، إلى أراضي العرب وديارهم أصبح من الملّح على العرب أن يصيغوا معايير سياسية قّيمة 
مين، وتضع المعيار الوطني الذي يمثتفرز الغثّ من الث

طموحاتهم وأنانيتهم متلّبسة بلباس 
ال

للمتواطئ بتناول الوطني الحريص؟ لم يعد ممكناً في العالم العربي اال
جوهر النّكبات 

 الوطنية والحرص، بينما هم التي جّرت الويالت على هذه األمة، أال وهي اختباء البعض وراء مظاهر
صحيح أّن المخطط على . يضّحون بمصلحة الوطن ومستقبله من أجل أسبابهم األنانية الصغيرة والّضيقة

أمتنا خطير وكبير، ولكّن وسائل تنفيذه تعتمد على أدوات من الداخل ال بّد من تعريتها كي يحم
ن أن يتمكن اآلخرون من تمجيد ظلمتهم أو الحريصون والوطنيون والمقاومون مشعل المستقبل، من دو

لقد غدا واضحاً أّن أعداءنا يستهدفون عروبتنا ووجودنا، ولم تعد تُجدي محاوالت . تقاعسهم أو تخاذلهم
دراسة وجهات النظر، بل ال بّد من فرز معايير الوطن والقضية الكبرى والسير بهديها فقط ألنها المعايير 

  .بّر األمان مهما طال الزمنالوحيدة التي تفضي بنا إلى 
 21/5/2007 الشرق األوسط 

  
  الصهيونية الدينية تتقّدم خطوة إلى األمام نحو إقامة الهيكل في القدس  

  حلمي موسى
في إطار احتفال إسرائيل بالذكرى العشرين إلعالن إلحاق الشطر الشرقي من مدينة القدس بالسيادة 

فقد كانت األنظار تتجه إلى اقتتال .  عليها من دون انتباهاليهودية جرت أحداث هامة عدة تم المرور
  . األخوة الدامي في قطاع غزة وإلى المعركة الدائرة في الوقت نفسه مع االحتالل في الضفة والقطاع

ولم يتوقف كثيرون عند أهمية رفض سفراء األغلبية الساحقة من سفراء دول العالم المعتمدين في تل 
فقد أعلنت . سة الكنيست داليا إيتسيك لهم بحضور احتفاالت الكنيست بهذه المناسبةأبيب تلبية دعوة رئي

هذه الدول، وبينها الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي، عبر هذا الرفض عدم قب
  . اإلسرائيلي لفرض وقائع من طرف واحد في المدينة المحتلة

ا كانت لتقدم على دعوة كهذه لوال تقديرها بأن العالم، خاصة ومما ال ريب فيه أن رئيسة الكنيست م
غير أن . الغربي منه، بات يتقبل وجودها وخطواتها من طرف واحد سواء في الضم أو في االستيطان
  . العالم، رغم كل شيء ال يزال يطالب بترسيم الوقائع فقط عبر اتفاقات مع الطرف الفلسطيني
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ندفعت مجموعة كبيرة من حاخامات تيار الصهيونية 

  . أن اإلنسان لم يعد مطهراً وأن الطهارة ستأتي مع المخلص

وكانت بين الحين واآلخر . حرم

وقبة الصخرة هما المقدمة الضرورية إلعادة بناء 

الصهيونية بفعل اعتمادها على 

 التركيز 
ى ذلك في وسائل اإلعالم ألن األحداث األخرى الجارية بين الفلسطينيين أنفسهم وفي العالم العربي 

من أشاروا إلى خطورة األمر كانت 
حاخامات الصهيونية الدينية الذين صعدوا إل"التي أشارت إلى أن " هآرتس"افتتاحية 

. بالمسؤولية، ناراً مشتعلة من كومة القش األسرع اشتعاالً في الشرق األوسطصد ومن دون إحساس 
ن يخدمهم لحظة أن يقود هذا االستفزاز البائس إلى سفك دماء طاهرة، في 

