
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 

73 24/5/2007خميسال  

اعتقــال:ة الفلــسطينية
بحـق  " مجزرة"والنواب   

  ية واعتداء على السلطة

 5 ص... 

  تطبيق الخطة األمنية بمشاركة الفصائلعلى  ااتفق ولتقيا سراً
  إنهاء فتح اإلسالم مسؤولية "لن تتحمل وحدها"تدخالً فلسطينياً عسكرياً وفتح 

   بين االستسالم والحسم"فتح اإلسالم" يخير 
  العرب يريدون إسقاط حماس

   باليين دوالر لبيع غاز غزة الى اسرائيل4بقيمة " تاريخية"عن صفقة 
  عباس مؤمن بضرورة وقف االقتتال الفلسطيني
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   بحق الديمقراطية واعتداء على السلطة" مجزرة"اعتقال الوزراء والنواب : الحكومة الفلسطينية 

حملـة  " االسـرائيلي "ل   شنت قوات االحتال   : الفلسطينية محافظاتمن ال  24/5/2007وكالة معا   نشرت  
اعتقاالت في عدد من مدن الضفة الغربية شملت وزير التربية والتعليم ناصر الدين الشاعر، وعدد مـن                 

وقال مراسلنا ان قوات االحتالل اعتقلت وزير التربيـة          .النواب ورؤساء البلديات، واالوقاف فجر اليوم     
واضاف ان عـشرات االليـات العـسكرية         .لسوالتعليم ناصر الدين الشاعر من منطقة المعاجين في ناب        

5  

1.

لتعطيل مؤسسات السلطة الوطنيـة فـي إطـار         ) الصهيونية(تحركاً وطنياً جماعياً لمواجهة المخططات      
". تمرار القصف على غزة والحصار الجائر على شعبنا       مسلسل الجرائم التي أخذت أشكاالً متعددة عبر اس       

كما اعتقلـت    .اقتحمت منطقة المعاجين واعتقلت الشاعر، بعد ان داهمت منزله، ونقلته الى جهة مجهولة            
قوات االحتالل نائبين عن حماس في نابلس حامد البيتاوي، وداؤد ابو سير، باالضافة الى رئيس بلديـة                 

ب الشرفا، ورئيس اوقاف نابلس فياض االغبـر وعـدد مـن            نابلس عدلي يعيش، ورئيس بلدية بيتا عر      
كما اعتقلت فجر اليوم الخميس رئيس بلدية قلقيلية الشيخ وجيه قـواس واحـد               .النشطاء المنتمين لحماس  

كما واعتقلت قوات االحتالل سفيان جمجوم احد القادة         .موظفي مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية      
 . منطقة جبل الرمان من الخليل واقتادته الى جهة مجهولةالسياسيين لحماس في

القوات االسـرائيلية   أن    إلى  عاطف السعدي  ،نابلسنقالً عن مراسلها في      24/5/2007رويترز  وأشارت  
وقال الجيش االسرائيلي في بيـان      ،   مسؤوال آخر في الضفة الغربية     32اعتقلت وزير التعليم الفلسطيني و    

وجاء في بيـان الجـيش       .صا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية الستجوابهم        شخ 33ان قواته اعتقلت    
) الضفة الغربيـة  (منظمة حماس االرهابية متورطة حاليا في تعزيز البنية التحتية االرهابية في المنطقة             "

وتستغل الحركة المؤسسات الحكوميـة لتـشجيع ودعـم         . استنادا الى النموذج المستخدم في قطاع غزة      
وصرح مسؤول في الحكومة االسرائيلية دافيد بيكر بان اسرائيل ستواصل مالحقتها            ." االرهابية االنشطة

  .للنشطين الفلسطينيين
مصطفى البرغوثي، وزير اإلعـالم     . د  إلى أن  نابلسمن   24/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    ولفت  

 الختطـاف قـوات االحـتالل       والمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أعرب عن إدانة الحكومـة الـشديد          
الصهيوني عدداً من النواب ووزير التربية والتعليم، وعددا من رؤساء البلديات، واألوقاف فـي الـضفة                

مجزرة بحق الديمقراطية واعتداء على الـسلطة واعتـداء         "بأنها  ووصف هذه الحملة    . الغربية فجر اليوم  
تشريعياً وعلـى مؤسـسات المجتمـع المـدني         على السلطة الفلسطينية برمتها رئاسة وحكومة ومجلساً        

إن ما قام به االحتالل هو حرب شاملة على الشعب الفلسطيني، ممـا يـستدعي               : "وأضاف". الفلسطيني
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د جر المنطقة إلى دائرة العنف فيما يبدو تحضيراً لعمليات واسـعة             أنها تري      

ة طوباس، إذ قام جنود االحتالل بالعبث في محتويات المقر                

بات التشريعية على 
إن الفصائل "ن، وقال في هذا الصدد اسها، مما يستوجب وقف تدخالتها في الحياة السياسية للفلسطينيي

 تود إسرائيل 

  الفلسطينيةث مستقبل العالقات قبل الدولة .2

ثناء حركـة               

صاالت التي أجرتها القاهرة وعمان مـع األدارة األمريكيـة، وانتهـت                

في ظل جهـود فلـسطينية لتجـسيد    "ولفت البرغوثي النظر إلى أن حملة االعتقاالت بحق النواب جاءت     
تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، ردت عليها قوات االحتالل بقصفها المتواصـل علـى غـزة واعتقـال                 

النواب، األمر الذي يدل على
  ".في المنطقة

اقتحمت قوات االحتالل ليلة    : رامي دعيبس نقالً عن مراسله،     5/2007/ 24-23 48عربوأضاف موقع   
أمس مكتب نواب التغيير واإلصالح في مدين

 .درة معظم محتوياتهومصا
من جانبها فقد نددت واستنكرت كتلة التغيير واالصالح الحملة الشرسة التي تقوم بها قـوات االحـتالل                 
بحق قيادات فلسطينية والتي كان اخرها حملة االعتقاالت التي طالت العديد من قادة حمـاس والحكومـة                 

  والتشريعي ورؤساء البلديات فجر هذا اليوم
دعت حركة فتح السلطات اإلسرائيلية إلى  :الضفة الغربيةمن  24/5/2007 دس برسقوأوردت وكالة 

اإلفراج عن النواب المعتقلين من حركتي فتح وحماس ومن ضمنهم الوزير ناصر الدين الشاعر، وعبد 
واعتبرت فتح أن . 24/5الرحمن زيدان اللذان اختطفا من منزليهما في الضفة الغربية اليوم الخميس 

ورأت فتح أن تزامن .  بالشؤون الفلسطينية، وهو تدخل مرفوض ومنكر"إسرائيلي"اف هو تدخل اإلختط
 يبين نية "اإلسرائيلية"اإلعتقاالت مع عرض الفصائل الفلسطينية وقف إطالق النار على المستوطنات 

مكتوبة وقال الناطق باسم فتح جمال نزال في تصريحات صحفية . اإلسرائيليين المعقودة على التصعيد
 قد حددت مصلحتها منذ بداية اإلنتفاضة باستخدام التصعيد والنار كجسر للوصول إلى "إسرائيل"إن "

 إلى احترام اإلتفاقيات التي جرت اإلنتخا"إسرائيل"ودعا نزال ". أهدافها غير السلمية
أس

التي عرضت التهدئة قد قرأت النوايا اإلسرائيلية العدوانية على أحسن وجه، وردت بما ال
ودعت فتح الفصائل إلى التعامل  ".الحصول عليه وهو التهدئة المواتية حاليا لمصلحة الفلسطينيين ككل

  .لى أساس أنها اعتداء على كل الفلسطينيينبمسؤولية وتعقل تجاه هذه اإلعتداءات ع
  
 األردن وحوارات عمان تبحىعباس عاتب عل 

حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا ثالث مالحظات قال انها أزعجته،           : بسام البدارين  -عمان  
ؤسسات ورموز السلطة الفلسطينية، وعلم من مصدر       ولها عالقة بالحكومة األردنية وطريقة تعاملها مع م       

 امـل   ىفلسطيني موثوق ان عباس ابلغ هذه المالحظات لشخصيات سياسية أردنية في الفترة األخيرة عل             
   .ان تصل ألصحاب وصناع القرار في عمان

  أساس شعوره بأن الحكومة األردنية قامت مؤخرا بإجراء إتـصاالت ى عل ىاألولوشرح عباس مالحظته    
مع طيف واسع من ممثلي المجتمع السياسي والمدني الفلسطيني، ومن مختلف األطياف بإست

 بدون وضع الرئيس عبـاس بـصورة        ىحماس بدون التنسيق مع مكتبه الرئاسي او التشاور معه او حت          
ـ   ىوابلغ عباس هنا بأنه يعاتب وال يعترض بحال من األحوال عل           .ونتائج هذه اإلتصاالت   صاالت  أي إت

 ألن يكون حلقة اإلتصال، لكنه يتوقع التشاور والتنسيق فـي الحـد             ىأردنية مع جهة فلسطينية، وال يسع     
  .، خصوصا وانه كما نقل عنه يضع عمان بصورة جميع إتصاالته وفي كافة ابعادهاىاألدن

غبتـه فـي    عبر عباس عن شعوره باإلستياء ألن عمان لم تلعب دورا في تحقيق ر         الثانيةوفي مالحظته   
إلحاق صائب عريقات بحلقة اإلت

بوحي من قرار القمة العربية التي كلفـت مـصر واألردن بـإجراء             " اسرائيل"بإعالن اقامة إتصال مع     
عبد اإلله الخطيـب    وهنا نقل عن عباس قوله انه كان يرغب في وجود عريقات مع الوزيرين               .إتصاالت
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  .الحلقة اإلتصالية

ـي          
بد السالم المجالي اخبر األردني يفتح أبوابه لمبادرات التحاور والرئيس ع      
ريحـا وحـصل    أوفلسطينيين وأردنيين في    " اسرائيليين"بريل الرجوب بان لقاء ثانيا يفكر في عقده بين          

ـاء العقبـة الـذي رتبـه              

3.

ويالحظ عباس هنا بان العاصمتين تجاهلتـاه       ". اسرائيل"وأحمد ابو الغيط في اإلتصاالت ذات العالقة مع         
تماما في هذه 
 تحدث عباس عن تنظيم لقاء العقبة بمبادرة من عبد السالم المجالي، رئيس الوزراء              الثالثةوفي مالحظته   

 عبـاس فـي     ى محسوبة عل  ىلي حضور شخصيات فلسطينية أو رسمية او حت       األسبق بدون الحرص ع   
اللقاء الذي حظي بإهتمام ملكي، ونوقشت فيه الكثير مـن الملفـات والقـضايا ذات العالقـة بالقـضية                   

  . الفلسطينية
وسبقت حوارات العقبة التي رعاها المجالي في إطار مبادرة يقول انها فردية حوارات مباشرة بين كبار                

سؤولين األردنيين وبين ما ال يقل عن مئة شخصية فلسطينية تمثل كل أطياف المعادلة الفلسطينية غير                الم
الرسمية، وقالت مصادر فلسطينية مطلعة للقدس العربي ان القصر الملكي األردني إستضاف قبل مؤتمر              

الوضـع المتـردي    العقبة والمجالي عشرات الشخصيات الفلسطينية التواقة ألي معالجة او حوار ينهـي             
ـ         .الحالي في الواقع الفلسطيني     األقـل لعـشرات     ىوكانت شخصيات رسمية أردنية قد نسقت لقاءين عل

النشطاء والمثقفين الفلسطينيين بالترتيب مع مكتب ياسر عبد ربه في رام اهللا، حيث يعتبر األخيـر مـن                  
مان نقلت عشرات الطلبات من     الشخصيات التي ما زالت فاعلة ومقربة من الرئيس عباس كما علم بان ع            

قبل فعاليات فلسطينية تتحمس للمشاركة في جلسات العصف الذهني األردنية التي تحاول إنعـاش آمـال                
ومن الواضـح ان حـوارات المـستقبل         .الفلسطينية - السالم وإستعراض آفاق مستقبل العالقة األردنية     

ثقفين الفلسطينيين او تشكل لهـم فرصـة        وبسبب سوء الوضع داخل فلسطين تجذب يوميا المزيد من الم         
للتحدث والتفكير من قبل مؤسسة كالحكومة األردنية في ظل األوضاع المتردية جدا في الـداخل، حيـث              
ينظر الفلسطينيون اآلن بإيجابية لمبادرات اللقاء األردنية بسبب ضعف تفاؤلهم جراء مظاهر الصراع بين              

حكومة األردنية بشكل مباشر ما تريـده مـن وراء حمـي             اآلن ال تقول ال    ىوحت .حركتي حماس وفتح  
النقاشات تحت العنوان الفلسطيني، لكن المسؤولين مثل وزير الخارجية عبد اإلله الخطيب يعتقدون بـان               
االستمرار في محاوالت إنعاش السالم وتثبيت اإليمان به مسألة حيوية جدا، حيث تنجح هذه اللقاءات في                

عقودة، رغم علم المشاركين المسبق بأن النقاشات تعكس احيانـا أجـواء الحنـين              إبقاء اآلمال بالسالم م   
وعمليا شارك في النقاشات التي إحتضنتها عمان والتي         .الفلسطيني لمؤسسة قوية او دولة صلبة يفتقدونها      

ـ                قبـل الدولـة     ىتكرس اإلعتقاد بأن لحظة اإلستحقاق المستقبلية بين األردن وفلسطين قـد تحـين حت
طينية، فلسطينيون يمثلون المجتمع المدني والمؤسسات التي همشها، سواء الصراع الداخلي في فتح             الفلس

 تلك التي تشعر بان الـسلطة الفلـسطينية فـي أسـوأ             ىاو تهمشت بفعل الصدام بين فتح وحماس وحت       
م يمثـل    مثقفا وقياديا فلسطينيا بعضه    120كما شارك في حوارات العقبة وعمان ما اليقل عن           .أوضاعها

فتح والمهمشين مرحليا فيها وبعضهم مقرب من فصائل المعارضة وتحديدا الجبهة الديمقراطية التي قـام               
ويقول  .زعيمها نايف حواتمة بزيارة رسمية مؤخرا لمؤسسات حكومية أردنية من بينها وكالة األنباء بترا             

مزيد من المطالبـات الفلـسطينية      مشاركون في التحضير ان القصر الملكي األردني والمجالي يتلقيان ال         
للمشاركة في حوارات عمان التي ضمت مثقفين ونشطاء مدنيين وحزبيين والكثير مـن الحـائرين فـي                 

ويبدو ان حلقات النقاش يمكن تواصلها في الصيف الحالي، فالقصر الملك .المعادلة الداخلية الفلسطينية  
شريكه فـي مبـادرة العقبـة           

ج
 شخصية قيادية فلسطينية شاركت في لق85ذلك بعد ان تبين ان ما اليقل عن         
  . شخصية35 شاركت منها حوالي "اسرائيلية" من سبعين شخصية المجالي، فيما وجهت الدعوة ألكثر

  24/5/2007القدس العربي 
  
 تطبيق الخطة األمنية بمشاركة الفصائلعلى  ااتفق وعباس وهنية التقيا سراً 
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 االمنية والقوى التنفيذية تقوم باالنتشار في شوارع غزة وتتـولى                

ؤول امني رفيع المـستوى يتمتـع بالقـدرات                 

 غـزة، قـال             

بحث عباس وهنية آخر التطورات، بما فيها ما تشهده المخيمات الفلسطينية في لبنـان،                 

ة، بمشاركة الفصائل الخمسة                

وحـول الشخـصية التـي       .كي يمكنه التحرك على المسار السياسي     " االسرائيلي"صعيد    
ى رئـيس الحكومـة إسـماعيل هنيـة         هناك أكثر من مرشح لد    : "تشغل حقيبة الداخلية قالت المصادر    

اخلية عبئاً علـى             

4.

: نقالً عن مراسليها في غزة ورام اهللا، منتصر حمدان ورائد الفي           24/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
يني بارز عن توصل الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية، الـى اتفـاق بـضرورة               كشف مسؤول فلسط  

المباشرة بتنفيذ الخطة االمنية لضبط الوضع الداخلي التي أعدتها الحكومة الفلسطينية وذلك مـن خـالل                
غرفة عمليات مشتركة تتولى االشراف على تنفيذ هذه الخطة بمشاركة ممثلين عن الفصائل واالحـزاب               

 تشكيل قوى أمنية مـشتركة بـزي موحـد           غرفة بما يضمن نجاحها، اضافة الى االتفاق على       في تلك ال  
يجري من خالل دمج عناصر االجهزة

ليج، ان  ناصر الدين الشاعر في حديث للخ     .وأوضح وزير التربية والتعليم العالي، د      .مسؤولية تنفيذ الخطة  
عباس وهنية اتفقا على ذلك خالل اجتماعهما امس في غزة، موضحا انه جرى استبعاد اية قضايا تعيـق                  

تنفيذ الخطة االمنية التي سيتولى االشراف على تنفيذها مس
   .والكفاءة المطلوبة للقيام بهذه المهمة
اوف من التعرض لحياة الرئيس عباس خالل سفره الىوحول االنباء التي تحدثت عن مخ     

في اشارة ضـمنية الـى      " الرئيس عباس آخر ما يفكر فيه هو ان تكون حماس تخطط الستهدافه           "الشاعر  
  .امكانية وجود جماعات اخرى قد تخطط لمثل هذا العمل

 رئيس الوزراء هنيـة أو أحـد   على اغتيال او استهداف" اسرائيل"ومن جانب آخر، قال الشاعر ان إقدام        
  .على المستوى الدولي" اسرائيل"الوزراء في الحكومة، سيكون له عواقب وخيمة ويفضح 

في غضون ذلك، 
يـام، مطـالبين المجتمـع الـدولي        المتنامي في القطاع منذ عدة أ     " االسرائيلي"ودانا التصعيد العسكري    

بضرورة العمل على وقفه وحماية الشعب الفلسطيني من هذا العدوان، وأكدا ضرورة حمايـة الالجئـين                
الفلسطينيين في لبنان، وتجنيب المخيمات أي صراعات، مع التأكيد على االحترام الفلسطيني لسيادة لبنان              

  .وأراضيه وأمنه
كشفت مصادر فلسطينية   :  رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      24/5/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  
 في غزة، في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس،           ]عباس وهنية  [عقده الرئيسان " سري للغاية "عن لقاء   

من دون االعالن عن مكانه وزمانه ووسط احتياطات أمنية مشددة، بسبب عدم تمكن عباس من الحصول                
  . لحياة هنية" اسرائيل"تعرض على ضمانات بعدم 

وفي هذه األثناء، قالت مصادر أخرى إن لقاء سيعقد في حضور عباس وهني
التي لها أذرع عسكرية، بغية دراسة التطورات االخيرة على الساحة الفلـسطينية، خـصوصاً التـصعيد               

 أن يخـصص االجتمـاع لبحـث التهدئـة          ومـن المقـرر    .وسبل حماية الشعب  " االسرائيلي"العسكري  
من العبث مطالبة الفصائل الفلسطينية بالتهدئـة       "الصاروخية، إال أن مستشار هنية، أحمد يوسف، قال إن          

  .توسع عدوانها في الضفة الغربية" اسرائيل"فيما " ووقف إطالق الصواريخ
مصادر فلسطينية موثوق    أن   يني جيهان الحس  ،القاهرةنقالً عن مراسلتها في      24/5/2007الحياة  وذكرت  

عباس يسعى إلى الحصول من الفصائل على اتفاق تهدئة من جانب واحـد             الرئيس  إن  صحيفة  بها قالت لل  
بغرض وقف الت

س
، موضحةً أن هنية ال يحتمل أن تظل حقيبة الد"ومعظمهم من قيادات الشرطة المحترفين    

كاهله، الفتة الى أن عباس وعد بأن يمنح وزير الداخلية المقبل صالحيات أكبر لتحقيق تغيير ايجابي في                 
  .الوضع األمني

  
   يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة وشاملة"سرائيلا"ئة مع التهد:  تؤكد لعباسالفصائل 

  

            8 ص                                      731:                                 العدد24/5/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

، والعـدوان المتواصـل     "ئيلي

ر لكافة األجهزة األمنية للعمل وفـق                 

على تثبيت وتعزيـز                  
االتفاق الداخلي بين فتح وحماس بشكل ثنائي وفصائلي من خالل وقف ال

إن أية تهدئـة    : وقال المتحدث باسم حركة حماس ايمن طه، لوكالة فرانس برس          .قانزالة أسباب االحت  
وقال القيادي في    ".ة ومتبادلة وشاملة، وان يتوقف العدوان     

5.

والتـصدي لهـا،   " االسـرائيلية "ية لمواجه الدعاية         
ين والمعاناة الكبيرة التي    وإظهار حقيقة ما يجري من اعتداءات إجرامية ووحشية على المدنيين الفلسطيني          

استقبل الرئيس محمود عباس، الليلة الماضية، في مقر الرئاسة بغزة، وفداً من القـوى              :  وكاالت -غزة  
زياد أبـو عمـرو وزيـر    .الوطنية واإلسالمية، بحضور إبراهيم أبو النجا، رئيس لجنة المتابعة العليا ود       

جتماع مع ممثلي الفصائل، الذي شاركت فيه فتح، وحماس، والجهـاد، والجبهتـان             تم في اال  والخارجية،  
اإلسرا"الشعبية والديمقراطية، مناقشة الوضع الداخلي والتصعيد العسكري        

 ولفت نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي      .على شعبنا، باإلضافة إلى ما يتعرض له شعبنا في مخيمات لبنان          
باسم الرئاسة إلى أن االجتماعات التي بدأت أمس، ستستمر في األيام المقبلة، في محاولة إلعادة التأكيـد                 

وشدد أبو ردينة، على أن المطلـب الـرئيس          ."سرائيلا"على الوحدة الوطنية، والحفاظ على التهدئة مع        
سطيني، موضحاً أن القيادة    للرئيس عباس من الجميع، هو الحفاظ على التهدئة ووحدة الصف الوطني الفل           

  ."سرائيلا"الفلسطينية تطالب إسرائيل بتهدئة متبادلة، تلتزم بها الفصائل و
من جهته، أكد إبراهيم أبو النجا، أن الفصائل أجمعت على ضرورة أن تكـون هنـاك تهدئـة متبادلـة                    

: وقـال  .علـى غـزة    "اإلسرائيلية" بحيث تشمل الضفة، ووقف كافة االعتداءات        "سرائيلا"ومتزامنة مع   
اجتماع الفصائل الخمسة مع الرئيس عباس تناول األوضاع المؤسفة التي حصلت، حيث تم التأكيد علـى    "

 ".ضرورة وقف االقتتال وتنفيذ االتفاق الذي أبرم في وقت سابق برعاية الوفد األمني المصري في غـزة    
راع في تنفيذها، مـشيرا إلـى احتـرام         وجدد أبو النجا التأكيد على ضرورة احترام الخطة األمنية واإلس         

وفيما يتعلق بمجلس األمن القـومي، أكـد         .الفصائل لها والتأكيد على الشروع في التنفيذ خالل االجتماع        
على ضرورة تفعيله باعتباره المرجعية لكل العمل الميداني، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة توحيـد                

ودعا الفصائل إلى العودة للحوار علـى أسـاس          .ة شاملة عمل األجهزة األمنية من خالل خطة ومرجعي      
وثيقة الوفاق الوطني، مطالباً عباس وهنية بإصدار ما يلزم من أوام

وحذر من مغبة الخلط والجمع بين الفلتان األمني واالقتتال الداخلي، معتبرا أنهما قـضيتان               .حدود معينة 
إن االجتماع مع الرئيس تناول عرضاً لما حـدث ويحـدث   : وقال .الجهما كل على حدةمختلفتان سيتم ع 

وأوضـح أن مـا    .من أحداث مؤسفة في األراضي الفلسطينية، وما يحدث في مخيمات شعبنا في لبنـان  
، ال  "فـتح اإلسـالم   "يجري في شمال لبنان هو إلصاق وتبٍن باسم جهات فلسطينية، باإلشارة إلى تنظـيم               

  .شعبنا به، وأن الذين ينضوون تحت لوائه ليسوا فلسطينيينعالقة ل
بدوره أكد عبد الحكيم عوض القيادي في حركة فتح، أنه تم االتفاق خالل االجتماع 

حمالت اإلعالمية وزيادة الجهد               
إل

متزامن"مع الجانب االسرائيلي يجب ان تكون       
ي إن الفصائل الخمسة اتفقت على مواصلة البحث في كيفية التـصد        : حركة الجهاد االسالمي خالد البطش    

  ".ال تهدئة مجانية"، موضحا أن "اتفقنا على تكتيكات المقاومة"للعدوان االسرائيلي و
 24/5/2007األيام الفلسطينية 

  
 ال ضمانات على حياة هنية: البردويلصالح  

صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية وجود رغبة قوية لـدى الـرئيس              .أكد د : خان يونس 
وقال البردويل   .هنية لاللتقاء وبحث كافة القضايا التي تعصف الوضع الفلسطيني        عباس ورئيس وزرائه    

 هـو   هنيـة، باغتيال  " االسرائيلية"إن األوضاع األمنية وتهديدات الحكومة      : "في حديث خاص لوكالة معا    
ل الذي يمنع إلى االن تحديد موعد لالجتماع بينهما، وأن الحكومة وحماس تأخذ تلك التهديدات على محم               

وكشف البردويل   .مؤكداً عدم وجود اي ضمانات عربية أو إقليمية لعدم المس بحياة رئيس الوزراء            " الجد
أن الحكومة تقوم اآلن بالعمل على وضع خطة إعالم"
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 أكـد البردويـل أن الحكومـة     ،على اغتيال هنيـة   " ئيل

  :هي
من خال" االسرائيلية" محاولة تصعيب وتعقيد المهمة على األجهزة األمنية         :أوالً

 .ألمنية المناسبة والمالئمة لمثل هذه التهديدات
ية فان الرد على              

6.

عد ما واجهوه في    
لبنان من مقاومة، مشدداً علي ضرورة أن يأخذ خالد مشعل أو غيره من القي

دام األموال الفلسطينية المحتجزة لتعويض     باستخ" االسرائيلية"ورفض قريع التهديدات     .ن هذه التهديدات  
داً من هذه        

  نظام فصل عنصري أسوأ مما كان في جنوب افريقيا.7

يتعرض لها سكان قطاع غزة نتيجة الحصار السياسي واالقتصادي وعمليات القصف العشوائي للتجمعات             
اسرا"وحول استعداداتهم لمواجهة إقدام     . السكانية

كنولوجيا عالية لوقف هذا اإلجرام، مضيفاً أن       وحماس ال يملكان طائرات أو أنظمة دفاعية وصاروخية وت        
حماس لديها طريقتين لمواجهة هذه التهديدات و

ل اتخاذ كافة اإلجـراءات      
ا

وإيصال رسائل للعدو بأنه في حال أقدم على المس بالرموز السياس التهديد بالردع    :ثانياً
 . ذلك سيكون مؤلماً وقاسياً وفي غير توقعاته

  23/5/2007وكالة معا 
  
  " االسرائيلية"خذ الحيطة عقب التهديدات أل مشعل ودعينتقد إطالق الصواريخ ويقريع  

 الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطالق الـصواريخ محليـة         انتقد أحمد قريع أسلوب   : أشرف الهور  -غزة  
 وقف إطالق   ىودعا في تصريحات بثتها اإلذاعة الفلسطينية الرسمية ال       ". االسرائيلية"الصنع علي البلدات    

الصواريخ المحلية، متسائالً عن جدوي هذه الصواريخ، مطالباً في الوقت ذاته باالتفاق علي كيفيـة إدارة                
وقال هل هذه الصواريخ تحقق المصلحة الوطنية الفلسطينية؟ هل هذه الصواريخ           ". ائيلاسر"الصراع مع   

وتـابع إذا   . تحقق الحقوق الوطنية الفلسطينية؟ هل الصواريخ تعيد القدس؟ هل تعيد الالجئين الي بيوتهم            
 ردود فعـل  كان كل ما في السابق يتحقق فإننا كلنا مع إطالق هذه الصواريخ، لكن وبالتجربة فإنها تجلب           

 كيفية إدارة الصراع، قائالً     ى أهمية أن يتفق الفلسطينيون عل     ىوشدد عل .  تزيد من معاناة شعبنا    "اسرائيلية"
وأضاف كانت هناك تفاهمات بين الرئيس عباس والفصائل، واتفقـوا   .ىهذا يقتضي التفكير بأساليب أخر   

ت استئناف إطالق الـصواريخ أخـذتها    أن قرارا ىعلي التهدئة، ووقف إطالق هذه الصواريخ، مشيرا ال       
وقال يجب أن نتبصر باستمرار ما الذي       .  والفصائل بشكل منفرد وليس بقرارات متفق عليها       ىبعض القو 

يفيدنا ويحفظ حقوقنا، وذلك ال يسقط مبدأ حق المقاومة الذي هو حق مشروع فلسطينياً وعربياً ودولياً ما                 
اع وكيفية مقاومة االحتالل فإنها قضية يجب التوافق عليها إذ ال           دام هناك احتالل، لكن كيفية إدارة الصر      

 قطاع غزة، قائالً إنـه      ىعل" االسرائيلي"وانتقد قريع العدوان     .يجوز أن ينفرد فريق بالمقاومة دون غيره      
 شعبنا وجـرائم تـستهدف قياداتنـا        ىعل" اسرائيلي"عدوان مرفوض وإن ما يجري في غزة من عدوان          

لنا، قد جاء ولألسف الشديد وهناك دم فلسطيني يسيل وينزف بأيد فلسطينية ، منتقداً كذلك               وكوادرنا ومناز 
 لتـصعيد الموقـف ولتـصدير       "اسـرائيلية "وقال هذه محاولـة      .باغتيال قادة حماس  " اسرائيل"تهديدات  

 كـل   الي الميدان الفلسطيني علي اعتبار أن ميـداننا رحـب يـستوعب           " االسرائيلية"المشكالت الداخلية   
ب" االسرائيلية"وأضاف إنها محاولة إلبراز القوة       . أو إقليمية  "اسرائيلية"المشكالت سواء   

ادات الفلسطينية الحذر التـام                  
م

أن تحتجز وأن تصادر فلساً واح" اسرائيل"ـ، وقال ال يحق ل    "االسرائيلية"سكان بلدة سيديروت    
  .األموال التي تحتجزها عن السلطة، إنها أموال مقتطعات فلسطينية لصالح الفلسطينيين

  24/5/2007القدس العربي 
  
االسرائيلية ترسخ   الحواجز:البرغوثي 

بأنهـا  " االسـرائيلية " مصطفى البرغوثي الحواجز  . وصف وزير اإلعالم الفلسطيني د     : رام اهللا  - نابلس
واستعرض البرغوثي ووزيرة التنمية     .ترسخ نظام فصل عنصري أسوأ مما كان سائدا في جنوب افريقيا          
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الوضع الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون على حالسويدية كارلسون   
  .الهانة التي يمارسها جنود االحتالل

 في االراضي الفلـسطينية، واحتمـاالت حـصول        

  ة فك اضرابهاي القطاعات الصح.8
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، عزام ا: المجموعة الفلسطينية لإلعالم  

 بكل االتفاقيات التي وقعتها لفك إضراب القطاعات الصحية، مـضيفاً أن أحـد              سنوي، التزام الحكومة  
 الـصحية فـك      

9.

جاء ذلك خالل االحتفال الذي نظمه أمس طاقم         ". وتحسين أدائها لمهامها        
 الممول من االتحاد األوروبي - تقوية القضاء الفلسطيني     -" سيادة" مشروع

وأكد المغنـي أن     ".نحو اإلصالح القضائي أنجز البعض وبقي المزيد      " تحت عنوان عام على المشروع    
النفـالت األمنـي                

10.

داء بت جريمة االعت            

واجز االحتالل وعمليات اإلذالل           
وا

من جهتها، أعربت كارلسون عن قلقها ازاء االوضاع
لت على اسس ديمقراطية واهميـة      وأكدت ضرورة نجاح حكومة الوحدة الوطنية التي تشك        .كارثة انسانية 

  .احترام الديمقراطية الفلسطينية وحقوق االنسان
  24/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
حمد يطالباألعزام  

ألحمد، فـي مـؤتمر التمـريض             
ال

وناشد القطاعات .أسباب تشكيل حكومة الوحدة هو إضراب الموظفين في قطاع الحكومة         
إضرابها، ولو على مصالحها الشخصية من أجل خدمة المصلحة الكبرى، مشدداً على التـزام الحكومـة                

  .بعالوة المخاطرة
  23/5/2007عين على فلسطين 

  
  التشريعي مقصر في اصدار قانون يوحد النصوص ما بين الضفة وغزة: النائب العام 

 انتقد النائب العام المستشار أحمد المغني قصور المجلس التـشريعي فـي             : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
الضفة وغزة ويجعل النظـام     إصدار قانون عقوبات يوحد نصوص التجريم والعقاب فيما بين محافظات           

القانوني الجزائي أكثر اتساما، في الوقت الذي أشاد فيه بدعم االتحاد األوروبي لبرامج تطـوير وإعـادة                 
تأهيل وإصالح القضاء الفلسطيني من خالل مشروع تقوية القضاء الفلسطيني، متطلعـا باهتمـام إلـى                

أنها تشكل أساسا ودعامة  "  األوروبي والتي قال عنها    االستمرار في التعاون والمساعدة التي يقدمها االتحاد      
هامة في تفعيل أداء النيابة العامة

لمناسبة مرور عام ونـصف          
ال

انتشار األسلحة النارية والمتفجرات بال ضوابط وإساءة استخدامها أسهم في تنـامي ا
والقانوني ونجمت عنه آثار كارثية على المجتمع، وأكثر من ذلك حيث عصفت حالة الفوضى واالنفالت               

  .ي بالسلطة القضائية ذاتهااألمن
  24/5/2007الحياة الجديدة 

  
  زكي يزور السنيورة وصفير والحص وتوافق على دعم الجيش والمعالجة اإلنسانية 

 واصل ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في لبنان عبـاس           :بيروتمن   24/5/2007الحياة  نشرت  
 في تداعيات االشتباكات المسلحة بين الجيش اللبناني        زكي أمس، جولته على المسؤولين اللبنانيين للبحث      

 .في مخيم نهر البارد لالجئين الفلـسطينيين شـمال لبنـان          " فتح اإلسالم "والقوى األمنية اللبنانية وتنظيم     
وأكدت مصادر رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أن زكي اطلع من السنيورة بعد زيارته أمس، على                

كمـا  . تخذها الحكومة لحماية الالجئين الفلسطينيين والنازحين من مخيم نهـر البـارد           اإلجراءات التي ت  
وجـاء فـي     .وضعه السنيورة في صورة إجراءات وخطوات الحقة وكانت األجواء في منتهى اإليجابية           

الفصل بين الشعب الفلسطيني المقيم في لبنان والمنظمة اإلرهابية التي ارتك"بيان أن   ال
على الجيش اللبناني قائم وال يحاول أحد تعميم صورة مشوهة هدفها القول إن الدولة اللبنانيـة تـستهدف                 

الدولة اللبنانية وقواهـا األمنيـة لـن        "واكد ان    ".الشعب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين في المخيمات     
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إنني أديـن   : "وقال 

كما استقبل زكي السفير الفرنـسي الـذي         .ن المدنيين      

منظمة التحرير والـسلطة الفلـسطينية      " دعمه وتأييده لـ     السفيردد  

بعد اللقاء تحدث   و ،استقبل سعد الحريري في قريطم السفير السعودي في لبنان بحضور عباس زكي           ما  
، وقـد   رد ومخيم البـداوي             

11.

م، وعبر مؤسساتها وبالقوة نفـسها      تتسامح او تتهاون مع أي عمل إرهابي او منظمة إرهابية، لكنها ستقو           
نحن مستمرون بالعمل بآليـة المعالجـة       : "وقال زكي  ".باحتضان إخواننا وضيوفنا من الشعب الفلسطيني     

  ".التي توافقنا عليها مع الحكومة ومع قيادة الجيش، وسنتابع لقاءاتنا بعيداً من اإلعالم
نـتعلم مـن    "، آمالً أن    " األوضاع في لبنان   تأزم"كما زار زكي البطريرك نصراهللا صفير الذي أسف لـ          

وقوف الجميع إلى جانب الجيش اللبنـاني، وبـالجهود         "ونوه بـ   ". الدهر كي ال تتكرر مثل هذه األحداث      
علينـا أن   : "وقـال ". التي تبذلها المؤسسات اإلنسانية من أجل مساعدة المدنيين الفلسطينيين داخل المخيم          

وقوف جميع الفـصائل    "وأكد زكي بعد اللقاء      ".جل تجاوز هذه المحنة   نؤازر بعضنا بعضاً ونتعاون من أ     
اإلجراءات تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بوسائل مختلفـة         : "قال و ".الفلسطينية إلى جانب الجيش اللبناني    

سواء بالحصار، أم بغيره، لكن اإلجراءات التي تهمنا هي حقوق اإلنسان المكره والمجبر في أن يكـون                 
".بعض التصريحات التي صدرت باألمس ضد الجيش      "، نافياً علمه بـ     "يمداخل المخ 

أي فلسطيني يخون أي طرف أصيل في لبنان، لكن صدرت بعض اإلشاعات من قبـل الـبعض حـول                   
الفلسطينيون يعتبرون أن الجيش خط أحمر، وال أعتقـد بـأن           : "وأضاف". القصف العشوائي على المخيم   

دور الحكومـة   "، منوهـاً بــ      " عن سعد الحريري وما يقدمه إلى الفلسطينيين ولدعم قضيتهم         أحداً يتكلم 
لم يكن متوقعاً ان يكون االنشقاق الذي       "وأوضح أنه    ".والجيش اللبناني والجهود المبذولة لحل هذه الحادثة      

  ."حدث في فتح االنتفاضة بهوية متطرفة تهدد السلم األهلي في لبنان او أبناء المخيم
واتفق خالل اللقاء على التعاون     . كما استقبل زكي المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون          

. المشترك والتواصل لمعالجة األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون في لبنان            
مة الـذي قـدم تعازيـه بالـضحايا         جوزيف نع " القوات اللبنانية "ثم التقى مسؤول العالقات الخارجية في       

وتلقـى زكـي     .الفلسطينيين، مؤكداً موقف القوات الداعم للحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين         
وأبـدى صـالح أسـفه       .اتصاالً من الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح لالطمئنان على األوضاع األمنية          

 واستنكر هذه الظاهرة واعتبرها مسيئة الـى الـشعبين          .للشهداء الذين سقطوا في صفوف الجيش اللبناني      
وأكد دعمه للمواقف المنسجمة للشرعيتين اللبنانية والفلسطينية فـي مواجهـة هـذا             . اللبناني والفلسطيني 

كما قدم تعازيه لزكي بالضحايا الفلسطينيي. الحدث
سلطان ابو العينين الخـراج     و عباس زكي  التي بذلتها منظمة التحرير بشخص       اعرب عن تقديره للجهود   

خمسة من الرعايا الفرنسيين الذين كانوا في مخيم نهر البارد وهم يعملون مع منظمات غيـر حكوميـة                  
وج .لمساعدة الالجئين في المخيمات   

فرنسا مع مجيء الرئيس الجديد سـاركوزي الـى الرئاسـة ستواصـل             "، مؤكداً ان    "ابو مازن والرئيس  
  ".سياستها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمؤيدة لها

حرص الفلسطينيين علـى    " زكي الرئيس سليم الحص، واكد        عباس زار: 24/5/2007السفير  وأضافت  
يشكل ضررا  " فتح االسالم "عمال تقوم بها مجموعة     السلم االهلي اللبناني وان ما يحصل في الشمال من ا         

  ".فادحا للشعبين اللبناني والفلسطيني
ك

لقد تحدثنا عن المأساة الجارية في الشمال وخاصة سكان نهر البا: "زكي فقال 
وقد ابدى الحريري   . لقينا كل اوجه الدعم واإلغاثة سواء للصامدين في المخيم او الذين تمكنوا من النزوح             

كل الدعم وكذلك السفير السعودي الذي ابدى دعماً غير محدود من قبـل المملكـة العربيـة الـسعودية                   
  .رتكزات الحياة او الذين خرجوالمساعدة هؤالء االخوة سواء اهل مخيم نهر البارد الذي يحتاج الى كل م

  
  هنية يهاتف لحود والسنيورة وبري ويطالبهم بحماية الفلسطينيين في لبنان 
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خـر        
وبحسب بيا .التطورات الجارية على صعيد مخيم نهر البارد في الشمال اللبناني     

ية إلى التفاصيل المتعلقة بتطورات األحداث، مشددا على ضرورة حماية الفلسطينيين، في مخيم نهـر               
سطينية، أي      

12.

سطينيين شمال لبنان التي راح ضـحيتها العديـد مـن األخـوة الالجئـين                   
".الفلسطينيين المدنيين وكذلك األخوة في الجيش اللبناني الشقيق       

 المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين للتدخل العاجل لوقـف هـذه      مجلس التشريعي نتوجه إلى كافة األخوة     
جلة لهـم              

13.

   

أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، األربعاء، اتصاالً هاتفياً مع الرئيس اللبناني إميل             : غزة
لبرلمان اللبناني، بحـث خاللهـا آلحود وفؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني، ونبيه بري رئيس ا         

ن حكومي، فقـد اسـتمع   
هن

ودعا إلى تجنيب المخيمات الفل ".ان وحماية أمنه  نحن مع الحفاظ على سيادة لبن     : "البارد، وقال 
مواجهات مسلحة، وضرورة معالجة األمور اإلنسانية التي ترتبت على المواجهة المسلحة، والتي عاشها             

المرجعية الـسياسية التـي     : وشدد على ضرورة المتابعة المشتركة من قبل       .المخيم خالل الفترة الراهنة   
  .دفلسطينية، والمرجعية السياسية اللبنانية إليجاد حل سريع ألزمة مخيم نهر البارتشكلها الفصائل ال

  23/5/2007 قدس برس
  
 " نهر البارد"الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتجنيب المدنيين القتال في مخيم : بحرأحمد  

لحل األزمـة فـي     أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، كافة األطراف          . دعا د  :غزة
بالطرق السلمية من أجل تجنيب المـدنيين وكافـة األطـراف الخـسائر             ) "شمال لبنان (مخيم نهر البارد    
". الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتجنيب المدنيين نتائج هذا القتال العنيف          "، مؤكداً أن    "البشرية والمادية 

نتابع بكل أسف األحداث األليمـة فـي        : "يوقال بحر، في بيان صادر عن رئاسة هيئة المجلس التشريع         
مخيم نهر البارد لالجئين الفل

إننا فـي هيئـة رئاسـة       : "وأضاف يقول  
ال

األحداث المؤسفة والعمل على تقديم المساعدة العاجلة لالجئين الفلسطينيين، وتوفير الحماية العا
ـ أحمـد بحـر   .وحث د". وتجنيبهم أي خطر يتعرضون له، واإلسراع في تقديم اإلغاثة اإلنسانية     رئيس ال

لوقف األحداث المؤسـفة وتقـديم المـساعدة        "لوزراء هنية لإلسراع في التدخل العاجل       عباس ورئيس ا  
 ". العاجلة لألخوة الالجئين

  23/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  إنهاء فتح اإلسالم مسؤولية "لن تتحمل وحدها"حماس ترفض تدخالً فلسطينياً عسكرياً وفتح  

لم يستبعد أمين سر حركة فتح في       : حسين سعد وف عواضة   واصنقالً عن    24/5/2007السفير  أوردت  
 علـى"عـسكرياً "ن تقوم حركتـه بالقـضاء       أ العينين في تصريح لوكالة فرانس برس        أبولبنان سلطان   

يجب قطع هذه البؤرة الفلسطينية بيدنا وكـل شـيء عنـدي وارد حتـى               ": وقال. مجموعة فتح اإلسالم  
علينا أن ننتقل من    . ابة الحرب اللبنانية من المخيمات الفلسطينية     ال نريد أن تكون بو    ": وأضاف ."عسكرياً

وعـدم إيجـاد آليـة    ) أي المجموعـة (القبول باستمرارها   "ن  أوأوضح أبو العينين    . "فعال األ إلىقوال  األ
بعض رموزها أجروا اتصاالت مكثفـة مـع        "ن  أوأشار إلى    ."إللغائها يعني التوقيع على االعتراف بها     

مـع  "نه تم اجتماع ليل الثالثاء      أوأوضح  . "لسطينيين طالبوا بإيجاد حل لما يجري في البارد       العديد من الف  
  .  المشاركة في أي تحرك"سف بعض الفصائل لم تقبلمن داخل المخيم، لكن لألالفصائل حول ضبط األ

نهـر   ظاهرة فتح اإلسالم مـن مخـيم    "اجتثاث"وفي مؤتمر صحافي عقده في الرشيدية ربط أبو العينين          
بإعالن موقف صريح وواضح من كل القوى الفلسطينية وعدم االكتفاء بالبيانـات والتـصريحات،             البارد  
 أن حركة فتح لم ترسل مقاتلين ولن تفكر بذلك ولن تتحمل وحدها مسؤولية الـتخلص مـن تلـك                    مؤكداً