  ". الفوضى التي يمكن تقدير بدايتها والتي من األفضل عدم تخيل نهايتها

  ". عبادة األصنام"ع من 

وع االهتمام على الصعيد الدبلوماسي وحسب بل أن هناك من يرى أنها ولكن مكانة القدس لم تكن موض
فقد ا. شهدت تطوراً تاريخياً من الوجهة الدينية أيضاً

الدينية، وللمرة األولى في تاريخ الفتاوى، لتغيير قاعدة فقهية يهودية ترى بعدم جواز وصول اليهودي 
وقد استند التحريم الفقهي الذي يعود تاريخه إلى ألفي عام تقريباً إلى فكرة . دين لباحة الحرم القدسيالمت

ولهذا السبب . كانت ترى أن الهيكل اليهودي سوف يعاد إلى طهارته فقط بعد وصول المسيح المنتظر
هيكلين األول والثاني يرى البعض أن تحريم الوصول إلى الحرم القدسي، حيث يعتقد اليهود أنه موضع ال

قبل خرابهما، استند إلى فكرة 
وفي األساس فإن الصهيونية العلمانية، ممثلة بالحكومة، والصهيونية الدينية ممثلة بالحاخامية الكبرى 

فالدين . مكن تسميته بخلق واقع جديد على ما ي67وبحزب المفدال، توافقا بعد احتالل القدس في عام 
ولهذا السبب . اليهودي يحظر على المتدين الوصول إلى الحرم القدسي ويفرض عليه البقاء خارجه

فرضت إسرائيل سيطرتها الكاملة عبر عمليات تشريد وهدم على ما يسمى بالحي اليهودي ووسعت باحة 
يهود خارج الكي يكون مكان صالة ال) حائط البراق(الحائط الغربي 

  . تسيطر على أبنية موازية للحرم القدسي وقريبة منه
وطوال فترة االحتالل شنت أوسع حملة حفريات تحت الحرم القدسي في محاولة الكتشاف موضع الهيكل 

 الحال لم يكن يروق ولكن هذا. بل أنها أنشأت عملياً كنيساً واحداً على األقل في أحد األنفاق قرب الحرم
لجماعات قومية ترى أن تدمير المسجدين األقصى 

" أمناء الهيكل"وقد تبلورت حول هذه الفكرة منظمات سرية وحركات سياسية كانت أبرزها حركة . الهيكل
  . برئاسة غرشون سولومون

دينين اليهود والصهيونية كان في تصاعد أدى من جهة إلى مزيد ويبدو أن التقارب الذي حدث بين المت
ومن الجائز أن . من التطرف في التيار الصهيوني الديني ومن جهة أخرى إلى توسع وانتشار أفكارهم

أحزاباً يمينية كالليكود، والتي كانت في أصولها يمينية علمانية صارت أقرب إلى الصهيونية الدينية من 
ضالً عن ذلك توسعت أرضية األحزاب الدينية وف. أي وقت مضى

  . االستيطان وصارت تشكل عامالً قوياً في الحياة السياسية اإلسرائيلية
وربما لهذا السبب صار بالوسع اعتبار إعالن مجموعة من الحاخامات عن دعوتهم اليهود المتدينين إلى 

والواقع أنه لم يجر. لغ األهمية وقد يكون تاريخياً في هذا المجالزيارة الحرم القدسي تحّوالً با
عل

  . جعلت من خبر كهذا أمراً اعتيادياً ال يثير االهتمام
قد يقود إلى تحويل " برميل بارود"ى في الفتوى الجديدة غير أن عدداً من المعلقين اإلسرائيليين رأ

وبين . الصراع من كونه قومي الطابع إلى صراع ذي طبيعة دينية
ى جبل الهيكل، قربوا، 

بق
وليس بوسع أي تجميل فقهي أ

وى ال تزال محصورة في الملعب الفقهي اليهودي حيث أن التيارات صحيح أن ردود الفعل على الفت
واعتبر هؤالء أن . الدينية المتشددة رأت في دعوة حاخامات الصهيونية الدينية انتهاكاً للقواعد الفقهية

فتوى حاخامات الصهيونية وصعودهم إلى الحرم القدسي ليس سوى نو
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  21/5/2007السفير 

82.

  وحملهـم    "حـالوتس " كـان   ورئيس االر   "س

ألنه اتخذ قرار الحرب بتسرع، وبدون خطة عسكرية مفصلة، ومن غير ضمان              

  ". التي أشرتم إليها

  
. هام للناس فيزيـدوهم وهمـاً     و          

على هؤالء المنظـرين الـذين   . له أفضل بكثير قبل هذا النصر المزعوم 
ضوعي      

اذا كان للنصر معيار موضوعي     ! ي؟        

ألنهم ال يقنعون إال بالنجاح الكامل بنسبة            

باه هو أن إسرائيليين اعتبروا أن زيارة كالتي قام بها الحاخامات للحرم والفتوى التي ولكن ما يثير االنت
استندوا إليها هي استفزاز خطير، في حين أن الفلسطينيين المشغولين حتى وقت قريب إما باالقتتال 

  .  الداخلي أو بمراقبة نتائج االقتتال لم يتمكنوا من رؤية الخطر القائم

  
  !لماذا تنتصر إسرائيل دائماً؟ 

  عبدالحميد االنصاري
  للتحقيق في حـرب لبنـان،     "إلياهو فينوغراد "، وهي لجنة مشكلة برئاسة القاضي       "فينوغراد" أدان تقرير 

بيريت"  ووزير الدفاع     "أولمرت"رئيس الوزراء االسرائيلي    
  . لقضاء على حزب اهللا وتحرير الجنديينالمسؤولية عن اإلخفاق في ا

  "أولمرت" ينتقد التقرير 
 يضع بدائل أخرى    الجيش ولم كاف لتحقيق األهداف المعلنة، وألنه لم يجر مشاورات الزمة خارج إطار            

  .  للجبهة الداخليةولم يأخذ في اعتباره إمكانية قصف حزب اهللا
  إال أنه له تداعيات سياسـية، منهـا تراجـع شـعبية              "أولمرت" يطالب باستقالة    وصحيح أن التقرير لم   

  وحـصول    "كاديمـا " جع حزبـه    الى أدنى مستوى، وزيادة حملة المعارضة باستقالته، وترا         "أولمرت"
داً احترامـه للتوصـيات، معترفـاً         التقرير، مؤك   "أولمرت"لقد تسلم   .. استقاالت طالت كبار العسكريين   
  :باألخطاء، واعداً بتصحيحها، قائال

أي  نضمن أنه في     وعلينا أن .  استخالص العبر وتصحيح األخطاء    - فوراً –سندرس التقرير، وسنحاول    "
سيناريو مستقبلي، سيتم تفادي اإلخفاقات

اللجنة التي شـكلها شخـصياً، هكـذا يعـالجون          إسرائيل، وهكذا يحترم رئيس الحكومة تقرير       هذه هي   
وهكـذا  ! حملونهـا اآلخـرين   هكذا يعترفون، وبكل شـجاعة، بمـسؤولياتهم وال ي        ! قضاياهم بنقد الذات  

  !يصححون أخطاءهم ويتعلمون من تجارب الفشل والنجاح
ذا عـن رد    ولكن مـا  ! هكذا يحققون النصر دائماً   .. وفي النهاية !  يضمنون تفوقهم الشامل عسكرياً    وهكذا

  الفعل للجانب العربي؟ 
فهـا هـو العـدو      لمسؤول األول لما حصل للبنان،      أن يسعد التقرير السيد حسن نصر اهللا ا       من الطبيعي   

ولكن أن ينـساق الـى      . باعتبار أنه شهد شاهد من أهلها، والفضل ما شهدت به األعداء          ! يعترف بإخفاقه 
ص في الشأن اليهـودي وصـاحب الموسـوعة         الوهم شخص بمكانة عبدالوهاب المسيري، أكبر متخص      

االعتراف سيد  "  فرحاً بالتقرير فكتب مقالة بعنوان        "المسيري"لقد طار   ! عقولناالشهيرة، فذلك أمر محير ل    
لقد كان األجدر به وبكـل المنظـرين        !   لقد اعترف العدو بالهزيمة فتأكد ادعاء حزب اهللا بالنصر          "األدلة