ـ : أضافو.  إلى إيجاد آلية عمل فعلية إللغاء ظاهرة فتح اإلسالم         الظاهرة، داعياً  ن ال نقبـل دخـول      نح
ننا ال نقبل أن يتحول مخيم نهر البارد إلى خطـوط           أكما  . الجيش اللبناني إلى المخيم، وال ندعو إلى ذلك       

يجب أال نقبل أن تستظل هذه العصابة في مخيماتنا وتمـددها إلـى مخيمـات               . تماس وحرب استنزاف  
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 إلـى    في الوقت ذاته تقديم ما أسماه الئحة اتهام ألحد، الفتـاً           قليمية، رافضاً 

مة للبحث عن حـل سياسـي للمـشكلة                  

 شاً           

 المهجرين والالجئين 

باتوا على يقين بأن    "هذا التنظيم     

لبنانية بمحاولة زج 

ن الـرئيس الفلـسطيني     أكد  أ" اًسرائيليإ" اً
رهابيي فتح اإلسالم بدالً    إعطى موافقته على تدخل حركة فتح في لبنان لحسم المعركة مع            أمحمود عباس   

وأشار أبو العينين إلى    . ذا الكلمة خرى، فالمطلوب اجتثاثها من الجذور حتى ولو كان ال يروق للبعض ه           أ
إن لهذه العصابة ارتباطات     أ

منية اللبنانيـة تعـرف     جهزة األ ن األ أ وجود موقوفين كثر لدى القضاء اللبناني ولديهم اعترافات، مؤكداً        
يجـب أال تحتمـي بعـض الفـصائل         : أضاف أبو العينـين   . ين أتت مصادر تمويل هذه الجماعة ومن أ     

 ورداً. "ونحن لم نفوض ولن نقبـل     "الفلسطينية بأنه ليس لدى الجيش اللبناني قرار سياسي بدخول المخيم           
أنا لم أقل   : على سؤال حول كالمه عن انتفاضة المخيمات بسبب قصف الجيش اللبناني لمخيم البارد قال             

ن ما تعرض له المخيم لم يميز بين        أ  وهو يتحمل ذلك، معتبراً    تخذ من كالمي عنواناً   نما البعض ا  إذلك، و 
  .العصابة والسكان المدنيين

.. نهر البـارد مـن أعمـال قتـل        "أعربت حركة حماس عن بالغ قلقها مما يجري في مخيم           من جهتها   
رة التوصل إلى حـل  ضرو"وأكدت الحركة  ."وأوضاع صعبة على الصعيد اإلنساني والميداني والسياسي  

ينهي هذه األزمة، خاصة على الصعيد اإلنساني في المخيم كمقد
أي حل عسكري   "وقالت حماس إن    . "الحاصلة فيه وليس حالً عسكرياً عرض حياة آالف الالجئين للخطر         

 من ترك الحلـول الـسياسية تأخـذ         لذلك ال بد  . لهذه المشكلة له نتائج كارثية على الالجئين الفلسطينيين       
 ."مجراها، والعمل في الوقت نفسه على السماح بإدخال المساعدات العاجلـة للفلـسطينيين فـي المخـيم      

ال نقبل له بأن يتعـرض ألي أذى باعتبـاره جيـ": واستنكر البيان االعتداء على الجيش اللبناني قائالً      
جئين الفلسطينيين المدنيين هـذه المـشكلة، ال سـيما أن           إال أننا نؤكد على ضرورة تجنيب الال      .. وطنياً

  . "القصف طال المساجد وخزانات المياه وقطع الماء والكهرباء
 جددت حركة فتح مطالبتها، بتجنيب:رام اهللا من 23/5/2007 وكالة معاً وأفادت

 فهمي الزعارير طالبو .مين الماضيينالفلسطينيين في مخيم البارد المعاناة التي واجهها خالل اليو
تركة للفصائل في لبنان شحركة الجيش اللبناني بتعزيز تنسيقه مع اللجنة الفلسطينية المالالمتحدث باسم 

  .اس بالالجئين الفلسطينيينستحت مظلة منظمة التحرير وممثلها في لبنان، لحل هذه األزمة دون أي م
ن مقاتلي أأبو العينين قدر      من بيروت أن   24/5/2007 الحياة   أضافتو

عـصابة فـتح    "ن  أ، مشيراً إلـى     "ن يستلمهم أمواتاً أو أحياء    أالجيش اللبناني لن يقبل بأي حل من دون         
  ."اإلسالم بدأت تلفظ أنفاسها األخيرة وهي اليوم في حال إنهاك تام لقواها العسكرية

وحول ،   السيد محمد حسين فضل اهللا     ، عقب زيارته  ي لبنان أسامة حمدان    ممثل حركة حماس ف    بدوره قال 
أي محاولة ألي طرف أن يخرج عـن        ": إمكان أن يحسم فصيل فلسطيني الوضع داخل مخيم نهر البارد         

لهـذا إن كـان     . االنسجام ستعرقل األمور، وربما تؤدي إلى مأزق أكبر مما يمكن أن تؤدي إليه من حل              
  ."بعض، فربما تقود هذه النية إلى مشكلة ال إلى حلهناك من نية لدى ال

مصادر قيادية فلسطينية أبدت مخاوف من  إلى أن بيروت من 24/5/2007 الخليج اإلماراتية وأشارت
أن يتم استغالل ما وقع في مخيم نهر البارد لفتح ملف المخيمات الفلسطينية والسالح الفلسطيني هناك 

واتهمت المصادر أطرافاً  .مع الحكومة اللبنانيةبعيداً عن التفاهمات السابقة 
الفلسطينيين في الصراعات الداخلية اللبنانية، رغم أن الفلسطينيين يقفون على مسافة واحدة من كل 

وأضافت هذه المصادر أن كل الفصائل الفلسطينية أجمعت على تجريم  .األطراف اللبنانية المتصارعة
جيش اللبناني، ورفعت الغطاء عن جماعة فتح اإلسالم، لكن الحديث عن حسم عسكري، من تعرضوا لل

ودور مفترض للفصائل الفلسطينية على هذا الصعيد يعني المزيد من الحرائق، وبديالً عن ذلك يجب 
إعطاء األولوية للحلول السياسية، وترافق هذه الحلول مع ضغط فصائلي مسنود بحركة جماهيرية 

  .جماعات الغريبة عن المخيمات الفلسطيني ونسيجها االجتماعي والوطنيإلخراج ال
منيأ اًمصدرأن   24/5/2007السياسة الكويتية   في حين قالت    
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 ف الجيش تماماًن الرئيس عباس اشترط على رئيس الحكومة اللبنانية توقإ "سرائيلياإل"ال المصدر 
ثناء تدخل فتح أرار القصف 

14.

ن 

 وبالتالي هي دليل ، ضربات المقاومة وعملياتهاحال عانى العدو اإلسرائيلي من

 تمادت بعدوانها 
 ."على شعبنا ومقاومته

التي "أعرب أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام عن استنكاره الشديد لتصريحات أبو عالء ن جهته 
الجيش االسرائيلي أبشع جرائمه سواء في 

15.

ت كتائب الشهيد أحمـد  
، كما أعلنت ألوية أبو الريش أعلنت مسؤوليتها عن قصف مستوطنة سديروت بصاروخ من طراز صمود         

ونقل  .يش اللبناني بعدما بدأ المزاج والشعور العام الفلسطيني ينقلب ضد الجيش والحكومة اللبنانية            من الج 
وامـر  أ فـي تنفيـذ      - بالفعل - ن أبوالعينين باشر  إلكتروني عن مصادر لبنانية قولها       اإل "الحقيقة"موقع  
نوب لبنان إلى مخيم     مسلح من مخيمي الرشيدية وعين الحلوة في ج        300حيث عمد إلى نقل نحو      , عباس

ن المسلحين على أهبة االستعداد     أمشيراً إلى   , منية اللبنانية جهزة األ مس بمساعدة األ  أالبداوي شماالً مساء    
  .كبر من الجئيهالقتحام المخيم بعد التأكد من مغادرة القسم األ

وق
ن استمأل, مورعن قصف المخيم لقاء موافقته على تدخل فتح لحسم األ

سيعطي انطباعاً للرأي العام الفلسطيني في لبنان وخارجه بأن السلطة الفلسطينية تشارك الجيش اللبناني 
 يتعلق  األمر طابعاً فلسطينياً داخلياًبينما انفراد مسلحي فتح باألمر سيضفي على, في ذبح الفلسطينيين

  .ساساًأحد المخيمات الذي هو من اختصاص الكفاح المسلح الفلسطيني أمن في بفرض األ
  
  المقاومة من أثر صواريخأحمد قريعأجنحة عسكرية ترفض تقليل ثالثة  

ها من  التي قلل في،مسأحمد قريع صباح أرفضت ثالثة أجنحة عسكرية فلسطينية تصريحات : غزة
ورداً على هذه التصريحات قال أبو  .طالق الصواريخ على البلدات اليهودية المحيطة بغزةإجدوى 

هذه الصواريخ أثبتت قدرتها على إحداث تواز" إن ،مجاهد، الناطق باسم ألوية الناصر صالح الدين
 في بلدة عندما ال يبقى" :ضاف في تصريح صحافيأو. "الرعب في معادلة الصراع مع االحتالل

لف مستوطن، أ 35سديروت االستيطانية سوى ألفي مستوطن يحتمون بالمالجئ األرضية من أصل 
وشدد  ."وحين تقف حكومة االحتالل عاجزة أمام هذه الصواريخ، فذلك دليل على فاعليتها ومدى تأثيرها

ة الشعب الفلسطيني واهم وبعيد كل البعد عن مصلح"على أن كل من يقلل من فاعلية المقاومة وأشكالها 
 ."ومطالبه، وال يعبر سوى عن أجندة االحتالل ومصالحهم الخاصة المتناقضة مع حقوق شعبنا وثوابته

هذه المواقف القديمة الجديدة من المقاومة وأساليبها " إن ،قال أبو أحمد، الناطق باسم سرايا القدسره وبد
ال تخرج علينا إال في 

مواقف هذه الشخصيات التي ال تنتسب لهذه الوطن : "وأضاف أبو أحمد. "على فاعلية المقاومة ونجاحها
 وهي تحاول فقط إحباط المقاومة والشعب وإيجاد مخارج ،"اإلسرائيلي"سوى باالسم ال تخدم سوى العدو 

، وأكد مضي المقاومة في عملياتها بكافة أشكالها، "المقاومةبات ألزمة العدو الذي يقاسي تحت ضر
في حال"نها قد تستهدف عسقالن بصواريخ مطورة وأكثر قوة أ من "إسرائيل" محذراً

م
تأتي في الوقت الذي يقتل فيه أبناء الشعب الفلسطيني ويرتكب 

من يصف المقاومة وصواريخها بالحمقاء ويشكك في ": وقال أبو عبيدة. "قطاع غزة أو الضفة الغربية
  ."لمستوطنينفاعليتها ال يدرك حجم ما تؤثره الصواريخ المحلية الصنع في االحتالل وا

 24/5/2007الشرق األوسط 
  
  صواريخبال" سرائيليةاإل"قصف المستوطنات  تواصل مقاومةال 

في إطار ردها على جـرائم      : ميسرة شعبان ،  غزة نقالً عن مراسلتها في      24/5/2007 المستقبل   جاء في 
جـاه المواقـع    قـذائف هـاون بات  5االحتالل، أعلنت سرايا القدس الليلة الماضية مسؤوليتها عن إطالق   

كما أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عـن        . شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة      "سرائيليةاإل"العسكرية  
ـ   وكان.  صواريخ من طراز القسام4قصف بلدات كفار سعد وكفار عزة وزيكيم ب
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  .بيب
مجموعـة   والوكـاالت أن     حامد جـاد   من غزة نقالً عن مراسلها       24/5/2007 الغد األردنية    ضافت

كيبـوتس ميـر    "يـة   

16.

وأشار المكتب .  قذائف أخرى من نوع ياسين و قذيفة آر بي جي3، و
أن عدد القتلى في صفوف االحتالإلى اإلعالمي في إحصائيته 

منهم  15شهيداً،  26 مصاباً، وقال في الوقت ذاته إن عدد شهداء القسام بلغ 64ذا العام بلغ ي ه
شهدوا على أيدي مليشيات لحد الفلسطينية 

17.
ركة حماس 

نحن : "قالب القسام 
 :وأضاف ." متمسكون بمواقفنا من صفقة التبادل وال رجعة عن مطالبناتصائل آسرة لجلعاد شالي

 ."ال يمكن التنازل عنها" أنه ىل

18.

ويـأتي اسـتمرار    .مسؤوليتها عن إطالق صاروخين باتجاه عسقالن وسـديروت " الناصر صالح الدين "
 أن  "سـرائيلية اإل"، بالتزامن مع إعالن اإلذاعـة       "سرائيليةاإل"عمليات إطالق الصواريخ باتجاه األهداف      

روت إلى مدن بئر السبع والقـدس    حافالت تابعة لجيش االحتالل تواصل نقل من تبقى من مستوطني سدي          
وديمونا ونتانيا، فيما تمت الموافقة على إقامة مخيم لسكان سديروت في تل أ

وأ
راعمشتركة من كتائب المقاومة الوطنية وكتائب شهداء األقصى قصفت القرية الز          

كما قـصفت كتائـب شـهداء        .2، المحاذية للحدود الشرقية للقطاع، بصاروخين من نوع أقصى          "اسحق
  .2بلدة سديروت بصاروخ من طراز سبيل " كتيبة الجهاد المقدس"األقصى 

  
   صاروخاً وقذيفة خالل أسبوع230 بأكثر من مستعمراتال قصفنا: كتائب القسام 

أعدتها كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا خالل أسبوع واحد فقط من دك أظهرت إحصائية : غزة
 المكتب اإلعالمي قالو.  صاروخاً وقذيفة230المستعمرات الصهيونية المحيطة بقطاع غزة بأكثر من 

للكتائب في إحصائية أعدها قسم اإلحصاء لديه أن مجاهدي القسام تمكنوا خالل الفترة المحصورة ما بين 
 صاروخاً من 151مايو وحتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته من إطالق / شر من أيارالخامس ع

 قذيفة هاون70طراز القسام و
قتلى وعدد اإلصابات  6ل الصهيوني بلغ 

ف
است "11استشهدوا جراء القصف الصهيوني لمجاهدي القسام، و

  ".التيار الخياني في حركة فتح
  24/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 شاليتل الفصائل اآلسرة لمطالب  سترضخئيلإسرا: البردويل 

أكد المتحدث باسم ح: الوكاالت نقالً عن غزة من 24/5/2007 الوطن السعودية أفادت
صالح البردويل أن إسرائيل سترضخ في نهاية المطاف إلى مطالب الفصائل الفلسطينية في سبيل 

مهما طال الرفض  ":وأضاف البردويل .جلعاد شاليتاألسير  "اإلسرائيلي"اإلفراج عن الجندي 
 فهي في نهاية المطاف سترضخ لمطالبنا العادلة ألنها لن تتحمل الضغط الشعبي الذي "اإلسرائيلي"

  ".تتعرض له، باإلضافة إلى ما منيت به من فشل في أعقاب تقرير لجنة فينوجراد الحكومية
د الناطق باسم كتائ أبو عبي أنالقاهرة من 24/5/2007 فراس برس وذكرت وكالة

كف
، مشدداً ع"القائمة التي قدمناها هي ما يطالب به الشعب الفلسطيني"

 المتمثل باستبدال أسماء أوردها الفصائل في قائمتها التي "اإلسرائيلي"ورفض أبو عبيدة كذلك الطرح 
 ".نحن ال نستطيع أن نشطب أمل أي أسير فلسطيني بجرة قلم" :وقال .نقلت إلسرائيل

 
  أبو ليلة يطالب عباس وهنية بوضع حد نهائي لتمرد األجهزة األمنية 

س السلطة الفلسطينية محمود يجب على رئي"حركة حماس أنه  القيادي في خليل أبوليلة.أكد د: نابلس
عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية أن يضعا حداً نهائياً لتمرد األجهزة األمنية التي تخضع إلمرة 

على ضرورة أن تلتزم األجهزة التابعة للداخلية : "وشدد أبو ليلة، في تصريح صحفي له". رئيس السلطة
قبل الرئيسين العتبار القوة التنفيذية هي قوة بأوامر وزير الداخلية، ووجوب إصدار بيان واضح من 

شرعية تتبع لوزارة الداخلية، حسبما تم االتفاق بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية في 
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ؤكداً على ضرورة أن يتلقى رؤساء تلك األجهزة 
أوامرهم بشكل مباشر من وزير الداخلية، ووجوب تنفيذها ب

يجب التأكيد على باقي األجهزة : "أبو ليلةوأضاف . مها وأقرتها الحكومة قبل استقالتهألمنية التي قد
، الفتاً "في ضبط األمن الداخلي

19.

بغض النظر عن قدرة فتح على التمسك بهذه األجهزة فإن هذه هي الحقيقة             : "سية في فتح، قال   
على أرض الميدان، لكننا ال نستطيع أن نعمم، حيث أن هذه المجموعات المرتب

قسام سياسـي داخـل     ونفى أبو زهري، أن يكون هناك أي ان        ".ن مواقعها التنفيذية لتمرير هذه األجندة     
إلطاحة بهذا االتفاق وما             

20.

و ما فعله وحصل على موافقة 
يراني بتمويلإدريب اضافية، ووعد اإليرانيين على إقامة معسكرات ت

إليرانيين استضافوا مجموعة من مقاومي حماس، بينهم امرأة، بهدف إخضاعهم لتأهيل عسكري يتيح 
 مقاوماً من حماس 13سماء أعن " المحفل"، كشف هذا 

  . إيران، بينهم محمد نظمي نصارممن خضعوا لتدريبات عسكرية في

إعادة وزير الداخلية المستقيل "وأشار إلى وجوب العمل على ". الحكومة العاشرة عند تشكيل تلك القوة
يات الكاملة، على أن يخضع إلمرته رؤساء األجهزة األربعة الشرطة، هاني القواسمي ومنحه الصالح

، م"القوة التنفيذية، األمن الوقائي، والدفاع المدني
شكل دقيق، حتى يتسنى له تطبيق خطته 

ا
األمنية األخرى بمختلف مسمياتها أنه ليس لها أي صالحيات بالتدخل 

  .االنتباه إلى أن القانون ال يمنحها الصالحيات بذلك
  24/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مجموعات في فتح واألجهزة األمنية ترتبط بأجندة خارجية: أبو زهري 

أن " علـى    ، جدد سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس، في تصريحات خاصة لقدس بـرس              :غزة
القيادة السياسية في كل من حركتي حماس وفتح، حريصة على تطويق األوضاع األمنيـة، لكـن مـن                  

 من التجاوزات، كان أخطرها يوم الثالثاء، حين هـاجم          من، ارتكب عدداً   من أجهزة األ   الواضح أن فريقاً  
اثنين من حركة حماس، وأطلق عليهما الرصاص، حيث توفي أحدهما، وال تـزال هنـاك               ) جهاز األمن (

كبح جماح هذه المجموعات    "الحركتين، تعمالن من أجل     أن   إلى   ، مشيراً "بعض الحواجز وبعض األبراج   
وعن هوية هذه الجماعات التي تعمل فتح وحماس على تطويقها، قال أبو             ".ألحداثالتي تقف خلف هذه ا    

 بـل هـي     ،هذه المجموعات تنتمي إلى فتح وإلى األجهزة األمنية، لكنها ال تعمل بسياسة فـتح             : "زهري
وعما إذا كانت هذه المجموعات واضـحة بالنـسبة         ". مرتبطة بأجندة خارجية تعارض المصلحة الوطنية     

السياللقيادة  
طة بأجندة خارجية تستفيد                

م
على نحو يدفع بالحركة إلى العمل على توتير األوضاع ل حماس حيال اتفاق مكة   

  .نجم عنه
  23/5/2007 قدس برس

  
   نشطاء من حماس تدربوا في إيران أسماءمحفل أمني عربي يكشف: معاريف 

 أطلعها على تفاصيل في شأن توجه " عربياًمحفالً أمنياً" أمس، أن "اإلسرائيلية"ذكرت صحيفة معاريف 
أحد قادة حماس، بعد توقيع اتفاق مكة، إلى طهران التي عاد منها بتمويل لمعسكرات تدريب، وفي شأن 
خضوع مجموعة من المقاومين في هذه الحركة لتدريبات متقدمة في قواعد تابعة للحرس الثوري 

اتفاق مكة لقاءان عاصفان في غزة شارك فيهما وزير  أنه جرى في أعقاب "المحفل"وأضاف  .اإليراني
الداخلية السابق سعيد صيام وقادة الجناح العسكري لحماس، الذي سبق أن أعرب عن معارضته للمسار 

وأوضح أنه تقرر، في أعقاب ذلك، إرسال صيام إلى إيران، لتأمين مصدر . الذي انتهجته قيادة الحركة
وأعد رجال الجناح  .صري بخالد مشعل وبقيادة الحركة في دمشقتمويل بديل ولقطع االرتباط الح

العسكري، بحسب المصدر نفسه، شريطاً مصوراً عرضت فيه تدريبات عسكرية على احتالل المقار 
وعمليات التصفية وسلموه لصيام بهدف تقديمه إلى اإليرانيين، وه

وأوضح المصدر أن  . النشاط
ا

وبحسب الصحيفة .لهم العمل مدربين في غزة
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21.
كشفت مصادر أمنية لبنانية للحياة أن الجيش اللبناني أوقف مساء أول أمـ: بيروت

أنهـم  "الرحمن، موضحة    بد القيادة العامة في البقاع الغربي بينهم ضابط يدعى عمر ع          -جبهة الشعبية   
  ."ة

22.

وقالـت   .عمالها العدوانية التي ترتكبها في لبنان حالياً      أ لمساندتها في    تمويهاً, رهابيةالم اإل   
قيادة العامة من فرقة القناصة المدربة بـشكن بعض عناصر ال   إالمصادر  

 -االشتباكات مع عصابة حركة فتح اإلسالم ضد الجيش اللبناني وقوى األمن الـداخلي فـي طـرابلس                  

23.

حركة 

  24/5/2007األخبار اللبنانية 
  
   في لبنان عناصر من القيادة العامة4توقيف  

 عناصـر مـن     4س              
ال

أوقفوا رهن التحقيق بعدما عثر معهم على ثياب عسكرية بينما كانوا يتنقلون بثياب مدني
  24/5/2007الحياة 

  
  لدعم فتح اإلسالمالقيادة العامة المخابرات السورية تشق صفوف : السياسة الكويتية 

ين المخابرات السورية والجبهـة الـشعبية       ن انشقاقاً منسقاً ب   أعلمت السياسة من مصادر موثوقة       :خاص
لتنضم بمقتضاه الفرقة المنشقة إلـى      ,  القيادة العامة سيحصل في صفوف األخيرة      - حمد جبريل التابعة أل 

حركة فتح اإلس
ل جيـد شـاركت فعليـاً فـي             

  .شارع المئتين
  24/5/2007السياسة الكويتية 

 
  العرب يريدون إسقاط حماس: بيريز وليفني 

األنظمة العربية مثلنا "إن : ز في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيليقال شمعون بيري: صالح النعامي
معنية بعدم نجاح تجربة حركة حماس في الحكم، وبالتالي فهي ال تسارع إلى المحاولة بشكل ) إسرائيل(

وهذه رسالة عربية واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن األمور . جدي إلى رفع الحصار عن الفلسطينيين
هذا الكالم تكرر على لسان وزيرة الخارجية تسيبي ". ا أن تتقدم في ظل وجود حماس في الحكمال يمكنه

إن :  خالل تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية، قالت فيها2007-5-18ليفني الجمعة 
ين مسئولين جميع الرسائل التي تصل إسرائيل من الحكومات العربية، سواء في اللقاءات المباشرة ب"

عرب وإسرائيليين أو عن طريق القادة األجانب الذين يزورون العواصم العربية، تؤكد أن الزعماء 
العرب معنيون أكثر من إسرائيل بغياب حركة حماس عن دائرة الفعل السياسي الفلسطيني وبأسرع وقت 

ركة حركة حماس في كلهم يعيبون علينا وعلى اإلدارة األمريكية السماح بمشا" :وأضافت". ممكن
االنتخابات األخيرة، ويتساءلون لماذا نكون نحن أكثر مرونة في التعامل مع الحركات اإلسالمية من 
". األنظمة العربية التي تفعل المستحيل من أجل منع اإلسالميين من المشاركة في العملية السياسية

 2007-5-22س الذي قال الثالثاء تصريحات بيريز وليفني تطابقت مع كالم وزير الحرب عمير بيريت
من "إنه عندما يلتقي مسئولين عرب يشعر بالدهشة : في حديث مع قناة التليفزيون اإلسرائيلي العاشرة

االنطباع المتبلور لدى "وأضاف أن ". حجم االمتعاض العربي الرسمي لوجود حركة حماس في الحكم
 أن تتعايش مع الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الحكومة اإلسرائيلية أن الحكومات العربية بإمكانها

، منوها إلى أن كل ما يعني العرب هو عدم سقوط أناس ليس لهم "حماس ردا على إطالق الصواريخ
إسرائيل تنسيق خطواتها "وشدد على أنه يتوجب على  .عالقة بحركة حماس في عمليات جيش االحتالل

 ".تولد واقع فلسطيني يلبي مصالح إسرائيل وهذه الدولمع الدول العربية ضد حماس، من أجل أن ي
ومن جانب آخر، ذكرت إذاعة جيش إسرائيل أن ثمة تفاهما متبلورا بين إسرائيل واإلدارة األمريكية 

وأشارت اإلذاعة إلى أن واشنطن وتل أبيب تريدان عقد  .لمحاولة تقليص الدعم العربي لحركة حماس
حب الواليات المتحدة معارضتها لقيام إسرائيل بإجراء اتصاالت مع صفقة مع سوريا، على أساسها تس
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لو قام العرب : "يستال، أشهر المعلقين السياسيين في إسرائيل، قائال
وأبو مازن بتقديم رءوس قادة حركة حماس على طبق من فضة إلسرائيل،

ويأتي توالي الشهادات اإلسرائيلية في وقت لم يصدر فيه رد ". خطوة في مجال تسوية القضية الفلسطينية

24.

 تقول اجهزة االمن -ويون منازلهم وعوائلهم 
 وكفوا عن ارتيادها واالمتناع بشكل كامل عن االتصال بنشطاء ف-االسرائيلية 

اماكن تواجدهم الن نشطاء فتح والمخلصين البو مازن سينقلون هذه المعلومات بشكل أو باخر ال 

25.

واعتبر التلفزيون االسرائيلي الساعات االربع والعشرين القادمة بانها حاسمة النها  . جهة ثانية
ستؤدي الى معرفة االتجاه الذي ستؤول اليه االمور، فاما ان تجدد حماس قص

يات ضد المدن العبرية، واما ان يعم الهدوء بعد وصول ابو مازن الى غزة ومحاولته اعادة احيا عمل

26.

اكات حقوق االنسان 

سوريا بشأن تسوية للصراع بينهما مقابل أن تتراجع سوريا عن تأييدها لحركات المقاومة التي تتواجد 
وتعليقا على تلك الشهادات حذر معلق إسرائيلي بارز من  .قياداتها في دمشق، وعلى رأسها حركة حماس

عبرية معنية بإسقاط حركة حماس والتخلص منها دون أن تلتزم بإبداء مرونة سياسية في حل أن الدولة ال
ويضيف حنان كر .القضية الفلسطينية

م على أي  فإن أولمرت لن يقد

 .عربي رسمي ينفي تلك التصريحات
  23/5/2007إسالم أون الين 

 
   ال يجد اهدافا في قطاع غزة ليقصفها االسرائيليالجيش  

ري للتنظيمات والمطاردين والمطلوبين والمسلحين نشطاء الذراع العسك" :قال ضابط في جيش االحتالل
وقالت مصادر امنية اسرائيلية ان  ".والموجهين ومطلقي الصواريخ اختفوا وال نجد هناك من نقصفه

الجيش االسرائيلي اخذ في الحسبان كل الحسابات اال انه لم يأخذ هذا االحتمال بعين االعتبار، وان هؤالء 
واعترفت اسرائيل ان قصفها  .على حد قول احدهم, ريبا كما خططت اسرائيلالمطاردين لن يلقوا ربهم ق

لبعض مخازن جباليا وغيرها ال تمثل اهدافا حقيقية للقصف، وتعترف بأن جميع قادة حماس والجهاد 
والمطاردين والنشطاء قد اختبأوا كما ان القوة التنفيذية اختبأت ومعها القوة الخاصة لحماس وكأن 

كما تخلص نشطاء حماس من  . وابتلعتهم بعد اعالن قرار الكابينيت البحث عنهم وقتلهماالرض انشقت
كما ترك الحمسا .اجهزة االتصال والهواتف النقالة

يون تح كيال يعرف الفتحاو
ى

 .اسرائيل حسبما ورد على لسان المصادر االسرائيلية
  23/5/2007وكالة معا 

 
  ساعة القادمة حاسمة 24الـ : االسرائيليالتلفزيون  

 ساعة الماضية بانه 24ديروت االستيطانية في وصف المراسلون والمحللون االسرائيليون وضع بلدة س
وعزا التلفزيون االسرائيلي االنخفاض الحاد  .حيث لم يسقط على البلدة اال صاروخ واحد) هاديء نسبياً(

في عدد الصواريخ التي تطلقها المقاومة من غزة، عزته الى قرار غير معلن داخل حماس بوقف اطالق 
ة ابو مازن ان يتحرك باتجاه تجديد التهدئة مع اسرائيل وبين حماس الصواريخ لفسح مجال لرئيس السلط

وفتح من
فها للنقب ومحاولتها تنفيذ 
ء

 .التهدئة
  23/5/2007وكالة معا 

 
  يجب ممارسة الضغوط على حماس حتى تدرك خطأها في قصف اسرائيل: هنغبي 

تساحي هنغبي قوله انه رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست  نقلت االذاعة العبرية الرسمية عن
يجب االستمرار في ممارسة الضغوط على قادة حركة حماس الى أن يدركوا انهم ارتكبوا خطأ من خالل 
اقدامهم على شن اعتداءات صاروخية متكررة على مدينة سديروت والنقب الغربي وانهم سيدفعون مقابل 

و الدولية حول انتهعلى صعيد آخر وصف هنغبي تقرير منظمة العف .ذلك ثمنا باهظاً
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وقا .خالل حرب لبنان الثانية بأنه ينطوي على النفاق الوقح على حد تعبيره
مقارنة اصطناعية بين حزب اهللا الذي كان يسعى خالل الحرب الى المس بالمدنيين وبين جيش اسرائي 

27.

 تطوير الحقل الوحيد التابع للسلطة 

عقباً على تقـارير    طفى م  
ت ان اسرائيل تشترط عدم الدفع نقداً مقابل الغاز الفلسطيني، والدفع بدال من ذلك على شكل بـضائع                  

نحن . رة لنا مع اسرائيل             

28.

ل ان منظمة العفو أجرت 
ل

  . جهده لتجنب اصابة مدنيين عزلالذي مارس حق الدفاع عن النفس وبذل قصارى
  24/5/2007وكالة سما 

 
  باليين دوالر لبيع غاز غزة الى اسرائيل 4بقيمة " تاريخية" عن صفقة تكشفتايمز ال 

 انه صفقة تاريخية تتعلق هنشرت االربعاء ما قالت تايمزال صحيفة أن 23/5/2007 وكالة معا ذكرت
وقد جاء في الخبر ان الصحيفة علمت ان  .غزة الى اسرائيلببيع الغاز الفلسطيني المكتشف في شواطيء 

قد توافق على شروط الصفقة التي وصفتها بالتاريخية والتي تقدر قيمتها باربعة باليين " بي جي"مجموعة 
واضافت الصحيفة ان ممثلين عن شركة الطاقة البريطانية سوف يلتقون مع فريق . دوالر اميريكي

 . عاما15ًل الحكومة االسرائيلية المصغرة من اجل دراسة توقيع عقد لمدة للتفاوض تم تعيينه من قب
واضافت الصحيفة انه وبرغم حالة العنف السائدة في القطاع اال ان وزارة الخارجية االسرائيلية مصممة 

ان المجموعة التي هي المالك السابق : الخبر اضاف. على االنتهاء من هذه الصفقة في اسرع وقت ممكن
كة الغاز البريطانية سوف تتمكن من البدء في العمل علىلشر

وهذا ما سوف يشكل سابقة تعتبر االولى من نوعها في منطقة الشرق االوسط بحسب , الفلسطينية
سوف وهذا ما , وسوف يزود الحقل اسرائيل بعشرة بالمئة من احتياجاتها السنوية من الطاقة .الصحيفة

  .يتيح للسلطة الفلسطينية الحصول على عائدات بقيمة مليار دوالر
محمـد مـصطفى،    . د أن   :جعفر صدقة وحامد جاد    عن مراسليها  24/5/2007 األيام الفلسطينية    وقالت

مدير عام صندوق االستثمار الفلسطيني، ممثل السلطة الوطنية في مشروع تطوير حقل الغاز، أكد أمس،               
والحكومة االسرائيلية بشأن شـراء     "  بي جي  -بريتيش غاز   " المفاوضات بين شركة     ان تقدماً حصل في   

وقـال   .الغاز الفلسطيني من قبل اسرائيل، لكنه استبعد توقيع اتفاق نهائي بهذا الشان خالل وقت قريـب               
مصطفى إن من شأن التوصل الى اتفاق بهذا الخصوص، مع اسرائيل من جهة وسلطة الطاقة الفلسطينية                

دخل ممتاز للسلطة الوطنية، سواء من الضرائب او عائد استثمار السلطة نفسها            "جهة اخرى، تحقيق    من  
في المشروع بواسطة صندوق االستثمار، او بالتوفير على خزينة السلطة جراء استخدام الغاز في محطة               

وقال مص .توليد الكهرباء في غزة بدال من الوقود العادي المستورد من اسرائيل          
قال

هذا الموضوع ليس مطروحاً على الطاولة بالنسبة لنا، فال عالقة مباش"وخدمات،  
  ".لتزمة بالدفع للسلطةكمطور للمشروع، وهي م" بي جي"وقعنا اتفاقاً مع شركة 

  
 والحسم في االقتراع السري... "العمل" و"الليكود" و"كديما" مرشّحين من ثالثة 

بدأت التحضيرات في إسرائيل النتخابات الرئاسة، التي قررت رئيسة الكنيست، :  فراس خطيب-حيفا 
لترشيحات حتى الثالث داليا ايتسيك، إجراءها في الثالث عشر من شهر حزيران المقبل، على أن تقبل ا

، وعضو الكنيست رؤوبين ريفلين )حزب العمل(وقدم عضو الكنيست، كوليت أفيطال  .من الشهر نفسه
، علماً بأن مقربين منه كانوا )كديما(، ترشحهما رسمياً للمنصب، وهو ما لم يفعله شمعون بيريز )ليكود(

 "المعركة الرئاسية"ن من المتوقع أن تضم وكا .قد أعلنوا أنه سيرشح نفسه وسيعلن عن قراره قريباً
وكانت عضو  ."أنا راٍض عن مكاني"حاخام مدينة تل أبيب مئير الو، إال أنّه تراجع عن خوضها قائالً 

قد صرحت سابقاً أنه في حال إعالن الو ترشيح نفسه، فإنها ستعمل ) العمل(الكنيست شيلي يحيموفيتش 
وليس واضحاً من هو  .ن دون توضيح ما هي هذه القضايا من ماضيه، م"مخجلة"على فضح قضايا 

صاحب احتماالت الفوز الكبرى، وخصوصاً أن لكل حزب كبير مرشحاً، وبطبيعة الحال، األحزاب 
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، ينص على أن تكون االنتخابات الرئاسية "قانون بيريز" 
ورأى المقربون أنّه في مثل هذه. داخل الكنيست علنية، فضالً عنها سرية

وستكون . وز أكبر، ألن البعض سيشعر بأنه ملزم بالتصويت لبيريز، إال أن االقتراح لم يمر

29.

وأشار البيان إلى أن بيريز، خالل زيارته، األردن، واجتماعه مع الملك عبد اهللا  . والصهيوني
بي" التعاون المشترك"الثاني، اتفقا على بلورة برنامج لما سماه 

لمحتلة واألردن، على حد قول البيان الذي لم يكشف عن طبيعة هذا مناطق الحدودية بين فلسطين ا

30.
روح وصفتها بالطفيفة خالل عملية توغل               

ولم تحدد مكان تعرض الجنديين إلطالق نار أو هدف العمل .زةفي شمال قطاع غ   
وقالت أنهما على ما يبدو أصيبا بنيران فلسطينية إال أنها لـم             .ا ولم تعط تفاصيل حول ظروف العملية      

  .رائيلية

31.
 اختار النائب السابق في الكنيست وزعيم حزب التجمع الديموقراطي عز:ي ب ا  

) ابريـل (ألردنية، عمان، مقراً دائماً إلقامته بعد مغادرته إسرائيل عقب استقالته من الكنيست في نيسان               
  ".ماً في المرحلة الحالية

32.

 خدمة مجانية لالحتالل االسرائيلي     
الذي يتطلع إلى التخلص من عبء قضية الالجئين الفلسط

وقد حاول مقربو بيريز، وبدعم من ايهود . الصغيرة هي التي ستحسم المعركة في نهاية المطاف
عىأولمرت، سن قانون في اآلونة األخيرة، يد

 الحالة، تكون احتماالت بيريز 
للف

  .يقلل من احتماالت فوزهاالنتخابات سرية، ما 
  24/5/2007األخبار اللبنانية 

  
 " التعاون المشترك" أردني على -بيريز يعلن عن اتفاق صهيوني  

أكد بيان مقتضب، صادر عن مكتب نائب رئيس حكومة االحتالل الصهيوني، شمعون بيريز، األربعاء 
على التعاون المشترك بين الجانبين ، أنه تم االتفاق خالل زيارة بيريز األخيرة إلى األردن، )23/5(

األردني 
ن الكيان الصهيوني واألردن، ال سيما في 

ال
 . التعاون

 24/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  إصابة جنديين إسرائيليين بجروح شمال قطاع غزة 

قالت مصادر إسرائيلية أن جنديين من جنود االحتالل أصيبا بج
ية التي كانا يـشاركان              

به
تستبعد في نفس الوقت أن يكونا أصيبا بنيران قوات إس

  24/5/2007 48عرب
  
   ر اإلقامة في عمان بعد مغادرته إسرائيلبشارة يختا 

مي بـشارة العاصـمة               
ا

قرر بشارة اختيار عمان مقراً دائ"مس وقال مصدر مقرب من بشارة ا .الماضي
  24/5/2007المستقبل 

  
   باتجاه فلسطين نهر الباردمن مخيم الالجئين كنا نتمنى خروج : منظمة ثابت 

 التطورات األمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة        منأعربت المنظمة الفلسطينية لحق العودة، عن قلقها        
 . بين الجيش اللبناني ومنظمة فتح االسالم      ، وما أسفرت عنه حدة القصف واالقتتال الدائر       ني اللبنا الشمال

 من مخـيم نهـر      ني أن يكون هناك حالة خروج جماعي لالجئين الفلسطيني        وأشارت إلى أنها كانت تتمنى    
من  %70 أكثر من  ولفتت إلى أن     .، ولكن إلى فلسطين تطبيقا لحق العودة وليس إلى أي مكان آخر           البارد

 المرضـى   بسبب وجود العديد من    سبب أزمة انسانية،     مماإلى مغادرة المخيم قسراً،     أضطروا  الالجئين  
 بل  ،كون في صالح أحد   ت لن   ،عملية إطالة وقت األزمة    وحذرت من أن     .والمعاقون وكبار السن واألطفال   

 في نشر الفوضى بحيـث      سيفتح شهية البعض ممن يحاول االصطياد في الماء العكر، ولمن له المصلحة           
يوفرمما  تتسع دائرة هذه األزمة ليصبح من الصعب السيطرة عليها،          

ينيين والسعي إلى توطينهم وشطب حقهم فـي                
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الحقوق المدنية واالجتماعية وتطبيق حق توفير   وقد أكدت المنظمة في ختام بيانها على ضرورة       . العودة

33.

الستقبالهم، او 

 النازحين إلى البداوي ت نائبة مدير مكتب األونروا في الشمال أن عدد
شيرة إلى أنّه تم استيعابهم في المدارس السبع الموجودة في المخيم، إضافة إلى  ألفاً، م15ق الـ

ن البيوت التي فتح 

ثة ص باالستقالة لتجاهله إعدام ثالمصطفى البرغوثيصحيفة فلسطين تطالب  .34
 لتجاهله قيام عناصر من،ي باالستقالة الفلسطين وزير اإلعالم    ،طالب رئيس تحرير صحيفة فلسطين    : غزة

35.

     
   .ما آلت إليه االمور باسبأ موضحة أن هذه األمور هي منالعودة، 

  24/5/2007المنظمة الفلسطينية لحق العودة 
  

  فلسطينيو مخيم نهر البارد شمالي لبنان يعيشون معاناة النزوح مرة أخرى 
الفلسطينيين النازحين من مخيم نهر البارد  أن الالجئين :بيروت من 24/5/2007 الشرق األوسط نشرت

 ان مسلحين تابعين لفتح واذكرشمالي لبنان نتيجة االشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح االسالم، 
االسالم وضعوا يدهم على بعض المؤسسات االجتماعية التابعة ألحد المساجد داخل المخيم، ربما من 

ل ان تقدم الفصائل الفلسطينية االخرى على حزم امرها ووضع حد  قب،اجل التحكم بتوزيع المساعدات
 ان اي مجموعة من  من جهة أخرى،ولوحظ .لهذه الظاهرة التي رفضتها معظم القيادات الفلسطينية

النازحين لم تتوجه الى مدينة طرابلس التي كانت تستعد لفتح المؤسسات التربوية والعامة 
كالمنية وجوارها، وذلك على خلفية التحركات التي نظمت في المخيمات اول من امس الى مناطق اخرى 

 وغيرهم من حيث عمد المشاركون في التظاهرات الى توجيه اتهامات الى الحريري والسنيورة
  .االمر الذي لقي استهجاناً في مختلف الهيئات الشعبية في هذه المناطق. المسؤولين اللبنانيين

من عدداً كبيراً أن : البداوي مراسلها من  عبد الكافي الصمد عن24/5/2007ر اللبنانية  األخباوإضافت
 ينتمون إلى تيار المستقبلمن عناصر  ذكروا أنهم قد تعرضوا إلطالق النار،في منطقة المنية، النازحين، 

ماً معيباً،  كالهم، وأسمعوهماستقبالوأشاروا إلى أن البعض رفض . شائعات كثيرةبه  بحسب ما تحدثت
انزعاجاً كبيراً في  مما شكل !. حتى ربطة الخبزهمرفضوا أن يبيعو بعض المحال والدكاكينكما أن 

األوساط الشمالية تحديداً، وخصوصاً وسط أهالي وفاعليات المنية الذين رأوها حاالت فردية وشاذة، وال 
، الفتين في بيان لهم إلى أن قسماً تعبر عن تضامن أهالي المنطقة التاريخي مع إخوانهم الفلسطينيين

أشار  ومن جهة أخرى . قد فُتحت أمام النازحين، وتم تقديم المساعدات الضرورية لهمهمكبيراً من بيوت
تعرض إلطالق نار مساء ،  القيادة العامة-شهود عيان في مخيم البداوي إلى أن حاجز الجبهة الشعبية 

أوضحت أوساط متابعة أن ما حصل أتى و القريبة من المخيم، أول من أمس، مصدره المباني السكنية
، والتي ردد المشاركون فيها هتافات ضد السنيورة المخيمردة فعل على المسيرات التي انطلقت في 

أكد وفي سياق آخر، .والحريري
فا

روضات األطفال، واألندية الشعبية والرياضية، والمؤسسات االجتماعية، فضالً ع
 .أصحابها األبواب أمام إخوانهم

  
  حفيين

     
  .األمن بإعدام ثالثة صحفيين فلسطينيين بدم بارد خالل أحداث األسبوع الماضي

  23/5/2007 قدس برس
  

  ها فلسطينيين بقصف صاروخي بينهم أم وطفال7شهيد في قطاع غزة وإصابة  
أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد مواطن، متأثرا بجراح أصيب بها يوم الجمعة الماضية، عندما 

ذكرت مصادر أمنية و. قصفت الطائرات اإلسرائيلية سيارة كان يستقلها نشطاء من كتائب القسام
اً من المواقع فلسطينية أن الطائرات الحربية االسرائيلية قصفت الليلة الماضية، وفجر األربعاء عدد

والمنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أسفرت عن اصابة سبعة فلسطينيين، وإلحاق أضرار مادية 
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 مخزنين للواستهدفقصف ال أن ،مصادر في الجيش اإلسرائيلي من جهتها

وفي سياق ذي صلة، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوة خاصة إسرائيلية .في مدينة غزة وفي جباليا
  .واحدةاعتقلت سبعة فلسطينيين من عائلة ، وطاع

36.
 

  اسـيرا،  70 عـددهم     البـالغ  مطالبة بإعادة األسرى المقموعين        
ووقف كل أشكال التصعيد من قبل إدارة السجن، التي أكدوا أنها تمارس ضدهم 

تـرفض أي طلبـاتكمـا أنهـا     سياسة عقوبات جماعية إمعاناً منها بمضاعفة الضغوط النفسية عليهم،          

37.