ب صغير محاط باألعداء مـن      كيف تأتي لشع  : صابوا بالحسرة أو بالغيرة   الذين هللوا للنصر اإللهي أن ي     
ـ      كل جهة الشجاعة الكافية لنقد الذات وثقافة المساءلة وال         مليون " 300" يحصل مثل ذلك ألمة تجاوزت ال

فرد رغم هزائمها المنكرة والمتكررة؟
 يحزنوا لقصور أمتهم ال أن يفرحوا بقصور عدوهم ويبيعوا األعليهم أن 

ال اسرائيل هزمت، وال حزب اهللا انتصر، ولو كان قد انتصر لما كان             : لوقائع الدافعة على األرض تقول    ا
هذا حال لبنان اليوم، لقد كان حا

هل للنصر أو الهزيمة معيار مو: فسهم ليجيبوا شايعوا حزب اهللا نصره أن يكونوا صادقين مع أن        
محدد أم أنه متلون بحسب المنظور األيديولوجي والسياسي والحزب

محدد فإن التقرير ال يتحدث عن نصر أو هزيمة وإنما يحدد مواطن القصور أو الفشل في ادارة الحرب                  
من أجل تحقيق األهداف كاملة، بالً  حتى يتالفاها المسؤول مستق   
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 حسب معيارهم ونحن نفرح ألن زعيم حزب اهللا نجا برأسـه                
والنظـام فحـسب، أمـا                 

  . من اللبنانيين% 

) 56(نكبة وفي   ) 48( اسمائها، فقد قالوا عن      ر     

حافة حرة تماما، وال يمكن
  ".البغدادي"كاتب بسبب نقد لقضايا دينية او سياسية 

وال وتفصل بين المؤسسة الدينية والسياسية،      شؤون حياتها،    الدين في    صر اسرائيل النها ال تحكم رجل     
 هو حاصل في معظم مجتمعاتنا التي ترجع الى عـالم                  

ويتدخل عالم الدين في كل شأن من حياتنا،. الدين في كل صغيرة وكبيرة من الشؤون الدنيوية       
ـصاد           

مثالً، ولهذا شكلوا لجنة برئاسة قاض مستقل له كامل الصالحيات وبعيـد            % 80فال يكتفون بـ    % 100
 تحقيـق المزيـد مـن       عن األهواء السياسية، حتى يساعدهم التقرير الذي تتوصل اليه اللجنة من أجـل            

الء يبحثون عن نصر ساحقهؤ. النجاحات
  ألن المهم في معيار النصر العربي هو بقاء الزعيم "نصر"وهذا في حد ذاته     

المهم اوال واخيـرا حيـاة      !! والمدارس فتهون األوطان والديار والبشر والمصانع والمؤسسات والمساجد       
  . ئد الزعيم وكل ما عداه فداء لهالقا

  : الذي يهللون له ويطيرون به فرحا قد حقق االتيإن الفشل االسرائيلي 
 ألف منزل وخسائر اقتـصادية  100 تدمير االقتصاد وضرب الموسم السياحي وتدمير البنية التحتية و      -١

  . مليار دوالر) 15(فاقت الـ 
  . لبناني غير االالف الذين جرحوا او نزحوا مدني 1300 من الحزب و700 مقتل أكثر من -٢
  . من مراكز الحزب العسكرية والمدنية% 90 تدمير ما نسبته -٣
محلـه كحـاجز يحمـي      ناني    والجيش اللب   "اليونيفيل"  وحلول    "الليطاني" ابعاد حزب اهللا الى ما بعد        -٤

  .  ضد اسرائيل- مستقبال -اسرائيل ويشل تحركات حزب اهللا 
اشغال الحزب بالصراع على السلطة وانغماسه في تـأجيج الفتنـة           : عظم انجاز اسرائيلي   وهذا هو ا   -٥