ا استيعاب أعداد أخرى في حال النمو الطبيعي للسكان الحاليين، وهو ما يعنـي أن علـيهم                  
ولعل الواقع الديمغرافي الخطير للمدين .البحث عن مكان آخر للسكن والعيش     
 وتثبيت أهلها فيهـا، فـي مواجهـة سياسـاتها عن حلول إلنقاذ   المتوقعة، تفرض على الجميع البحث    

38.

 سيارة إضافة إلىطائرات محالت تجارية ومحل صرافة، الاستهدفت  كما .جسيمة لألماكن المستهدفة
ادعتفيما . سقوط الصاروخ تمكنوا من الفرار قبل  من كتائب القسام،كانت تقل على ما يبدو مقاومين

سائل القتالية التابعة لحماس 
 

قالاقتحمت بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب 
  24/5/2007-23 48عرب

  
     أسرى النقب يهددون بإضراب مفتوح عن الطعام 

ر،  أسـي  2200أكثـر مـن     ، وعـددهم    هدد األسرى في سجن النقب الصحراوي     :  ميسرة شعبان  -غزة  
بإعالن اإلضراب المفتوح عن الطعام، لل

حرب أعـصاب وتنفـذ                  
     

  .يتقدمون بها لتحسين الظروف اعتقالهم
  24/5/2007المستقبل 

  
  الفصل والمستوطنات تحول قلقيلية إلى بركان قابل لالنفجار سكانياجدار : تقرير 

ساهمت المستوطنات وجدار الفصل العنصري في تحويل مدينة قلقيلـة الـى            : يوسف الشايب  -رام اهللا   
وبحـسب دراسـة عـن الواقـع         .سجن كبير يضيق بنزالئه، حيث توشك المدينة على االنفجار سكانيا         

مدينة هي األعلى علـى اإلطـالق بـين المحافظـات           لن الكثافة السكانية ل   فإية،  والمستقبل السكاني لقلقيل  
، 2 كـم  4.2 ألف نسمة على مساحة ال تتجاوز        45 والبالغ عددهم    هاوالمناطق الفلسطينية، حيث يعيش أهل    

بسبب ثالث نكبات لحقـت     وذلك كله   .  فرداً لكل كيلومتر مربع واحد     10714  السكانية  تبلغ الكثافة  حيث
ففـي   .، دون أن يعبأ بمستقبل الحياة فيهـا       هاينة بفعل االحتالل االسرائيلي، الذي سيطر على أراضي       بالمد
، والتي تشير بعض المراجع إلى أن مـساحتها        فيها راضي الزراعية السهلية  ال تم احتالل جميع أ    48العام  

احتالل بقية األراضـي   فقد تم 67أما في العام  . ألف دونم، إضافة إلى تهجير أهلها     40تصل إلى حوالي    
المحيطة بها، وحولت إلى مستوطنات لتطويق المدينة ومنع توسعها العمراني، وتواصلها مع باقي المدن،              

، حلّت نكبة جدار الضم والتوسع، والذي قضم ما استُصلح من جبال وأراض صخرية،              2003في العام   و
مدينة لن ال على أن لدراسةشدد اتو .ى لهم فيهابعد أن حولها أهلها إلى أراض زراعية ليعيشوا على ما تبق          

يكون بوسعه
ـة وتطوراتـه المـستقبلية          
           

  . االحتالل
  24/5/2007الغد األردنية 

  
    يهدد النسيج االجتماعي48فلسطينييفي أوساط   استفحال الجريمة:تحقيق 

، بوتيرة لم يسبق لها 48ؤرق استفحال العنف والقتل في أوساط فلسطينيي ي:  أسعد تلحمي-الناصرة 
 فيما السلطة .اتهم التي تبدو عاجزة عن لجمها في غياب سلطة ووسائل بأيديهم لمكافحتهامثيل، قياد

المسؤولة عن فرض القانون تلعب دور المتفرج وتشكو فجأة عجزاً في الكشف عن الجناة، وهو ما 
يعتبره الفلسطينيون مؤشّراً واضحاً على تواطؤ الشرطة فضالً عن غضها الطرف عن انتشار واسع 
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ال يغفل قادة المجتمع 
العربي في الداخل هذه الحقيقة، إال أنهم يوجهون أصابع االتهام أساساً إلى التمييز ال

 من فقر وبطالة وتهميش وإقصاء انعكسهاإلسرائيلية على مدار عقود من الزمن، وما زالت، وما تسبب
سعي الدائم لبث الفتنة بين أبناء الالً عن 

39.
 فـي االراضـي      بمن فيهم موظفو الـسلك القـضائي       عام   

الفلسطينية إضرابا عن العمل لثالثة ايام احتجاجا على عدم التزام الحكومـة بتعهـ
،وقال بسام زكارنة   .الشهرية كاملة بانتظام وجدولة المستحقات السابقة عن الخمسة عشر شهرا الماضية          

عطاء الحكومة فرصـة     إل ،ضراب المفتوح        

40.

 . في قطاع غـزة    مة من قبل الجرافات اإلسرائيلية في بلدات بيت الهيا وبيت حانون، وجباليا            
وقال مدير االتحاد، إن االحتالل يقوم بشكل يومي بإلحاق خسائر كبيرة ف

 دونم يوميـاً، باإلضـافة إلـى1500، بنحو   مساحة التي تتعرض للتجريف والتسوية أو مرور اآلليات       ال
ضيهم، ما يزيد من الخـسائر وتـضرر القطـاع                  

41.
أول تشكيل نقابي فلسطيني يجمـع       

كافة العاملين في المجال الصحي في األراضي المحتلة، وأطلق عليه اسم الهي
ويأمـل   .متخصصة بمتابعة قضايا العاملين في القطاع الصحي وتقديم الخـدمات للعمـوم           يث ستكون   

 ومتابعة همومهم       

أن وتعج الصحف العربية في الداخل أسبوعياً بعناوين تؤكد  .ح غير المرخص في البلدات العربيةللسال
فضالً عن أخبار يومية عن إطالق نار وتهريب مخدرات وحرق محال تجارية وحاالت ، فلتاناً أمنياًهناك 

طيني في إسرائيل  وتؤكد ان المجتمع الفلس.عنف في المدارس وداخل األسرة تنذر جميعها بما هو أخطر
ورغم المؤتمرات المتالحقة التي عقدتها  .تفوق على المجتمع اإلسرائيلي، في مجال الجريمة على األقل

 لبحث سبل كبح العنف ،في العامين األخيرين لجنة متابعة شؤون العرب في إسرائيل وأحزاب أخرى
إن الخالفات فالمواطنين، المستشري الذي يهدد أكثر من أي وقت مضى النسيج االجتماعي وأمن 

العشائرية والعائلية والطائفية وتغلغل عصابات اإلجرام المنظم، ما زالت الدوافع الرئيسة الرتكاب جرائم 
 إذ غدا كل من يملك سالحاً مرخصاً أو غير مرخص يرى فيه وسيلة لحل مسائل خالفية مع ابن .قتل

و .فية ما يسمى شرف العائلةبلده أو قريبه أو جاره أو زوجته، واألخيرة على خل
ذي مارسته السلطات 
 

هذا فض. تصادياً واجتماعياً وتربوياً وعنفاًعلى الناس تدهوراً اق
  .الشعب الفلسطيني الذين تتعامل معهم على أنهم مجموعة طوائف وقبائل وعائالت

  24/5/2007الحياة 
  

  موظفو القطاع العام يضربون لثالثة ايام باالراضي الفلسطينية 
أ موظفو القطاع البد: علي صوافطة  - رام اهللا 

داتها بـدفع رواتـبهم       
 

ضراب خطوة تصعيدية جديدة قبل االعالن عن االاال أن هذا 
  .لتنفيذ ما تم االتفاق عليه مع الحكومة السابقة

  23/5/2007رويترز 
  

    يهدد القطاع الزراعيشمال غزةتوغل االحتالل االسرائيلي  
ألراضي الزراعيـة ألعمـال     حذر اتحاد جمعيات المزارعين من مخاطر تعرض ا       :  خليل الشيخ  - غزة

تجريف دائ
 اقـدر  م ،ي القطـاع الزراعـي               

        
حرمان عدد كبير من المزارعين من الوصول إلى أرا

  .الزراعي
 24/5/2007األيام الفلسطينية 

  
   تأسيس أول هيئة فلسطينية لعاملي القطاع الصحي 

تأسيس  أعلن في مدينة الخليل عن       : الضفة الغربية  -عوض الرجوب   
 .ئة الـصحية الفلـسطينية               

ح
والدفاع عن قضايا الموظفين النقابية،القائمون عليها إصالح الواقع الصحي الفلسطيني،       

  .ومشكالتهم، وتحسين الواقع المهني بما يتناسب مع متطلبات العصر
  23/5/2007الجزيرة نت 
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42.
وفد البنـك األلمـاني للتنميـة المخـتص          الفلسطيني   انالتقى أمس وزير األشغال العامة واإلسك     

اص،  أكد أنه على أثر حادثة أم النصر       وقد   .بمشروع محطة التنقية في غزة    
أكد أنـه    و . بعين االعتبار الوضع البيئي والوضع المائي ومساحات األراضي        مع األخذ لهذا الموضوع،   

ع التنموية فـي           

43.

صعيدية، 
بل من شأنها االتي لن تؤدي إلى أية مكاسب ألي طرف، 

وطلب وزير الخارجية قيام االتحاد األوروبي واللجنة الرباعية بالتدخل فوراً إليجاد  .الحتالل اإلسرائيلي
ت كمخرج وحيد من األزمة بهدف الوصول 

         

44.

 ىلجنائية بالقدح والذم الموجهة إلإسقاط جميع التهم ا
وقالت م. ويدي العبادي، وإخالء سبيله من غير إبطاءالنائب السابق أحمد ع

 كل أردني يشعر أنه وقع ضحية القدح والذم أن يتقدم ىعل: هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن
الغرامة واإلنذار القضائي، وليس الحبس، وأضافت 

  . أنه ال يجوز للحكومة أن تحبس المنتقدينتقول ب

  
  وزير االشغال يبحث مع وفد من البنك االلماني للتنمية تنفيذ مشاريع تنموية في غزة 

: البيرة
ر بحل جـذري    يفكت  هناك بح

مكين البنك االلماني والمانحين األخرين للعمل في المشارير االجواء المالءمة لت   يوفيتم ت س
  .غزة

  24/5/2007الحياة الجديدة 
 
  وزير الخارجية األردني يؤكد لسوالنا على ضرورة وقف العدوان اإلسرائيلي على غزة 

على للسياسة اجتمع السيد عبداالله الخطيب، وزير الخارجية األردنية، مساء أمس، مع الممثل األ: عمان
ونقلت وكالة األنباء األردنية  .الخارجية واألمنية األوروبية خافيير سوالنا في مقر الوزارة في عمان

 أن الخطيب استعرض مع سوالنا األوضاع في المنطقة، وما تشهده األراضي الفلسطينية المحتلة "بترا"
ل باستمرار القوات اإلسرائيلية باإلغارة من تطورات بما في ذلك ما شهدته األيام األخيرة من تصعيد تمث

وتم التأكيد في هذا اإلطار على  .على غزة وما يخلفه ذلك من خسائر بشرية وما يؤدي إليه من تعقيد
أهمية بذل كل جهد ممكن إلنهاء هذا الوضع ووقف كل الغارات اإلسرائيلية وكل األعمال الت

ستمرار وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني تحت 
ا

مسار سياسي ينهي هذا الوضع ويكفل العودة إلى المفاوضا
  .امل في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة والقابلة للحياهإلى سالم دائم وش

 24/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
  االسالميون يطالبون باثبات عالقة معتقليهم بقضايا ارهابية 

الن التهم التي طالب األمين العام لحزب حبهة العمل االسالمي زكي بني أرشيد الحكومة بإع: عمان
توجهها لمعتقلي الحزب في الزرقاء ليأخذ القضاء دوره ويفصل فيما اذا كانت هذه القضية أمنية بالفعل 

  . االنتخابات البلديةىعال األزمات السياسية للتأثير علاو انها في سياق افت
سسة االذاعة والتلفزيون  طالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع مؤى،ومن جهة اخر

وقال ال .  الصناعة الوطنية عوضا عن المناطق الصناعية المؤهلةىاالردني بالتركيز في برامجها عل
 عليكم ان هذه المناطق اقيمت بمشاركة مع العدو الصهيوني، وان الدخل المتأتي منها هو دخل ىيخف

 بتسهيالت من ىها من االجانب، وتحظ ان معظم الشركات والعاملين فيىوتابع باالشارة ال .موهوم
م الشركات والعمالة ث حساب الشعب االردني، والمستفيد االول منها هو العدو الصهيوني، ىالحكومة عل

 ما يترتب عليها من ممارسات سلبية، ألحقت افدح الضرر بالتجمعات السكانية القريبة ىالوافدة، اضافة ال
رايتس ووتش ان الحكومة ما زالت تستخدم قوانين تنتهك في غضون ذلك قالت منظمة هيومن  .منها

معايير حقوق اإلنسان الدولية من أجل إسكات منتقديها رغم وجود قانون جديد يحظر الحبس في جرائم 
التعبير عن الرأي كما وطالبت الحكومة االردنية 

ديرة قسم الشرق األوسط في 

 قضائية مدنية تكون العقوبة التي تفرضها هي ىبدعو
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45.

 أصول فلسطينية، هو بدء اتخاذ هذا اإلجراء بحق 
 القانوني "فك االرتباط"المواطنين المقدسيين الذين لم ينطبق عليهم قرار 

أي زيارة يقوم بها األردني من أصول فلسطينية إلى أقربائه "وقال إن  .، وحديثاً سكان القدس1988ام 

46.

ومنح النادي بشارة العضوية ". 48 العنصرية ضد عرب 

 48عرب الـ
الفلسطينيين ال يمكن ان تنفصل عن قضية الالجئين، وكالهما ال تحالن 

وقال ان ". جودنا في الداخل هو صراع مع الصهيونية، ومطالبتنا بالمساواة هو تنازل اصال من قبلنا
  ".اسرائيل، وديمقراطيتها الزائفة

  

47.

في وقت هدد فيه إسالميون     , ستخدام انتحاريين وقدرة صاروخية لم يحددها     إلى مناطق أخرى في لبنان با     

  24/5/2007القدس العربي 
 
  تخوف في األردن من سحب الجنسية من المقدسيين 

قال أمين سر اللجنة العليا لحق العودة، األمين العام األول لحزب الشعب : لقمان اسكندر - عمان
عمليات منظمة تتصل بسحب الجنسية هناك أرقاماً مقلقة ل" أحمد يوسف، إن ، حشد،الديمقراطي األردني

وأضاف أن عمليات سحب الجنسية تتم عبر تحويل البطاقة الصفراء التي  ."ألردنيين من أصول فلسطينية
يحملها الفلسطيني وفيها رقم وطني أردني، إلى خضراء، ثم يتم الحقاً سحب الجنسية األردنية منه، 

وأوضح بأن الجديد في موضوع  .من العائالت األردنيةمشيراً إلى أن هذا األمر بات مصدر قلق العديد 
سحب الجنسيات عن المواطنين األردنيين من

واإلداري، الذي أصدره األردن 
ع

  . "في الضفة الغربية تسحب جنسيته على إثرها
 24/5/2007البيان اإلماراتية 

  
  نادي الوحدات يكرم عزمي بشارة لمواقفه ضد إسرائيل 

لة استقالته من الكنيست كرم نادي الوحدات المفكر العربي عزمي بشارة الذي قدم قبل أسابيع قلي: عمان
احتجاجا على سياسات اسرائيل"االسرائيلي 

، بحسب رئيس النادي "تقديرا لمواقفه النضالية وفضح ممارسات الكيان الصهيوني"الفخرية في النادي 
الحملة "واستنكر ". ضية الفلسطينيةالدور المهم لبشارة في خدمة الق"وأكد خوري على . طارق خوري

  ".الشرسة التي تهدف لإلساءة لهذا المناضل
قضية "وقال بشارة ان ". لن تنال من عزيمته ومواقفه ومبادئه"من جهته، اكد بشارة أنها 

وأكد بشارة ان ". عبر التسوية
و"

نجحوا على مر السنوات في فضح ممارسات "عرب الداخل 
 24/5/2007الغد األردنية 

  
   بين االستسالم والحسم"فتح اإلسالم"الجيش اللبناني يخير  
قال وزير الدفاع اللبناني إلياس المر في تـصريحات تلفزيونيـة إن            : 24/5/2007 الجزيرة نت    وردتا

إما االستسالم  "وإنه يعرض خيارين على فتح اإلسالم       , الجيش اللبناني قام بتحضيرات رفض الكشف عنها      
البـالغ  -رد  في وقت تستمر فيه هدنة هشة سمحت لنحو ثلث سكان مخيم نهر البـا             , "أو الحسم العسكري  

وتوعد رئيس الوزراء فؤاد الـسنيورة       .ليطوقه الجيش ويمنع دخوله   ,  بمغادرته - ألفا 40 إلى   30عددهم  
ولقي السنيورة دعم مجلـس األمـن الـذي أدان          , من جهته بالقضاء على ما أسماها ظاهرة فتح اإلسالم        

رئاسي غير ملزم إنـه يـدعم        استقرار لبنان، قائال في بيان       -حسبه-هجمات تستهدف   " بأقوى العبارات "
وتحدث الجيش اللبناني    ".الحفاظ على الوحدة الوطنية   "لكنه دعاها إلى    , "حكومة لبنان المنتخبة ديمقراطيا   "

 من مقاتلي فتح اإلسالم، بينهم الرجل الثاني في التنظيم أبو مدين ولبنانيون             60 إلى   50عن مصرع نحو    
 مقاتـل وأن    500وأكد أن لديـه     , م لم يقر إال بعشرة قتلى     لكن التنظي . وجزائريون وتونسيون وسعوديون  

واتهم قيادي بفتح اإلسالم طرفا      . إن اقتحم المخيم   -حسب أحد عناصره  -الجيش سيعرض نفسه لمجزرة     
بجر الجيش إلى المواجهة مع جماعته، وهدد بنقل المعركـة          " يعمل على تنفيذ مشروع أميركي    "لم يسمه   
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وفي اليوم الرابع من بداية أزمة نهر البارد هز انفجار آخـر             .بحق المسلمين     

ان دخول الجـيش    "واعتبر العماد عون    . وإنما يجب اعتقالهم ومحاكمتهم        

علـى  " فتح اإلسالم "ر قضائية أنه عثر مع موقوفين من تنظيم         مصاد عن   24/5/2007 المستقبل   قلت

48.

 وتوحد المسلمين، واعادة الناس الى اإلسالم           

, للرد على معارك نهر البـارد     " مجموعات جهادية "في مخيم عين الحلوة في بيان على اإلنترنت بتشكيل          
واصفين ما يحدث بمجازر 

وموقعا ست إصـابات خفيفـة وملحقـا        , مستهدفا سوق تجاريا في منتجع عاليه     , اصمة بيروت شرق الع 
  .أضرارا بالمحال التجارية

 فـي   النائب ميشال عون  " تكتل التغيير واالصالح  "اكد رئيس    24/5/2007 السفير   وفي السياق اضافت  
ـ          "،  "فرانس برس " لوكالة   حديث " فـتح االسـالم   "ابيي  ان الجيش اللبناني ينبغي اال يتفـاوض مـع اره

المتحصنين في مخيم نهر البارد 
من وجهة نظر عسكرية هذا ممكن، لكن يجب العمـل بـسرعة            : وقال". الى مخيم نهر البارد يشكل حال     
  . حتى ال نصل الى حالة ركود

ون
 . هويات لبنانية جميعها مزورة

  
  قاتل بشرف لكنه مذهبي" حزب اهللا"الحكومة السورية نكّلت بإخوة لنا و": فتح اإلسالم" 

يث أبو سليم طه، في حـد     " فتح اإلسالم "نفى المتحدث باسم تنظيم      :24/5/2007األخبار اللبنانية    نشرت
ارتكب المجـازر   "عبر الهاتف، أي عالقة تربط التنظيم بسوريا، متهماً النظام السوري بأنه            " األخبار"مع  

بمثابـة جريمـة بحـقّ      "وقال إن ما حصل في حماه خالل الثمانينـات هـو            ". بحقّ إخوة لنا في سوريا    
اذا " اآلن، لكنه قد يفعـل  وهدد بأن التنظيم يملك ترسانة صاروخية ومدفعية لم يستخدمها حتى  ". المسلمين

، "لدينا القوة الكافية للصمود وتعلّمنا من الـدروس الـسابقة         "وقال  ". أراد الجيش اقتحام مخيم نهر البارد     
ـ    من وقـوع مجـازر شـبيهة       "، وأعرب عن خشيته     "1982حصار بيروت عام    "مشبَهاً حصار المخيم ب
إصابة ملجأ كان يختبئ فيـه  "، وتحدث عن   "مرةيتعرض لمؤا "، معتبراً أن المخيم     "بمجازر صبرا وشاتيال  

، متّهمـاً   "مدنيون في منطقة الصفوري داخل المخيم، ما أدى الى تدمير مدخله وجرح عدد من المـدنيين               
ولم يشأ ذكر هوية    ". طرفاً ثالثاً بإطالق النار على المدنيين، وبخرق الهدنة كلما توصلنا اليها مع الجيش            "

جميعاً قتلوا على خطـوط     "وقال إنهم   ". فتح االسالم " من مقاتلي    12 وجرح   10وأعلن مقتل    .هذا الطرف 
 ولم يقتل   ً.العبدي شماالً، المحمرة شرقاً وتلة الستّ جنوبا      : التماس الثالثة المحيطة بالمخيم، وهي محاور     

: وقـال  ".أي عنصر داخل المخيم من جراء القصف المدفعي، بل جميع الضحايا من الـسكان المـدنيين               
وأضاف ". والحل لهذه األزمة األمنية هو بَيد الجيش، ألنه هو الذي يبادر الى اطالق النار             . لتزم الهدنة ن"

كل شبر من المخيم تحت السيطرة الكاملة لمقاتلينا، ولم يتمكن الجيش من التقدم متراً واحداً، إنما تـم                  "إن  
إن "وأضـاف   ". يها عند بدء المعـارك    تكتيكياً سحب مقاتلين من مواقع خارج المخيم كانوا قد سيطرو عل          

اإلخـوة الـذين قتلـوا فـي        "، وإن   "سالح فتح اإلسالم ليس موجهاً للتفجير الداخلي بل لضرب اسرائيل         
وعلى صعيد   ".طرابلس هم إخوتنا، وقاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه استفزازات القوى األمنية اللبنانية            

وأنكـر  ". عتمد على المحسنين والخيرين من مختلف البلـدان       يعيش ضائقة، وي  "التمويل، ذكر أن التنظيم     
وجود عالقة تنظيمية مع المقاومة العراقية أو تنظيم القاعدة أو عصبة األنصار أو جند الشام، قـائالً إن                  

الحزب قاتل بشرف في وجه العدو      : "وعن موقف التنظيم من حزب اهللا، قال       ".هؤالء هم إخوة في الجهاد    "
 ه الحزب المـذهبي            االسرائيلي، لكنفيمـا  ".  هناك نقاط سلبية نسجلها عليه، منها احتكار المقاومة وتوج

حركة جهادية هدفها نشر الفضيلة"بأنها  " فتح االسالم "وصف  
ها كلياً، ودان   أما عن العالقة بالنظام السوري، فأنكر      ".الصافي النقي وتحرير المسجد األقصى وفلسطين     

  .إدانة واضحة وصريحة نظام الرئيسين حافظ وبشار األسد
ليست مجرد تنظيم   " فتح اإلسالم "على أن   " البيان"أكد شهود لـ    : 24/5/2007البيان اإلماراتية   واضافت  

صغير، بل إن عناصره متغلغلة في أحياء المخيم وهم من جنـسيات مختلفـة بنغالدشـيين وسـعوديين                  
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نخرطـوا فـي أي     م ي            
هن أو أعمال في المخيم فقط كانوا مسلحين يتدربون ويقومون بإجراءات الحماية لمسؤوليهم ومراكزهم،              

  .ان ملحوظا

49.