ية وتسريح االالف من    الطائفية واثارة االضطرابات والتوتر في الداخل وشل الحركة االقتصادية والسياح         
  . العاملين وتعطيل عمل الحكومة اللبنانية

  . يهدد بهروب االستثمارات ضعف الثقة الدولية في االقتصاد اللبناني مما -٦
 65 تزايد اعداد الراغبين في الهجرة من الشباب اللبناني حملة الشهادات العليا الى -٧

  !حققتها اسرائيل نصرا فماذا يكون النصر اذا؟اذا لم تكن كل تلك االنجازات التي 
 يخدعوا انفسهم فيسموا االشياء بغينعم لقد اعتاد العرب ان    

 حملـوا  - دائمـا  - كسة كمـا انهـم  ن: قالوا) 67(تغنوا بالنصر السياسي رغم الهزيمة العسكرية، وفي      
  . ات، الخيانةالغرب، امريكا، المؤامر: االخرين مسؤولية هزائمهم

نتصر اسرائيل النها ال تخدع ذاتهـا       ت!! اذا ادركنا هذا الخداع للذات عرفنا لماذا تنتصر اسرائيل وننهزم         
تنتصر اسـرائيل   ! خطائها ونحن ال نفعل ذلك    بمفهوم زائف للنصر، بل تنقد نفسها وتحاسبها وتعترف بأ        

تنتصر اسرائيل النها تحترم سيادة     ! الن شعبها يملك حق المساءلة لرئيسها وحكومتها ونحن ال نملك ذلك          
هنـاك  " كما يقول البغدادي     -انون وال احد بمنجاة من المساءلة       القانون واستقالل القضاء وال احد فوق الق      

دولة واحدة في الشرق االوسط يتم فيها االتهام بالتحرش الجنسي لرئيسها ويستقيل، والفـساد الـسياسي                
لرئيس وزرائها، والرشوة السياسية ألمين رئيس الوزراء ويستقيل رئـيس االركـان لـشبهة اسـتغالل                

  ".دولة؟ انها اسرائيلالمنصب، هل تعرفون ال
 فتمـنحهم   - العـرب    -  لكافة عناصرها وأقلياتها بما فيهم        "المواطنة"النها تطبق مبدأ    تنتصر إسرائيل،   

  . كافة الحقوق السياسية وتشكيل االحزاب السياسية والمشاركة في البرلمان والحكومة
الميا والمراكز البحثيـة المتميـزة      تنتصر اسرائيل الن عندها التعليم المتطور والجامعات المعترف بها ع         

  . اعلى المعدالت العالميةوترصد لموازنة البحث العلمي 
 ان يسجن فيها اي مثقـف أو            والصتنتصر اسرائيل النها تكفل كافة الحريات،       

تنت
تسمح بتدخل رجل الدين في تخصصات غيره كما

 يتدخل في          
وفي السياسة الخارجية فيقرر من هو العدو، وينازع اهل االقتفيقود المظاهرات،   ية  السياسة الداخل 
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83.
  نبيل عودة

 لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل وثيقة عن -"مركز مساواة "قد صدرت عن 

ة
رها موجة انتقادات حادة 

بمن 

فيفتي في البورصة والتأمين ويقود مظاهرات المقاطعة االقتصادية، وينافس االطباء اختصاصهم فيقـول             
مـاء   االعلم مـن عل    انه عرف عالج االيدز، وينافس العلميين اختصاصهم باالعجاز العلمي، ويزعم انه          

وينتقد التربويين في عدم قولهم بالضرب وسيلة تربوية وتأديبية، ويعترض على           النفس بالصرع والمّس،    
القانونيين في تشريعاتهم، ويحتكر هالل رمضان والعيد والحج دون الفلكيين، ويتدخل في خـصوصيات              

ب بمـصادرة كتـب     ويتدخل في الحريات، ويطال   وقضاياه،  الناس ومالبسهم وهيئتهم، ويفتي في الجنس       
ثم بعد كل ذلـك ال      . ومنع فضائيات وحرمان كُتّاب، ويوزع االتهامات ويحتكر الصواب والحق والحقيقة         