" سي.بي.بي" إذاعة              
 ."فتح االنتفاضة "من داخل مخيم نهر البارد إلى أن السالح جاء من           

 ."أرض لبنان ليست حكرا على الحكومة" تمتلك السالح وأنها اشترته، زاعما أن 
  24/5/2007الوطن السعودية 

50.

وأكدت تلك المصادر لـشبكة      .البالد           
CNNأن الحكومة اللبنانية طلبت من واشنطن زيادة دعمها العسكري لها عبر 

  .طارئة وفي مقدمتها الذخائر والخوذ والدروع الواقية من الرصاص
  22/5/2007سي ان ان 

51.

ليست مع الفلسطينيين       تتابع هجومهـا فـي     "وأسف جعجع الن المعارضة     ".  

يين وخمسة في المئة منهم فلسطينيين ممن استطاعوا اجتذابهم إلى صفوف التنظيم ويقدر             وتوانسة وسور 
كان يمر متخفيا وملثم الوجـه وسـط        ) أبويزن(مسؤولهم  "وأشاروا إلى أن     . عنصر 700عددهم بحوالي   

إجراءات حماية مشددة، كانوا يقومون يوميا بتدريبات روتينية في مالعب الكرة الواقعة علـى أطـراف                
المخيم، لديهم ثالثة مراكز تدريب داخل نهر البارد، الجميع يعرفها ومركز عسكري واحـد هـو خـان                  

هـؤالء  "وأكدوا على أن     ".العبده، وتنتشر مكاتبهم على مساحة المخيم ويحيطونها بإجراءات أمنية مشددة         
الغرباء يأخذون المخيم رهينة، يقدر عددهم داخل المخيم بمئتي وخمسين عنصرا ل

م
ورغم وجودهم الحديث الذي ال يتعدى العشرة أشهر إال أن نشاطهم ك

  
  تنفي أن يكون الحريري أو الحكومة زوداها بالسالح" فتح اإلسالم" 

أبو سليم طه أن يكون النائـب سـعد         " فتح اإلسالم "نفى المتحدث اإلعالمي باسم     :  حسن عبداهللا  -بيروت
الحريري أو الحكومة اللبنانية زودا المجموعة بالسالح والمال، مشيرا في حديث إلى

حق لها  ي" فتح اإلسالم "ورأى طه أن    
أن

  
  لبنان يطلب من واشنطن مساعدات عسكرية عاجلة 

 كشفت مصادر دبلوماسية وعسكرية في الواليات المتحدة الثالثاء، أن واشنطن تعتزم االستجابة             :واشنطن
كومة اللبنانية لمساعدتها عسكرياً بشكل عاجل، عبر تقديم معدات وذخائر للجيش اللبناني            لطلب قدمته الح  

الذي يشتبك منذ ثالثة أيام على التوالي مع مسلحين متشددين شمالي 
ة باحتياجاتها   تقديمها قائم             

ال

  
 إرهابية والحل لن يكون في اقتحام مخيم نهر البارد" فتح اإلسالم: "جعجع 

ر سمي" القوات اللبنانية "اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في       :بيروت من 24/5/2007 الشرق األوسط    اوردت
هي مجموعة إرهابية، وتجب مالحقة قيادييها وعناصرها حتى آخر فـرد منهـا             " فتح اإلسالم "جعجع أن   

وكشف أنه كان هناك خوف حقيقـي مـن         . ألنها رأس الحربة حالياً في محاولة قلب األوضاع في لبنان         
ن األمر في الوقـت     لو لم تتدارك الحكومة اللبنانية والمسؤولون الفلسطينيو       "1975العودة إلى أجواء عام     

فتح اإلسالم هي تواصل لحركة فتح االنتفاضة "وقال جعجع، في مؤتمر صحافي عقده أمس إن  ".المناسب
ال عالقة لهم بهذه الحركة األصولية التي       "مؤكداً أن الفلسطينيين    ". التي هي من صنع المخابرات السورية     

ر ما حصل من مظاهرات واحتجاجات فـي  واعتب". يحمل عدد كبير من أعضائها جنسيات غير فلسطينية   
محاولة لتأليب الرأي العام الفلسطيني من قبل الفصائل الموالية لدمشق ضـد            "بعض المخيمات الفلسطينية    

ـ    "حكومة الرئيس فؤاد السنيورة والجيش اللبناني والقوى األمنية        وجـود مجموعـات    "، معرباً عن أسفه ل
 الحل لن يكون من خالل اقتحام مخيم نهر البارد العتقـال  اند وأك ".لبنانية على تواصل مع فتح اإلسالم

أصالً عناصرها ألن مشكلت نا
هذه األوضاع الرديئة على الحكومة بدل التضامن لينتصر لبنان، كما يحصل في بقية الدول التـي فيهـا                  

  ".مواالة ومعارضة

  

            28 ص                                      731:                                 العدد24/5/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

ري لهذه المجموعـة نفـى جعجـع              

52.

الـذي يتزعمـه سـعد      " تيار المـستقبل  
األخـذ  "وشدد المصدر على ضرورة      .ة أحداث مخيم نهر البارد        

"في الحسبان أن أهداف هذه المجموعات ال تقف عند حدود العداء للشيعة           
  ى تحريض وتعبئة الشبان السنة في الشمال الستخدامهم في 

53. 

عـسكرية لـن        
وكان ".تسمح لهذه المجموعة من اإلرهابيين بأن تبقى، ويجب نبذها والتخلص منها          

ألميركي جيفري فيلتمان الذي أكد دعم بالده لقوى األمن الداخلي عبر تقديم مساعدات بقيمة ستين مليون                
  .د النظام

54.
الجيش اللبناني تعرض لكمين غادر واعت"أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن        

على الفلسطينيين أن يتحركوا داخل المخيمـات لإلمـساك         : "وقال ".عناصره وهو أمر مرفوض بالكامل    
  ".صائل الفلسطينية

55.

اليوم                  موقفنا 
حوال على الجيش اللبناني، وقد شرحمؤكدين أننا نرفض االعتداء بأي حال من األ       

في رد على سؤال حول تمويل الحري 24/5/2007اضافت الحياة   و
  .معتبرا ان كل ما يقوله هيرش غير صحيح

  
  مقاتلو فتح االسالم معظمهم لبنانيون تابعون للحريري: حزب اهللا 

ي أمس رفض الكشف عن هويته أن غالبيـة مقـاتل         " حزب اهللا "كشف مصدر من    :  علي بردى  -بيروت  
"هم من اللبنانيين، متهما قوى أمنية تعمل في فلك          ) فتح اإلسالم (

الحريري بالتحريض ضد الشيعة مستغل
يعمل ) المستقبل("وأضاف أن   . 

عل
   )".حزب اهللا(المواجهة السياسية ضد 

  24/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  للجيش اللبناني" الدعم الحازم"الحريري يؤكد 
م قضيتنا األولى   ان اخواننا الفلسطينيين في المخيمات ه     "الحريري في تصريح    النائب سعد   اعتبر  : بيروت

وكـرر  ". والتاريخية، لكن المس بالجيش وقتل الجنود اللبنانيين غدراً ليس له عالقة بالقضية الفلـسطينية             
" فتح اإلسالم "أبو عمار، نعرف تاريخها وكيف قاومت وناضلت، أما         " فتح"هي  " فتح"ان  "موقفاً سابقاً بـ    

ان الجيش اللبناني والقوى ال" على   وشدد الحريري . فاإلسالم بريء من هؤالء اإلرهابيين،    
 ريفي استقبل السفير    

ا
 القيام بدورها الوطني على صعيد حفظ األمن وتوطيدوالر أميركي لتمكينها من

  24/5/2007الحياة 
  
     اإلمساك بزمام الوضع على الفلسطينيين: بري يدين االعتداء على الجيش 

ـداء مكـشوف علـى           

بالوضع، ال سيما وأن اللبنانيين في األساس اعتبروا أن أمن المخيمات من مسؤولية الف
  24/5/2007المستقبل 

 
    على الفصائل احتواء اية مشكلة تسيء الى قضيتهم: حمدانيلتقي اسامة فضل اهللا  

وأكد فـضل   . في لبنان، أسامة حمدان   " حماس"المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، ممثل حركة         استقبل  
أن على الفلسطينيين جميعا، وخصوصا الفصائل التي تمثل المقاومة بوجهها الناصع، أن تعمل بكـل               "اهللا  

 لجهة حفـظ    جهد الحتواء أية مشكلة أو أية أزمة من شأنها أن تسيء للقضية الفلسطينية األم، وخصوصا              
األمن اللبناني وحماية السلم األهلي في لبنان، ومنع االعتداء على المؤسسة العسكرية اللبنانيـة والجـيش      

المحور األول، هـو الوضـع داخـل األراضـي          : جرى التطرق إلى محورين   : "وقال حمدان . "اللبناني
في غزة، والتهديـد باغتيـال      الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان، وبالذات           
المحور الثاني، هو   : "وتابع". قياداته، وأيضا ما حصل من إشكاالت داخلية نجحنا اخيرا في طي صفحتها           

من  األولالوضع القائم في مخيم نهر البارد، والمعاناة الفلسطينية نتيجة هذا الوضع، شرحنا
نا للـسيد فـضل اهللا           
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وما نفذ منها، وأملنا أن ننجح في إنهـاء هـذه                    

56.

لت لتنفيذ مخطط كبير وخطير، ودخلت عناصـر مـن ميليـشيات            طة اللبنانية نفسها، ثم استغ     
جعجع وجنبالط والحريري على الخط، عندما بدأت باطالق النار من اج

وكشفت أن الجنود اللبنانيين الذي قتلوا على مدخل المخيم في اليوم االول             .الجئين في مخيم نهر البارد    
 جماعات الحريري وجنـبالط           

  

57.

ن، في هـذه  
ود". الفترة الحرجة التي يحتدم فيها السجال السياسي حول تشكيل المحكمة الدولية  

إنهاء األزمة بحكمة ودقة، بغية إفشال بقية المشروع المشبوه الذي يستهدف إدخال الـشارع الفلـسطيني                

سلسلة االتصاالت التي قمنا بها واإلجراءات التي قمنا بها 
  ". المسألة مع ضمان أمن وسالمة أبناء شعبنا وضمان أن يتحقق األمن في لبنان

  24/5/2007السفير 
  
  ل الجيش اللبناني وتوطين الالجئين ح: ةترتيبات امريكي 

كشفت دوائر سياسية للمنار ان ما تشهده الساحة اللبنانية وقصف مخيم نهر البـارد، يـأتي فـي اطـار                    
الترتيبات االمريكية الجديدة في المنطقة، واحداث مخيم نهر البارد ليست بعيدة عما يجري في الـساحتين                

ر أن العديد من عواصم المنطقة وقياداتها كانت على علـم بمـا             الفلسطينية والعراقية، وقالت هذه الدوائ    
سيشهده المخيم المذكور، وأن قصف الفلسطينيين في المخيم واستئصال التطرف هـو الغطـاء لتـدخل                
امريكي وعربي، من خالل ارسال االسلحة الى حكومة السنيورة، يرافقه ارسال قوات الى لبنـان، مـع                 

في مقدمتها حصار حزب اهللا ودعوته الى تسليم اسـلحته، والـضغط علـى          تحديد المهمات المستقبلية، و   
من جهة ثانية اكدت مصادر مطلعة أن قصف        . سوريا، بترافق تام مع اشعال الفتنة في الساحة الفلسطينية        

مخيم نهر البارد في لبنان، يشكل بداية لتوطين الالجئين الفلسطينيين، بدعم امريكي وعربي واوروبـي،               
وقالت المـصادر أن اقطـاب       .الذي سيسبقه دعوة الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية الى تسليم أسلحتهم         

جع وسعد الحريري ناقشوا هذه الخطة المندرجة في اطار الترتيبات          الحكم في لبنان وتحديدا جنبالط وجع     
االمريكية االمنية مع عناصر استخبارية امريكية وفرنسية، خاصة وان الفريق الحاكم في لبنان لم يستطع               
حتى اآلن استقطاب الجيش وقياداته وبقي هذا الجيش متمسكا بعقيدته وبأنه لكل اللبنانيين ومع المقاومـة،                

 المطلوب تغيير بنية هذا الجيش وحله اذا امكن لصالح اجهزة امنيـة وميليـشيات تعمـل لـصالح                   لذلك
وكـشفت المـصادر أن     . المخططات االمريكية والتي يتبناها الفريق الحاكم الحريري وجنبالط وجعجع        

ف في مخـيم    هؤالء الثالثة أوفدوا ممثلين عنهم للقاء عناصر امنية امريكية واسرائيلية قبل اشتعال الموق            
نهر البارد، وذلك في بداية شهر ايار الجاري، وناقشوا تفاصيل الخطة واحتياجات ميليشياتهم في المرحلة               
القادمة، وقد أقر ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية االمريكية على الخطـة اثنـاء زيارتـه االخيـرة                  

الدعم االمريكي العربي للحكومـة     لبيروت وطلب من السنيورة بدء التنفيذ، وتوالت بعد ذلك تصريحات           
وذكرت المصادر للمنار    .غير الشرعية في لبنان، مما يؤكد التواطؤ العربي، اتجاه خطة التوطين والفتنة           

أن ما تسمى بمجموعات فتح االسالم عملت في لبنان بعلم اجهزة الدولة اللبنانية، وانها مجموعة صغيرة                
رعتها السل

ـل تـوريط الجـيش بقـصف                  
ال

تلهم على ايدي مجموعة ميليشيا مشتركة منالحداث مخيم نهر البارد تم ق     
  .وجعجع

 23/5/2007المنار الفلسطينية 
  
   " فتح االسالم" من وراء أهداف مشبوهة للفتنة: في الشمال" الجماعة" 

ية ان وقوف القوى اللبنان   "رأى المسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في الشمال عزام األيوبي          : طرابلس
والفلسطينية خلف الجيش اللبناني والقوى األمنية، وإدانتها لممارسات فتح اإلسالم، يشكل صفعة في وجه              

أهـدافاً  "وقال في مقر األمانة العامة للجماعة فـي طـرابلس إن            ". الذين يقفون خلف تحريك هذه الفتنة     
مني داخل لبنامشبوهة يراد تنفيذها عبر هذه المجموعات لصالح من يهمه تخريب الوضع األ 

تحديـد آليـات   "عا الى 
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تحـالف شـامل للقـوى اللبنانيـة            

58.

ـ    وجود إجماع عربـي    " الشرق االوسط "حات ل
لسياسية والعسكرية واالقتصعلى تقديم كامل الدعم للبنان في كل المجاالت ا        

وردا على سؤال عن اتهامات للجامعة      . الجماع قائم منذ العدوان اإلسرائيلي على لبنان الصيف الماضي        
عة العربية تدعم لبنان بكل قواه حكومـةً         

59.

وقالت العفو الدولية أيضا انه يجب على جماعة         ."فتح االسالم المدججين بالسالح والجيش اللبناني      
واضافت انه  ."أال يتعرض المدنيون لقتال ال داعي له      "فتح االسالم ان تضمن     

وأبدت  . داخل المخيم ويتعين إجالء المدنيين الراغبين في مغادرته        ىالنسانية بالدخول فورا ودون قيد ال     
خليا في  نيين أو أن تثير صراعا دا              

60.

ون   
انه ال يوجد تنـاقض ب"وأشار الى   . اآلخرين وهذا شعور بالعجز عن ادارة الدولة      

، معتبـراً ان    "افتعال لتناقض، إما لضيق األفق وإما ألوامر من العواصم الكبـرى          "سورية، وانما هناك    
وضـوع        

61.

ساني، والى قيـام عموماً في األزمة، من خالل استغالل العامل اإلن       
  ".والفلسطينية، بما يكمل ايجاد حل يخرج هذه المجموعة من بين الناس ويوقف هذا النزيف

  24/5/2007المستقبل 
 
 على مستوى ثنائي بين لبنان والدول العربيةعسكري دعم : بن حلي 

 العام المساعد لجامعة الـدول العربيـة        رفض السفير أحمد بن حلي األمين     :  سوسن أبو حسين   -القاهرة
ال نريد تخريـب    "اإلفصاح عن أسماء الدول العربية التي دعمت لبنان بتجهيزات عسكرية مكتفيا بالقول             

وأكد في تصري". عملنا عندما يكون هناك تضامن عربي     
ادية، مـشيرا الـى أن هـذا          

ا
أن الجام"العربية بدعم جهة ضد أخرى في لبنان، قال بن حلي           

 .موضوع المخيمات مسألة اخرى، مشيرا الى ان "وجيشاً
 24/5/2007الشرق األوسط 

  
  العفو الدولية تنتقد الجيش اللبناني في قصف مخيم فلسطيني 

العفو الدولية قلقـة علـى      "وقالت منظمة العفو الدولية التي مقرها لندن في بيان ارسل الي رويترز             : دبي
 بما في ذلك نيران الدبابات ضد مناطق        وجه الخصوص من استخدام الجيش المدفعية وأسلحة ثقيلة ُأخرى        

العفو الدولية قلقة بشدة لوفاة مدنيين نتيجة للقتال في مخيم نهر البارد بـين  "وأضافت قائلة   ."كثيفة السكان 
مقاتلي 

يتعين الـسماح للمنظـات       
ا

قلقا من احتمال امتداد االشتباكات الى مخيمات ُأخرى لالجئين الفلسطي
  .لبنان

  24/5/2007رويترز 
  
   في لبنانمتطرفينالبتمويل "  آذار14"الشرع يتهم قيادياً من فاروق  

حمل نائب الرئيس السوري فاروق الشرع مسؤولية االحداث فـي لبنـان الـى              :  سمر أزمشلي  –دمشق  
ظيمات التي ظهرت فـي     األكثرية الحاكمة، متهماً أحد قيادييها بتمويل مباشر، أو غير مباشر، لبعض التن           

وقال الشرع في محاضرة له على مدرج جامعة دمشق لمناسبة تجديـد واليـة               .لبنان نتيجة غياب الدولة   
ال تجد مكاناً لهـا اال      " أنصار االسالم "أو  " فتح اإلسالم "أو  " جند الشام "ان منظمات   : "الرئيس بشار األسد  

انهم يتهمـ: "ة بما يجري في لبنان قال الشرع      في بلد ضعيف منقسم على ذاته، ورداً على اتهام سوري         
ـين مـصالح لبنـان           

و
واشار الى وجود مناورات اسرائيلية حول م ".نان واسرائيل التناقض الحقيقي هو بين مصالح لب     "

  .السالم، مؤكداً أنه مؤجل حتى اشعار آخر ألن الواليات المتحدة وإسرائيل ال تريدان الهدوء للمنطقة
  24/5/2007الحياة 

  
     الوضع سيبقى مستقراً في الجنوب : بحثا في وضع االنساني لمخيم الباردبريوبيدرسون  
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ـى          
دولته رسالة من االمين العام بأنه يتابع هذا الوضع عن قرب، وكما تعلمون فانه             

وبحثت مع دولة الرئيس بري ايضا أهمية الوحدة الوطنية في لبنان في ظل هذا الوقت               . النسانية للمخيم 
ريع لهذه االزمة، وبالرغم من كل المـشكالت الحاصـلة فـان                  

62.

اريخي      
ومن أبرز األفكار التي طرح ."واإلستراتيجي والخاص بالفعل في المنطقة    

، فالهدف هو بث الحياة والعمـران       "طريق لتحقيق الهدف وليست هدفا في حد ذاتها       "تعريفه للشهادة كـ    
ن مفهوم سبيل اهللا هو     ، وأ "ته       

63.

 2005نهاية سـنة    ) ضاحية باريس (ة فككت في تراب           
الفرن" لوفيغارو"وكشفت صحيفة    ".سالمفتح اال "ويشتبه بكونها على صلة بمجموعة      

، ثـم   2005مجموعة التي كانت تعــد العتداءات في المنطقة الباريسية، كان توجه الى طرابلس سنة              
ري، معتقل حالياً في فرنسا، ولدى              

64.

مثل االمين العام لالمم المتحدة غير بيدرسون امس بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر                قام م 
ركزنا خالل اللقاء على الوضع في الشمال، ونقلت ال: "وقال بيدرسون  .الرئاسة الثانية في عين التينة    

 مهتم بتأمين المساعدات    
ا

الحساس للبنان، ومن المهم إيجاد حل س
وعن وجود عالقة بين المحكمة الدولية وما        ".الوضع في الجنوب ال يزال مستقرا وهذا امر بالغ األهمية         

   ".مهما كانت االسباب لما يحصل في الشمال فان المهم وقف ذلك فورا: "يحصل في الشمال، اجاب
  24/5/2007المستقبل 

  
  " قيم الشهادة والحياة"مؤتمر : بيروت 

بدأت بعد ظهـر اليـوم   ، "خيار الشهادة والحياة.. قيم المقاومة "تحت عنوان   : أروي صالح الدين  -بيروت
األربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات مؤتمر يسعى، بمشاركة عدد من الشخـصيات الـسياسية               

ويوافق تـاريخ انعقـاد المـؤتمر أول     .ةوالعلماء، إلى التأكيد على قيمتي المقاومة، وهما الشهادة والحيا
بعد الحرب اإلسرائيلية على لبنان    ) 2000و   ماي 23تحرير جنوب لبنان في     (ذكرى لعيد النصر والتحرير     

وينعقد بدعوة من معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلـسفية ودار الهـادي              .2006في صيف   
للطباعة والنشر ببيروت، ويستمر المؤتمر لمدة يومين، حيث يتم تبادل أفكار مختلفة حول فكرة الـشهادة                

إن المؤتمر يناقش   ": نت.إسالم أون الين  "وتقول موفدة    .ة المترتبة عليها  وفلسفتها وعالقتها بالحياة والثقاف   
وألقى نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسـم           .فكرة المقاومة من منظور علم االجتماع السياسي      

فـي سـياقها التـ"كلمة تطرق فيها للمقاومة اإلسالمية في لبنان، مطالبا بأن ترصد هذه المقاومة             
ها الشيخ قاسـم فـي كلمتـه،             

الشهادة هي جزء من سبيل اهللا وليست نهاي"وأضاف أن   . بأشكالهما المختلفة 
 الحضور ممثل الرئيس بينوكان  .على حد تعبيره  " ال يترك مفردة إيجابية إال وتطرق إليها      "مفهوم واسع،   

  . باإلضافة إلى ممثلين عن الفصائل الفلسطينيةايراناللبناني إيميل لحود، ومساعد وزير خارجية 
 23/5/2007إسالم أون الين 

 
  "فتح االسالم"هابية يشتبه في ارتباطها بـ معلومات فرنسية عن شبكة ار 

وجهت السلطات القضائية الفرنسية المعنية بمكافحة االرهاب مراسلة الـى الـسلطات اللبنانيـة              : باريس
تطلعها فيها على التحقيقات حول مجموعة ارهابي

سية أن أحد أعـضاء     
ال

وذكرت ان هذا الشخص وهو فرنسي من أصل جزائ .عاد الى فرنسا  
أمره خالل اقامته في لبنان، علمـاً أن        " جند الشام "شير الى تولي مجموعة     السلطات القضائية معلومات ت   

  ".فتح االسالم"لهذه المجموعة عالقات وثيقة مع 
  24/5/2007الحياة 

  
 سوء حظ لبنان أن الجميع يتقاتلون على أرضه: الرسن في الرياض 
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وقال في محاضرة أمام حشد من المثقفين في مركز         . أي تغيير  حالي      
من سوء ال"الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، أول من أمس، إن          

كساحة "ن بعض الدول العربية المعتدلة، ترى لبنان        حتى أ ". و أن الجميع يبدو أنهم يتقاتلون على أرضه       
 ومـن   .وإيران في األزمة اللبنانية الحالية         

65.
مصدر مصري رفيع المستوى أن هناك مساعي حثيثة تبذل حالياً 

بينما تعتبرهم حركة حماس مناضلين وتقول إذا لم يتم اإلفراج عنهم في هذه الصفق
  .خصوصاً أنهم محكومون بمؤبدات

 بأن ،لقائه عباس مساء أول من أمس

66.

 لبنان، وهو مطلب مشروع، ألنه 

وشدد على أن ". ى

جيش أو األمن وحتى في أوساط شعبية، ولكن هناك 
لة عنصرية يتهموننا بأننا كلما قلنا إنها دو"، وأضاف "شددين ال يريدون السالم وال يتحملون اآلخر

  ".معادون للسامية، بينما هم أكثر الناس معاداة للسامية ويحاصرون أنفسهم بأنفسهم

 1559اص بتطبيق القرار    استبعد تيري رود الرسن، مبعوث األمم المتحدة الخ       :  تركي الصهيل  -الرياض
في لبنان، أن يشهد الوضع اللبناني ال

حظ، والمصير المحتوم للبنان،      
ه

وأكد الرسن ضمنيا ضلوع سورية ". حرب بين السنة والشيعة   
وجهة نظر الرسن، فإن من مظاهر عالم لبنان الصغير، عالقة لبنان بالعراق، والمخاوف التي تتحـدث                

ان من العراق، حيث أتى على ذكر جماعة فتح اإلسالم التي تدخل في             عن تسلل مجموعات سنية إلى لبن     
 .هذه األيام حرب مع الجيش اللبناني

 24/5/2007الشرق األوسط 
  
  عباس مؤمن بضرورة وقف االقتتال الفلسطيني:  حمادنبرها 

كشف : جيهان الحسيني - القاهرة
تنشيط المفاوضات شبه المجمدة بين االسرائيليين والفلسطينيين في قضية األسير االسرائيلي المأسور في ل

، "كل جانب متمسك حتى اآلن بموقفه ويرفض التنازل عن مطالبه"غزة حالياً غلعاد شاليت، وقال ان 
 لكن نوعية هؤالء المعتقلين موضحاً أن هناك اتفاقاً على أعداد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم،

ولفت إلى أن إسرائيل ترفض االفراج عمن تطلق عليهم الملطخة أياديهم بالدماء، . هي المسألة الخالفية
ة فمتى سيفرج عنهم 

 عقب ،رح رئيس الوفد األمني برهان حمادمن جهة أخرى، ص
، مشيراً الى أنه سيعمل جاهداً خالل وجوده في غزة على تهدئة الساحة "سيظل في غزة أياما عدة"عباس 

مؤمن بأن ال "وقال حماد إن عباس . الفلسطيني مرة اخرى - الداخلية حتى ال يتجدد االقتتال الفلسطيني
  ."بد من وقف االقتتال بل اقتالع جذوره من الساحة الفلسطينية لينعم الشعب الفلسطيني باألمن واالستقرار

  24/5/2007الحياة 
  

   تنظيمات التطرف ال تجد مكاناً إال في بلد منقسم: فاروق الشرع 
ق أنه قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، أمس، في محاضرة ألقاها في جامعة دمش: آي.بي.يو
من دون مشاركة سياسية لجميع القوى الفاعلة في لبنان ال يمكن إنقاذ"

، واعتبر أن "ال تناقض ولو بسيطاً في المصالح بين سوريا ولبنان"، وأضاف أنه "مدرج في اتفاق الطائف
 كبرهناك افتعاالً لخالفات، بضيق أفق لبعض الساسة أو بأوامر من عواصم"
سوريا تترك األمر للبنانيين "وشدد على أن . االختالف الحقيقي في المصالح هو بين لبنان وإسرائيل"

يطلقون اتهاماتهم مباشرة أو غير مباشرة إلى سوريا، "وقال الشرع إنهم  ".ليقروا أفضل الصيغ للتفاهم
هناك "، وأضاف "م قبل االنتهاء من التحقيقعبر بعض أدواتهم في لبنان أو الخارج، ويشكلون المحاك

  ".حملة تضليل ال سابق لها في عواصم غربية، وفي المقدمة واشنطن
وعن التنظيمات المتطرفة التي ظهرت أخيراً على الساحة اإلقليمية، السيما في لبنان والعراق، قال 

  ".لى ذاتهكل المجموعات ال تجد لها مكاناً إال في بلد ضعيف ومنقسم ع"الشرع إن 
حتى اآلن، هناك مناورات إسرائيلية بينما هناك داخل "وعن إمكانية السالم مع إسرائيل، قال الشرع 
إسرائيل من يريد السالم فعال مع سوريا في ال

مت
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، وأضاف ”ا من سوريارائيل تعرف موقفن
، واعتبر أن ال"إسرائيل والواليات المتحدة ال تريدان الهدوء في المنطقة"

  ".نهايات من يعطلون السالم تقترب"ضاف أن 

67.

 مؤكدا موقف دولة قطر الداعم ل،سيادة لبنان واستقراره وسالمة اراضيه
ائيلية كما عبر المجلس عن ادانته واستنكاره لالعتداءات الوحشية التى تمارسها القوات االسر .اضيه

ؤولياته واتخاذ التدابير الالزمة 

68.

ب اهللا وحركات 
وأضاف أنه على ال .المقاومة اإلسالمية والشعبية من الجانب اللبناني

ووصف اإلدارة .  إسرائيلي إال أنه ولألسف حدث بطلب من دول عربية لتصفية حزب اهللا  أمريكي
إلنساني، بل تريد فرض هيمنتها على دول 

    الصحف الليبية تدعو الجئي نهر البارد للعودة لفلسطين  .69
خروج الالجئين الفلسطينيين من مخيم نهر  ى ال، امس،دعت الصحف الليبية الرسمية: اف ب - رابلس

مليون فلسطيني يعيشون 

  24/5/2007القدس العربي 
  

  عرب غير قادرين على مواجهة أي تسرب إشعاعي من المفاعالت اإلسرائيلية .70

صرحت أخيرا بأنها لم تعط "، والتي "عنصرا آخر يمنع السالم وهو الواليات المتحدة"وقال الشرع إن 
ولكن إس الضوء األخضر للسالم بين إسرائيل وسوريا،

، "مؤجل حتى إشعار آخر"سالم 
وأ
  

سوريا قادرة على الصمود بقيادة الرئيس بشار "وعن احتماالت الحرب مع إسرائيل، قال الشرع إن 
  ".ا قادرة على أن تقول ال عندما يستوجب األمراألسد، ألنه

  24/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  ستنكر االعتداءات اإلسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني القطري يمجلس الوزراء  

عن اسفه البالغ لتطورات االوضاع في لبنان الشقيق القطري عبر مجلس الوزراء  : قنا- الدوحة
ت في منطقة نهر البارد داعيا كافة االطراف في لبنان للتوافق والعمل للحفاظ على واالشتباكات التى حدث

سيادة لبنان واستقراره ووحدة 
أر

وطالب المجلس المجتمع الدولي يتحمل مس .ضد ابناء الشعب الفلسطيني
وجدد المجلس دعم دولة قطر للشعب الفلسطينى في  .لحماية الشعب الفلسطينى من هذه االعتداءات

 .ي وعاصمتها القدس الشريفنضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على ترابه الوطن
  24/5/2007الشرق القطرية 

  
  ضغط روسي حال دون دخول سوريا الحرب مع إسرائيل: فيصل المقداد 

كشف نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد أن الموقف :  يوسف كركوتي-دمشق 
 لبنان في صيف العام الروسي الضاغط حال دون دخول بالده الحرب إبان العدوان اإلسرائيلي على

وقال إن سوريا كانت مستعدة للدخول في هذه الحرب ضد إسرائيل تمام االستعداد خالل . الماضي
تموز الماضي، وكانت ستحقق نصراً مؤكداً مع حز/ العدوان على لبنان في يوليو

م من أن العدوان على لبنان رغ

األمريكية بالعمياء والحمقاء، وال تحترم القانون الدولي وا
تمامها على منطقة الشرق األوسط في عهد العالم، وخصوصاً بعد انهيار االتحاد السوفييتي وتركز اه

  .بوش االبن ألنها المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تفرض أمريكا هيمنتها عليها بالكامل
  24/5/2007الخليج اإلماراتية 

 

ط
وقالت صحيفة الجماهيرية نصف  .البارد والعودة الي قراهم وبيوتهم في فلسطين

وكتبت صحيفة الشمس ان . في حالة ترانزيت منذ ستة عقود داخل الخيمة اللبنانية في حياة بائسة ويائسة
  .في رقبة العرب الذين بصموا علي مبادرة تستبيح دماءهمدم كل الذين سقطوا في نهر البارد 

ال
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هيئة العربية للطاقة الذرية انه ال توجد 

72.

ان جنوداً ومستوطنين إسرائيليين ارتكبوا انتهاكات خطيـرة        "وجاء في التقرير    . ضي الفلسطينية  

 فلسطينية          
أما بخصوص نزاع الصيف بين اسرائيل وحزب اهللا ال". بمعدل النصف 

ارتكبا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي بمـا فـي   "جيش االسرائيلي وحزب اهللا، مشيرة الى أن الجانبين         
واردة على حد   

73.

خل أو يخرج من القطاع الذي يعاني اوضـاعا اقتـصادية خطيـر              كل ما يد      
ولفت الى ان ما يجري في قطاع غزة غير مقبول بالنسبة لالتحـاد األوروبـي وخاصـة                 . وخطيرة جداً 

وقال انه من المؤسف جداً ان ينقسم الفلسطينيون ويقاتلون         . قصف المدنيين وتدمير المنازل والبنى التحتية     

اكد الدكتور محمود نصر الدين مدير عام ال :مراد فتحي - القاهرة
العالم العربى لديها امكانيات لمعالجة اية اصابات او تلوث ينشأ جراء تسرب اشعاعى  مستشفى في يا

 .من المفاعالت النووية االسرائيلية القديمة
  24/5/2007الشرق القطرية 

  
  عبداهللا بدوي يحمل الغرب مسؤولية األفكار المسبقة عن االسالم .71

 الثالثاء، الغربيين بتبني افكار مسبقة عن اتهم رئيس الوزراء الماليزي عبداهللا احمد بدوي،: ب.ف.أ
 .االسالم مشيرا الى ان المشكلة الفلسطينية تظل ابرز مصدر توتر بين العالمين الغربي واالسالمي

  24/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
   انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينيةت إسرائيل ارتكب:أمنستي 

 ونـشر   2006في تقريرها السنوي للعـام      " أمنستي"كدت منظمة العفو الدولية     أ: ب.ف. ا -لندن، القدس   
مع اإلفالت من أي عقـاب      " قتل غير مشروعة  "أمس، أن جنوداً ومستوطنين إسرائيليين ارتكبوا عمليات        

في االرا
".  االنسان ضد الفلسطينيين السيما عمليات قتل غير مشروعة مع اإلفالت عموما من أي عقـاب               لحقوق

والقيـود  ) االسرائيلي(الحواجز التي يقيمها الجيش     "ايضا أن   ) آمنستي انترناسيونال (وأكدت العفو الدولية    
يل للرسوم الجمركية   المتزايدة التي تفرضها اسرائيل على حرية تنقل الفلسطينيين، وكذلك مصادرة اسرائ          

التي تجمعها باسم السلطة الفلسطينية، تسببت بتدهور كبير لظروف معيشة الفلسطينيين فـي االراضـي               
  ".المحتلة

مساعدة الغذائية والمشكالت الـصحية والبطالـة بلغـت         الفقر واالرتهان لل  "ير ان ظواهر    واضاف التقر 
 اسرائيليا قتلوا في    27 طفال، و  120، بينهم نحو     فلسطينيا 650وتفيد ارقام المنظمة بأن     ". مستوى حرجا 

ولفتت العفو الدولية الى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش            . 2006اعمال العنف خالل العام     
 بـسبب تـصاعد العنـف بـين االسـرائيليين           2005ازداد ثالث مرات عما كان عليه في        "االسرائيلي  
خف عدد االسرائيليين الذين قتلوا على يد مجموعات مسلحة"سها  واثناء الفترة نف  ". والفلسطينيين

لبناني، فقد ساوت الـمنظمة بين             
ال

ال" المغالطات الكبيرة "وفي بيان، انتقد متحدث باسم الجيش االسرائيلي        ". رائم حرب ذلك ج 
المساواة بين منظمات ارهابية ودولة ديمقراطية تعمل       ) المنظمة(محاولة  "وأدان  . رأيه في تقرير المنظمة   

  "ات االرهابيةفي اطار القانون، وحق الدفاع عن اراضيها وسيادتها وسكانها من هذه المجموع
  24/5/2007األيام الفلسطينية 

  
   جوهر المشاكل السياسية واالقتصادية الفلسطينية هو االحتالل :موفد االتحاد االوروبي 

صرح مارك اوت موفد االتحاد االوروبي لعملية السالم، في لقاء خـاص            :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
.. االقتصادية في األراضي الفلسطينية هـو االحـتالل       أمس، ان جوهر المشاكل السياسية و     " الدستور"بـ

مؤكداً أنه بالرغم من سحب الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين من قلب قطاع غزة، إال ان االحتالل ما زال             
واوضح ان غزة محاصرة واسرائيل تسيطر على المجال الجوي والبحري وتتحكم فـي المعـابر               . قائماً

وتحرص على التدقيق في
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وشدد على انعدام األفق والحافز لالطراف وال يوجد منظور واضح للسالم المنش
زة يثبت ان اجراءات الخطوات الصغيرة من بناء الثقة وتقديم المساعدات لن تنجح بدون افق سياسـي                 

74.

العمل في سبيل الخالص مما سماه بحلقة               
المجموعة االشتراكية (ورأت النائبة باسكالينا نابوليتانو     . "العنف المفرغة "

ألن قطع هذا التمويل هو الذي أدى إلى اليأس وانعدام األفق، وبالتالي إلـى              "ويل الحكومة الفلسطينية،    
 .طينيين

75.

مهوري قبل االنتخابات األمريكية إدارة بوش والحزب الج
وال يرى المحلل مبررا لألمل في إحراز نصر سهل على . 2008في عام 

وإذا هاجم األمريكيون سوريا .. " من الناحية العسكرية2003وم أقوى بكثير من العراق في عام 

76.

مشيراً الى ان عدد الالعبـين      .. المرحلة المهمة وفي ظل مواجهة هذه التحديات      بعضهم البعض في هذا     
الكبير في الساحة الفلسطينية بمصالح مختلفة ومتضاربة عقد وزاد المشاكل صـعوبة ودفـع المـواطن                

  . العادي ثمن ذلك باهظاً
قال ان ما يحدث في    ود و            

غ
  .اشمل يعطي االمل للناس

  24/5/2007الدستور 
  
 دعوة أوروبية للتعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية 

شؤون الخارجية بينيتا فالـدنر كافـة       دعت المفوضة األوروبية المكلفة بال    :  عبد اهللا مصطفى   -بروكسل  
األطراف اللبنانية والفلسطينية، إلى التحلي بضبط النفس، والنضج الـسياسي لمنـع تـدهور األوضـاع                

وقالت المفوضة األوروبية إن على الفلسطينيين حـل مـشاكلهم          . "واالنزالق، إلى حروب داخلية وأهلية    
 أن يتوقـف االقتتـال بـين الفلـسطينيين          وشـددت علـى ضـرورة     . داخل حكومة الوحدة الفلسطينية   

مع كل األوضاع الراهنة، علينا االستفادة من نافذة السالم المتاحة حالياً، بوجود            "وأضافت  . "واإلسرائيليين
هناك اجتماع للجنة الرباعية الدولية األسبوع القادم، سنعمل من خالله          "واضافت  . "مبادرة السالم العربية  

وجاءت مداخلة فالدنر هذه، خالل مناقشة البرلمان لمشروع قرار         . "جواء سالم على المساعدة على خلق أ    
حول الشرق األوسط، حيث واجهت انتقادات من قبل النواب، ومطالبات بضرورة الخروج مـن إطـار                
المساعدات المالية، والتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقيادة حماس بشكل متكامـل وغيـر               

اءل احد النواب قائال متى ستعلقون اتفاقية الشراكة مع اسرائيل؟ وركـز النائـب خوسـيه                وتس. تمييزي
أغناسيو ساالفرانكا من الحزب الشعبي األوروبي على ضرورة 

د األوروبي إلى   أن يعود االتحا  ) 
تم

ودعا للتوقف عن الكيل بمكيالين تجاه الفلس. "تفجر العنف
  24/5/2007الشرق األوسط 

  
 الواليات المتحدة تستعد لمهاجمة سوريا :  روسيمحلل 
 الكسندر خرامتشيخين إن طهران اليوم ال تجد لها مصلحة في مساندة تنظيم القاعدة  الروسي المحلللاق

في العراق ألن إيران ال تريد أن يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق السنة في العراق بعد أن يرحل 
 بيئة إعالمية واعتبر المحلل أن الواليات المتحدة األمريكية اآلن بصدد تهيئة. األمريكيون من هذا البلد

وفي رأيه فإن األمريكيين ال يستطيعون شن هجمة مكثفة على إيران . مناسبة لمهاجمة إيران أو سوريا
وربما يظن األمريكيون أن إحراز  االنتصار ". وبالتالي فإن هدفهم اليوم دمشق.. "في الوقت الراهن

العسكري على سوريا من شأنه أن يرفع شعبية 
سوريا موضحا أن سوريا 

الي
 ". فسوف يجدون أنفسهم في وضع صعب جدا

  23/5/2007نوفوستي 
  
  تحذران من خطورة األوضاع في مخيم نهر البارد " األونروا"األمم المتحدة و 
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ؤولة إن بعضهم موجود اآلن في منازل خاصة أو          
في المدارس السبعة التابعة لألونروا، أو في المدرسة التابعة ل

 تأمين وصول   وشددت أبوزيد على ضرورة   .  صرف الوكالة صالة كبيرة تتسع لنحو سبعة آالف شخص        
ن، باإلضافة إلـى                

77.