هذا هو عالم الدين عندنا، يرى ان من حقه ان يتدخل في كل شؤوننا وهذا ال يحـدث                  . يسمح ألحد بنقده  
  . تتقدم وتتفوق وتنتصراسرائيل ولذلك فهي في 

  
  !! وثيقة أخرى تضاف لألرشيف-" وثيقة حيفا" 

  ".وثيقة حيفا   "2007 - أيار 15 ضمن الوثائق التي صدرت عن أوساط فلسطينية، صدرت في 
وللمعرفة فقط، كانت 

 المركز القانوني –" عدالة "للمواطنين العرب في اسرائيل، وصدرت عن الدستور والحقوق الجماعية 
" ، وأشهر هذه الوثائق، وثيقة "الدستور الدمقراطي"حملت أسم " وثيقة"لحقوق األقلية العربية في اسرائيل 

 عن لجنة المتابعة العربية العليا للعرب في اسرائيل، 2007التي صدرت في أوائل  " التصور المستقبلي
التي تضم رؤساء السلطات المحلي وشخصيات تمثيلية عربية مختلفة مثل قادة األحزاب والمنظمات و

وأثارت وقت صدو. والجمعيات، وبالطبع النواب العرب في الكنيست االسرائيلية
سلسلة ) عودة نبيل ( في الصحافة العبرية والعربية في اسرائيل باألساس، ونشر كاتب هذا المقال 

.. مقاالت في الصحافة واالنترنت عن تلك الوثيقة، والتي يبدو أن لجنة المتابعة نفسها لم تتفق عليها بعد
  .وال يبدو االتفاق واردا

مثال . المميز األساسي لكل الوثائق، هي مشاركة اسماء معينة في المجموعات التي أعدت مجمل الوثائق
نجد ثمانية اسماء شاركت في اعداد " وثيقة حيفا"ومعدي "قبليالتصور المست"وضمن معدي وثيقة 

  .الوثيقتين
السؤال التلقائي، لماذا هذا التكرار والتشابه  في المواقف والنصوص أيضا، خاصة بين وثيقة حيفا ووثيقة 

  !التصور المستقبلي؟
 في الطرح الفكري المالحظة األولى والسريعة هو أن الوثيقتين المذكورتين، لم تقدما أي شيء جديد

والسياسي واالجتماعي وسائر القضايا الملحة للعرب في اسرائيل، وعلى رأسها قضية المساواة وحقوق 
ونجد في وثيقة .. المرأة ومساواتها، والخطاب المطلوب مع الشارع اليهودي في اسرائيل وغيرها

 اليهودي الفاشي المستقبلي، مواقف تضر بنضال العرب في اسرائيل وتخدم اليمين التصور
  .والترانسفيري، بطرح مواقف بعيدة عن الواقع السياسي وعن العقالنية الفكرية

اعترف ان وثيقة حيفا تميزت بعقالنية وواقعية سياسية تجعلها أفضل من التصور المستقبلي، ومع ذلك 
واضيع لي مالحظات نقدية وفكرية تجعلني أرى عبثية الهرولة الصدار وثائق تدعي شمولية الم

  !!المطروحة، وصحة ما تطرحه
خطأ اساسي في  وثيقة التصور المستقبلي وكرر في وثيقة حيفا، هو التعامل مع الواقع األسرائيلي من 

منطلق أقلية عربية في مواجهة سلطة عنصرية، بحد ذاته صحيح، ولكنه موقف سطحي ال يليق 
كان يجب التعامل مع الجانب .  وثقافية وحقوقيةيدعي انه يطرح رؤية شاملة، فكرية وتاريخية وسياسية

اليهودي، ليس بصفته سلطة أضطهادية فقط، انما أيضا كمجتمع بشري متنوع في تفكيره ورؤيته،وان 
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. الى جانب ابقاء الحكم العسكري على الجماهير العربية) بن غوريون 

، أو التعامل ") العمل–كديما "الوزير في حكومة (فاشي أفيغدور ليبرمان 

ي 

الوقت نفسه الموضوع يتعلق بهوية وتطور ومستقبل الشعب اليهودي 

زال العرب محكومون وليس 

وتراجع مكانة المرأة في مجتمعنا، واالكتفاء  ير مقبول علي تجاهل التفسخ الطائفي والعائلي،

نطور الخطاب المالئم في تعاملنا مع المجتمع اليهودي، وأن ال ننسى انه اليمكننا تحقيق أي انجاز 
ربتنا واضحة في معركة الغاء الحكم العسكري مثال، التي حقوقي أو مطلبي بدون دعم يهودي، وتج

في الوقت الذي صوت نواب الكنيست ) مناحم بيغن ( انجزت بتأييد يهودي، حتى من حزب حيروت 
( العرب من زلم حزب مباي 

 في مخصصات األطفال العرب، الذي الغي بدعم األكثرية نفس الشيء مع الغاء التمييز العنصري
ومثال الكاتب التقدمي واالنساني دافيد غروسمان من الخطا  أن أتوجه اليه وأتعامل معه بنفس . اليهودية

اسلوب مواجهتنا وتعاملنا مع ال
والذي خدم بابحاثة القضية الفلسطينية، وكشف .. ودي المعادي للصهيونية، ايالن بابهمع المؤرخ اليه

ال يمكن ... جرائم المؤسسة الصهيونية بجرأة  وعمق وتوثيق ال نجده في األبحاث العربية المشابهة
ة ونجد أوساطا صهيوني ...التعامل معه كما نتعامل مع شخصيات  اليمين العنصري وسوائب المستوطنين

  ! هل من المنطق السياسي دفعها لعداءنا؟.. عقالنية في رؤيتها للمطالب العربية والحلول المطروحة
 المركز العربي للدراسات االجتماعية والتطبيقية ف-"مدى الكرمل"وثيقة حيفا أعدت لحساب جمعية 

والبعض يعدها ) رةحزب عزمي بشا(ومواقفها متماثلة مع حزب التجمع الوطني الدمقراطي . مدينة حيفا
ضمن جمعياته، ولكن يبدو لي أن مشاركة أسماء أكاديمية معرفة ومركزية من الوسط العربي، والتي ال 

وال (تتماثل مع طروحات عزمي بشارة الفكرية والسياسية، ونتيجة لوزن هذه األسماء وقدرتها وأهميتها 
  .جاءت وثيقة حيفا متوازنة ورصينة سياسيا) أعني بالتحديد مديرعام جمعية مدى البروفسور نديم روحانا

  ...بالطبع لي مالحظات أخرى
في التداول وصياغة مثل هذه الوثائق، يجعلها أقرب الى .. ان اعتماد النخب، أكاديمية باألساس

ال شك ستحصل على عالمة جيدة، ولكني ارى بعدها وانعزالها عن الجمهور الذي .. أطروحات جامعية
  .ن أجلهكتبت، حسب ظنهم، م

اذ تبحث في مصير ومستقبل األقلية العربية . ال شك ان المواضيع التي تطرحها الوثائق، بالغة األهمية
الفلسطينية في دولة اسرائيل، وفي 
 سنة الماضية، مغلقة 60كن خالل ال هذه المواضيع لم ت.. ومع ذلك. االسرائيلي، وهذا تجاهلته الوثيقتان

الوثيقتان، حيفا . وغير مطروقة، بل أشغلت العرب واليهود في الحياة اليومية والسياسية والفكرية
  .والنواقص حادة أكثر، رغم قبولي لمعظم النص في وثيقة حيفا. والتصور المستقبلي،لم تقدما أي جديد

وهناك . لذي يمارس القمع الفعلي والدمقراطية الشكليةمثال هناك مشكلة للمجتمع اليهودي باألساس ا
موضوع مشاركة العرب في الدولة، حيث ما تزال هامشية جدا، وما 

وهناك تراجع مقلق متواصل منذ عشرين سنة في النضال الفعلي الجماهيري، هذا في الوقت . مشاركون
بنفس الوقت تراجع  الشعار الشيوعي الذي (صولية الدينية الذي تصاعدت فيه الشعارات القومجية واأل

الضجيج : ويمكن أن نسجل ذلك بصورة أخرى ). األممية بتفسير آخر–طرح الوطنية االنسانية 
الشعاراتي ازداد، والنضال الجماهيري المنهجي المنطلق من رؤية متكاملة تراجع تراجعا حادا، وهذه 

والبارز هنا ...  السياسية وغياب دور قيادي بارز لحزب من األحزابالظاهرة اشتدت مع تعدد األحزاب
فقدان الحزب الشيوعي لمكانته الجماهيرية، وانتقال الدور المركزي في الساحة السياسية، لألصولية 

 غ ...الدينية
  . غة اخبارية عن الموضوعبصيا

حول قضية المواطنة، كان من الضرورة التأكيد ان المواطنة ليست صيغة قانونية فقط، بل حصيلة 
انجازات على أرض الواقع، ربما حقيقة ان الذي قاد هذا النضال في وقته هو الحزب الشيوعي في وحدة 

ضال، ولم يقد الى الطعن في االنتماء يهودية عربية، لم تكن عالة على النضال، انما مصدر قوة للن
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 االنجاز أعزائي كان حربا ضد سياسة كاملة مبنية على التجهيل وفصل المعلمين 

ر هيلل كوهن، 
في .. طولي لجيل الشيوعيين الطالئعيين نضاال وفكرا وتنويرا وتنظيما

التصدي لسياسة التجهيل واالرهاب، ونشر الثقافة والتنوير والوعي الشامل، الذي بسب
  . وأثريناها

ضريبة تجدها وتجد أفضل منها في التعبير الشخصي عن ..  اكتفت بالضريبة الكالمية
للجماهير العربية من مأزقها الحاد، لم 

دع  المرأة ولمحاربة التفسخ والتص
 تضر وال تفيدنا بالتقدم الى األمام 

ان العرب في اسرائيل يحققون . 
ن تحالفا مع القوى الدمقراطية ويبنو

.  مكسب تاريخي عربي ويهودي
واقتصادية،هو مكسب هام فعال، ال 

معها في الكثير من النقاط، ولكن ما 
  .التصور المستقبلي

21/5/2007  
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ان وثيقة تدعي ... القومي للشركاء العرب، انما الى اغناء هذا االنتماء القومي بالنضال المشترك
  .الشمولية والمصداقية التاريخية والسياسية، كان عليها ان  تسجل الحقائق

ن فكر وثقافة أسهما في صيانة هويتنا بما أبدعه ابناؤه وبناته م"أيضا في الجانب الثقافي تعتز الوثيقة 
هذا.." واثرائها

وممارسة االرهاب البوليسي .. الدمقراطيين والشرفاء ومن يتجرأون على تنوير طالبهم بأبسط المعلومات
 للدكتو– كتاب عرب صالحون –قة المرعبة اقرأوا الوثي.. وتجنيد العمالء وشراء الذمم

حيث يتبين بشكل واضح الدور الب
به صنا هويتنا 

هاالوثائق كل
افتقدت الوثائق ألي  طرح يشير الى مخرج . المواضيع المطروحة

تطرح مشروعا للتقدم االجتماعي والثقافي، مشروعا لرفع مكانة
 لم تتعامل مع فكر االنعزالية القومية العربية، التي،الطائفي والعائلي

نحو انجاز مطالبنا المشروعة بالمساواة وتعميق المشاركة والسالم
المكاسب االقتصادية واالجتماعية والسياسية بقدر ما يناضلون 

لدفن مشاريع الترانسفير هو... ان نجاح المعركة، مثال. لألكثرية
وتعميق المشاركة في حياة المجتمع، مشاركة سياسية واجتماعية 

  . تصريحا فقط
 المستقلي، وتتقاطع حقا الوثيقة متوازنة أكثر من وثيقة التصور

نحتاجة يتجاوز ظاهرة التسجيل  التي ميزت وثيقة حيفا وقبلها وثيقة 
  !ما هو المخرج ؟... شبعنا وثائق

  :كاريكاتير 

  
  21/5/2007الشرق األوسط 
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