قصف الـصاروخي الفلـسطيني     وشجبت اربور في بيان ال    . ة تجنيب المدنيين في غزة     
كما طلبت من قوا. العشوائي على سديروت داعية إلى وقفه على الفور       

واعتبرت ان  . حيطة مشددة على ان استخدام القوة يجب ان يميز دائما بين المدنيين واألهداف العسكرية             
ساني الدولي وال يمكـن بـأي     

78.
الرباعية الدولية للوساطة في الشرق              

 مايو أيار وسط تصاعد في أعمال العنف في 30تجتمع في برلين في     االوسط س 
نحن قلقون للغاية بشأن أعمال العنف االخيرة والتصعيد في قطـاع           "وتنر في المؤتمر الصحفي العادي      

 أتوقع أن يكون النقاش بشأن هذا الوضع جزءا مهما من اجتمـاع           "وأضاف  ." زة وفي أجزاء من لبنان    
  ."باالضافة الى تنسيق الجهود لتهدئة الموقف في المنطقة.. رباعية

عقد جون هولمز، وكيل األمين العـام لألمـم المتحـدة للـشؤون             :  المركز الفلسطيني لإلعالم   –جنيف  
اإلنسانية ومنسق عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ، وكارين أبو زيد، المفوضة العامة لوكالة غـوث               

، مؤتمراً صحفياً، تحدثا خالله عن آخر المستجدات علـى صـعيد            "أونروا"الالجئين الفلسطينيين   وتشغيل  
وضع الالجئين الفلسطينين داخل مخيم نهر البارد في شمال لبنان، نتيجة القتال الدائر بين جماعـة فـتح                  

وأن معظم السكان   نحن قلقون جداً لما يحصل في المخيم، خاصة         "وقال هولمز   . اإلسالم والجيش اللبناني  
المدنيين بما في ذلك األطفال والنساء عالقون داخل المخيم، وبين مقاطع النيران التي تصاعدت في األيام                

نحن نتفهم موقف الحكومة اللبنانية، بمحاولة التصدي لهذه المجموعـة          "وأضاف هولمز   ". الثالثة األخيرة 
ته نطلب من الحكومة اللبنانيـة أن تمـارس         التي تمارس أعمال شغب على أرضها، ولكن في الوقت ذا         

أقصى درجات ضبط النفس داخل مخيم مكتظ بالمدنيين، وعدم استخدام األسلحة الثقيلة حيث يتعـارض               
وطالب هولمز بتأمين وصـول عمـال اإلغاثـة والمـساعدات           ". هذا األمر مع القانون اإلنساني الدولي     

ولي أيضاً عن بالغ أسفه لتعرض عمال اإلغاثة إلى اعتداء          وعبر المسؤول الد  . اإلنسانية إلى داخل المخيم   
وعلّقت كارين أبو زيد على هذه الحادثـة بـالقول إن           . حيث بصدد توزيع المساعدات على سكان المخيم      

الوكالة ال تعرف هوية الجهة التي أطلقت النار على عمال اإلغاثة، حيث نفى الطرفان ضلوعهما في هذه                 
ولكننا استطعنا على األقل نقل المؤن من الـشاحنات         . الت هذه القضية قيد التحقيق    ماز"وأضافت  . القضية

وكانت هذه الشاحنات تحتوي على مؤن أساسية كحليب لألطفال وخبز          . الثالث التي تم اطالق النار عليها     
 على  وأشارت أبو زيد إلى أن عدد النازحين من المخيم تخطى تسعة أالف نازح، توزعوا             ".  وقناني ماء 

وقالت المس. مخيم البداوي ومنطقة طرابلس في الشمال     
مؤسسة الحريري التـي وضـعت تحـت                 

ت
عمال اإلغاثة إلى داخل المخيم لتوزيع المعونات األساسية من غذاء وماء على المدنيي

 . المساعدات الطبية وإمكانية اإلجالء الطبي للجرحى
  24/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "اإلسرائيلية"مفوضة حقوق االنسان الدولية تنتقد الصواريخ الفلسطينية واالغتياالت  

نددت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة لويز اربور، أمـس،            : ب.ف. ا -نابلس، رام اهللا    
بما سمتها الهجمات المتعمدة ضد المدنيين في مستعمرة سديروت جنوب وطلبت في الوقـت ذاتـه مـن                  

القوات االسرائيلي
ت االحتالل ضبط النفس ولـزوم         

ال
نسان وللقانون اإلنالتصفيات الخارجة على القانون تشكل انتهاكا لحقوق اإل       

  . حال تبريرها
  24/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  اللجنة الرباعية تجتمع في برلين وسط أعمال عنف في الشرق االوسط 

قال متحدث باسم الخارجية االلمانية، يوم االربعاء، إن اللجنة : برلين
وقـال يـنس    . المنطقة         

بل
غ
ال
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  23/5/2007رويترز 

79.

ة، وعـدم  إلى بنيـة تحتيـة سـيئ           

  . القضاء
تقرير أعدته منظمة الـشفافية الدوليـة أكـد ان القـضاء             أن 24/5/2007 الخليج اإلماراتية    ذكرت

كـي أحكـام    المساءلة القانونية لمنته           

80.

مخطط، تعرض رايس أن يقوم اإلسرائيليون بالتخلي عن نقاط تفتيشهم القائمـة              
ومرون، وبيت فوريك، وأن يسمحوا في بيت عيبا هوارا، عاوارتا، شيف ش      

، ونـابلس  8 إلـى  1، حيبرون تجمـع    2 إلى   1ين غزة والضفة الغربية، وبالذات في بيت لحم تجمع          
ر القوات من أجل منع إطـالق صـواريخ                

81.

  
  
  
 القضاء الفاعل يلعب دورا أساسيا في عملية التنمية: ممثل المفوضية األوروبية 

أن جون كير أكد، ممثل المفوضـية       :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا    24/5/2007 األيام الفلسطينية    ذكرت
 في األراضي الفلسطينية، أمس، التزام االتحاد األوروبي بالعمل على بنـاء جهـاز قـضائي                األوروبية

القضاء الفاعل يلعب   : وقال. فلسطيني فاعل ومستقل، ألهمية ذلك في إرساء دعائم راسخة لعملية التنمية          
دورا أساسيا في عملية التنمية، بينما الجهاز القضائي الضعيف، يؤدي 

واشـار إلـى أن االتحـاد       . استقرار، ولذا يؤمن االتحاد األوروبي بضرورة تقوية الجهاز القضائي هنا         
األوروبي رصد الكثير من األموال لغرض تطوير القضاء، عبر آليات وبرامج مختلفة، بضمنها مشروع              

لتطوير شـبكات مهنيـة     تقوية القضاء، والذي يركز على تدريب القضاة والمحامين، ويوفر لهم الفرصة            
بالتعاون مع نظرائهم األوروبيين، اضافة الى تعزيز استقالل

و
الفلسطيني ومؤسسات العدالة الجنائية الفلسطينية لم تكن قادرة على 

القانون، ما أفقد هذا القضاء هيبته وأثار شعوراً لدى المهتمين بعدم القدرة على مساءلة ومالحقة السلطات                
  .الفلسطينية لهم، ما شجع آخرين على انتهاك سيادة القانون

  
  دينيس روس ينتقد سياسة كوندوليزا رايس في الملف الفلسطيني 

مخطط الذي قدمتـه كونـدوليزا رايـس وزيـرة الخارجيـة            هاجم دينس روس، في مقال له، ال      : الجمل
األمريكية، كمقترح تفصيلي أمريكي يهدف إلحـراز التقـدم فـي عمليـة الـسالم بـين الفلـسطينيين                   

وفي هذا ال. واإلسرائيليين
بحركة السكان والسلع داخل         

وب
، ومن جانب السلطة الفلسطينية، أن تقوم بنش4 إلى   1تجمع  

  .القسام وتهريب األسلحة
  23/5/2007لجمل موقع ا

  
  إننا نناقش مع الجانب اإلسرائيلي وجودنا في رفح: سوالنا 

قال الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد االوروبـي خـافيير            :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
سوالنا ان لقاءه مع الرئيس المصري حسني مبارك كان مثمراً تم خالله مناقشة األوضاع فـي منطقـة                  

. رق األوسط خصوصا بؤر التوتر التي وصفها بالمعقدة، إلى جانب ما يجري على الساحة الفلسطينية              الش
واعلن سوالنا إنه سيلتقي اليوم الرئيس محمود عباس وسيمضي يوما كامال في األراضي الفلسطينية كما               

وصرح سـوالنا   . يليينسيلتقي عدداً من القيادات الفلسطينية ويلتقي، اليوم الخميس، أيضا مسؤولين اسرائ          
للصحافيين بأنه استعرض مع مبارك سبل تقديم يد المعونة والمساعدة للشعب اللبناني لتحقيق االستقرار،              

وحول مـا إذا كـان      . مشيدا ببيان مجلس الجامعة العربية بشأن لبنان ومؤكدا تأييد االتحاد األوروبي له           
الفلسطيني، ومطلب إسرائيل بتوسيع صـالحيات      االتحاد األوروبي سيجدد وجود مراقبيه في معبر رفح         

إننا نناقش مع الجانب اإلسرائيلي وجودنا في رفح خصوصاً         ": المراقبين لتشمل منع التهريب، قال سوالنا     
مع انتهاء الفترة األولى لوجود مراقبينا في المعبر في وقت الحق من الشهر الجاري، وعلينا أن نتفاوض                 
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 وانهم ليسوا قوة تنفيذية، وقال إنه حصل على تأكيدات مـن مـصر واألطـراف                  

اوضح أن أعمال العنف هذه كانت موجهة أيضاً        
ودان سوالنا هذه األع. ضد المخيمات الفلسطينية، وكانت من ضحايا هذه األعمال       

عقـده االتحـاد فـي      مدنيين وقال إن االتحاد األوروبي يساند لبنان اقتصادياً، مشيراً إلى المؤتمر الذي             
ب أيضاً في تحقيق تسوية         

وصول قس أمريكي وحاخامات يهود للعراق لرفع معنويات الجنود األمريكيين .82
 إلى بغداد قس أمريكي، وعدد من الحاخامات اليهود لغرض إلقاء خطب ومحاضرات علىوصل: بغداد

اليأس واإلحباط وعصيان األوامـر               

83.

على متنها سبعة عشر الف بحار   تتكون من تسع سفن حربية تحمل،انزال بحري في العالم
 اضافة الى حاملتي طائرات وصلتا صباح ،ورجل مارينز وطيارين حربيين

، مماوصلت اكبر قوة انزال بحري في العالم كما .القوات االمريكية المحتشدة امام السواحل االيرانية
من اجل وقف نشاطاتها 

  ن على طرد العرب من األندلس.84
طالب مؤرخون وباحثون عرب وأوروبيون في ختام أعمال:  رشيد خشانة  -تونس  

، 2009 بإقامة مؤتمر دولي في سـنة        ، في تونس  يمالث عشر للدراسات الموريسكية األندلسية الذي أق      
 يكـون محـوره االنعكاسـات اإلنـسانية         ،ب من األندلس  ي ذكرى مرور أربعة قرون على طرد العر       
  .القتصادية واالجتماعية لطرد الموريسكين

يني واإلسرائيلي وطلب الجانبان منا االستمرار في مهمتنا وقبلنا ذلك، ولكننا           من جديد مع الجانبين الفلسط    
وأوضح أن  . "نريد أن نؤدي المهمة بطريقة أكثر فاعلية خصوصاً في ما يتعلق بمسألة فتح المعبر وغلقه              

ن وأضاف سوالنا ان المـراقبين ال يملكـو       . ليس للمراقبين األوروبيين مسؤولية عن فتح المعبر واغالقه       
صالحية لمنع التهريب

هو ما أكـده لـه الـرئيس        "المعنية بأن يبذل كل طرف قصارى جهده لتسهيل الحركة عبر معبر رفح و            
ية على حـدود    ورداً على سؤال قال سوالنا ان االتحاد األوروبي يساند إقامة دولة فلسطين           . "مبارك اليوم 

 مع حل مشكلة المستوطنات والمشاكل المتعلقة بالطرق والتنقالت وبما يسهم في إقامة دولـة               1967عام  
  .فسطينية قابلة للحياة

وعن الوضع اللبناني قال سوالنا إن االتحاد األوروبي يساند الحكومة اللبنانية برئاسـة فـؤاد الـسنيورة                 
ن الوضع في لبنان من الناحية السياسية ليس سهالً اذ يسود التوتر            باعتبارها حكومة منتخبة، مشيراً إلى أ     

والجمود منذ فترة وأنه لم يتم التوصل بعد إلى حكومة للوحدة الوطنية، كما أنه لم يتم بعد التوصل إلـى                    
وأضاف أن الساحة اللبنانية شهدت في األيام األخيرة        . تشكيل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري     

و. ال عنف ضد الجيش اللبناني وصفها بأنها إرهابية       أعم
مال الموجهـة ضـد        

ال
وأضاف أن االتحاد األوروبي يرغ. باريس أخيراً والذي شكل منبراً لدعم لبنان      

  .وحلول للمشاكل الحالية على الساحة اللبنانية خصوصاً
 24/5/2007الحياة 

  
  

              
جنود الجيش األمريكي في المناطق الساخنة من العراق، بعد حاالت 

  .  التي تفشت بينهمالعسكرية
  23/5/2007 قدس برس

  
 ت الى الخليجأكبر قوة انزال بحري وجوي أمريكي في العالم وصل 

 ان الواليات المتحدة االمريكية حشدت في منطقة الخليج العربي ،ذكرت مصادر صحيفة غربية: بيت لحم
اكبر قوة 

حد الماضي لتنضم الى اال
 

الى ان تركيز القوات هو نهاية االنذار الذي وجهه مجلس االمن اليران يشير 
  .النووية

  23/5/2007وكالة معا 
  

 قرو4ياء ذكرى مرور أكاديميون يطالبون بإح 
 المـؤتمر العـالمي            

الث
ف
وا
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  24/5/2007الحياة 
  

85.
   

غير . ة المقاومة، وضبط األمور تحت سلطة فلسطينية ضعيفة ومسالمة             

    .الت اإلسرائيلية
 "إعـادة تموضـع   " سياسي إسرائيلي، فقد شهدت أيضاً       "إعادة تموضع "    

 الشعور في نهاية العام كان يميل إلى أن الوضع يزداد صعوبة وتعقيداً، وأن الطريق أمـام                  

 اإلرادة عـن تنفيـذ برنـامج االنـسحاب     "غيبة"، وAriel Sharon أريل شارون 
إلسـرائيلي،            

  
  
  سنة االرتباك وخلط األوراق:  الفلسطينياإلسرائيليالمشهد  

محسن محمد صالح . د
 بآمال كبيـرة فـي      2006 بالنسبة لإلسرائيليين، فقد بدأوا سنة       "أوراق مختلطة " و "ارتباك"إنها بحق سنة    

القدرة على فرض تصوراتهم الخاصة بالتسوية على الفلسطينيين، وتنفيذ مـشروع االنـسحاب أحـادي               
وكان يعزز تفاؤلَهم قوةُ الدفع السياسي، والشعبيةُ التي يتمتع بها شارون وحزبه الجديد كاديمـا               . الجانب

Kadima     العسكري واالقتصادي اإلسرائيلي المري المحلية واإلقليميـة والدوليـة       ، والوضع ح، واألجواء
المواتية نسبياً، فضالً عن خفوت االنتفاضة، والتوقعات بأن العملية الجارية لترتيب البيـت الفلـسطيني،               

ستؤدي في نهايتها إلى نزع أسلح
وز حماس في االنتخابات، والفشل اإلسرائيلي الذريع في الحرب علـى           أن دخول شارون في الغيبوبة، وف     

حزب اهللا ولبنان، قد أربك اإلسرائيليين، وخلط األوراق، وأفقد القيادة اإلسرائيلية القـدرة علـى تحديـد                 
االتجاهات، وأضعف شعبيتها؛ مما أدى إلى تراجعها عن تنفيذ االنسحاب أحادي الجانب، وإلـى إعـادة                

    .خياراتها وأولوياتهاالنظر في 
نفذ اإلسرائيليون حصاراً قاسياً على الشعب الفلسطيني، بهدف إسقاط حكومة حماس وإفـشالها، وكـان               
تصرفاً مكشوفاً في معاقبة الفلسطينيين على أية خيارات ديمقراطية يختارونها، إذا كانت ال تتوافـق مـع       

لكن صمود الشعب الفلـسطيني كعادتـه، وبقـاء         . رغبات االحتالل، مهما كانت االنتخابات حرة وشفافة      
حكومة حماس، أفشل المحاو

 قد شهدت2006وإذا كانت سنة    
و وإذا كان الشعور في بداية العام يميل إلى التفاؤل باقتراب الوصـول إلـى تـسوية أ                . سياسي فلسطيني 

فرضها، فإن
    .الطرفين ال يزال طويالً

  :المشهد السياسي الداخلي: أوالً
 كـان مـن   2006شهدت الساحة السياسية الداخلية اإلسرائيلية عدداً من المظاهر والتغيرات فـي سـنة           

     :أبرزها
     .عادة تشكيل الخريطة السياسية الحزبية اإلسرائيلية إ-1
 الجنرال"غيبوبة" -2

 أكبر وتراجع أكثر لدور الجنراالت في صناعة القرار السياسي ا"تغييب"األحادي الجانب، و  
     .يخيين عن قيادة المشروع الصهيوني والدولة العبرية أوضح للقادة التار"غياب"و
 حراك حزبي باتجاه الوسط، ولكن في سفينة يتجه مسارها نحو اليمين، خصوصاً فيما يرتبط بالعالقة                -3

     .مع الفلسطينيين
   . أوضاع آنية قوية أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، يصاحبها قلق من مخاطر مستقبلية كبيرة-4
   . مظاهر الفساد في األوساط السياسية، وتراجع الثقة في المؤسسات الحكومية والجيش تزايد-5
 حالة إحباط وإرباك نتيجة فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي، ونتيجة الفـشل فـي إسـقاط          -6

     .حكومتها، وكذلك نتيجة فشل العدوان اإلسرائيلي على لبنان
 تجد نفسها في ذلـك      "إسرائيل"من القومي اإلسرائيلي يقولون إن       كان مسؤولو األ   2006في بداية سنة     -

وخلـص الخبـراء    . الوقت في وضع من أفضل أوضاعها االستراتيجية واألمنية والسياسية في تاريخها          
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وكان حـزب كاديمـا     . سرائيلية  

تباره شخصية مدنية لم يكن يتمتع بالثقل األمني والعسكري الذي تمتع بـه الجنـرال                 

كمـا درس   ى دبلوم في الفلسفة،            

ات فساد عديدة،   فظاظة، وقد اتهم بملف         

                     

ولم يستطع نتنياهو تقديم قائمة معروفة      . عية الفقيرة    

 "إسـرائيل " إلى أن Herzliya Conferenceوالمتخصصون والسياسيون الذين التقوا في مؤتمر هرتسليا
عامل بفعالية مع المخاطر األمنية، لكن هناك أخطاراً استراتيجية متصاعدة على           تملك قدرة عالية على الت    

كما الحظوا أن الحالة المعنوية قوية، ولكن ثقة الجمهور بمؤسـسات الحكومـة             . المدَيين القريب والبعيد  
ضـاع   تتراجع، والحظوا أيضاً أن هناك تراجعاً في المشاعر الوطنية وفـي األو            "الديمقراطي"وبالنظام  
وهو ما جعل هؤالء الخبراء يوصون بتحسين القيادة والتعليم وتقوية حكم القانون، واالستعداد           . االجتماعية

، غير أن إخفاقات الحكومة اإلسرائيلية في التعامـل مـع الملفـين             "أعداء إسرائيل "لمواجهات قادمة مع    
جعلت ثقـة الجمهـور اإلسـرائيلي     ، فضالً عن مشاكلها الداخلية،      2006الفلسطيني واللبناني طوال سنة     

   . تضعف بشكل قوي، كما تراجعت الثقة باإلعالم والجيش بشكل ملحوظKnessetبالحكومة والكنيست 
، كان قد َأدخل الوضع السياسي اإلسرائيلي في حالـة          4/1/2006قبل أن يدخل شارون في غيبوبته في        

اسية الحزبية اإلمن اإلرباك وخلط األوراق، مهدت لتغيير الخريطة السي       
وشهدت أحـزاب الليكـود     . "إسرائيل"الذي أنشأه شارون قد أصبح منذ إنشائه الحزب األكثر شعبية في            

Likud والعمل Labor   وشينوي Shinui         انضمام أعداد كبيرة من أعضائها وقياداتها إلى حزب كاديما  .
 مقعداً 43-39انت استطالعات الرأي تعطي حزب كاديما نحو   ك 2006وخالل الشهرين األولين من سنة      

   .في الكنيست، غير أن هذه الشعبية مالت للتراجع قليالً قبيل االنتخابات
غير أن أبرز مؤهالته كانـت  .  قيادة كاديما في اثر غياب شارونEhud Olmertتولى إيهود أولمرت 

 أنه كان يفتقد للكاريزما والخبرة واإلمكانات القيادية        والؤه التام لشارون، وقد حذا أولمرت حذو سلفه، إال        
ثم إنه باع. لشارون
باإلضافة إلى أن شارون كان يتمتع بمصداقية عالية لدى المستوطنين، باعتباره مهندس الحركة             . شارون

ما يعطيه مكانة خاصة عند الحديث عن إخالء المستوطنات تطبيقاً لفكرة االنسحاب من             االستيطانية، وهو   
لكن أولمرت كسب جزءاً من شعبيته بسبب الضعف النسبي لمنافسيه من قيـاديي حزبـي               . جانب واحد 

    .العمل والليكود
، وحصل على بكالوريوس في علم النفس، وعل1945ولد أولمرت سنة    

، انتمى إلى الليكود في وقـت  Golani Brigadeوشارك في خدمته العسكرية في لواء جوالني . الحقوق
مبكر، وتولى منصب رئيس بلدية القدس لمدة عشر سنوات، كما تولى وزارة الـصناعة فـي حكومـة                  

وتصفه بعض الشخصيات اإلسرائيلية بالتصنع والتعالي وال. شارون
    .على أن كل ما وجه إليه من انتقادات ال ينفي خبرته السياسية الكبيرة

فقد كاديما الكثير من طعمه ولونه بغياب شارون، ولكنه استفاد من قوة الدفع التـي خلّفهـا للفـوز فـي
يادة شارون، وبتراجـع     افتقد معناه الحقيقي بغياب ق     "قيادة قوية للسالم  "غير أن شعاره    . االنتخابات النيابية 

     . وفق التصور اإلسرائيلي، وبفوز وبروز حماس"السالم"عملية 
بالنسبة لليكود فقد كان خروج زعيمه شارون وتأسيسه لكاديما ضربة في الصميم، إذ سحب معه أكثر من                 

 Benjaminولم تبق فيه إال الكتلة المتشددة برئاسـة بنيـامين نتنيـاهو    . نصف قيادات وناخبي الليكود
Netanyahu  عندما كان وزيـراً  (، الذي لم يكن يروق كثيراً للناخب اإلسرائيلي، خصوصاً وأن سياساته

أثارت حنق الفئات االجتما) للمالية في حكومة شارون   
يين البـارزين فـي يـديعوت    ، أحد الصحفSever Plockerوقوية لالنتخابات، حتى إن سيفر بلوتسكر 

.  ال يملكون سوى سيرة ذاتية شـحيحة "مرشحون رماديون"، قال إنهم Yedioth Ahronothأحرونوت 
، فهو يتوافق مع فلسفة الحـزب فـي         "لنكن أقوياء في وجه حماس    "أما الشعار الذي اختاره الليكود فكان       

     .إثارة الهواجس األمنية والنزوع لفرض السيطرة
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، Shimon Peresوعلى رأسـهم شـمعون بيريـز    ( 

، مما أثار حوله التـساؤالت      "ألنه قد آن األوان   " بعبارة       

يلبس ربطة  ، وأخذ   )الذي لم يكن مرحباًَ به من اليهود الروس       (ني      
س لقيادة العمل أخذت                  
 خصوصاً مع انضمام عشرات اآلالف من الفئات              

برامجها االنتخابية على معظم     
    

    ."إسرائيل" 1948نة 

موافقة على وجود    

غض النظر عـن هويتهـا،                
يستبعد القيام بخطوات أحادية الجانب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسـي، وفـي               لكن الحزب نفسه لم     

 الذي حقق فوزاً مفاجئاً لقيادة حزب العمل، فكان أول يهـودي شـرقي   Amir Peretzيرتس أما عمير ب
وبيرتس المولود في المغرب ينتمي للطبقـة       .  يفوز بقيادة حزب صهيوني رئيسي     Sephardim)سفارديم(

العاملة، وحاول أن يركز على عالج الهموم االقتصادية واالجتماعية المحلية، ورأى فيه الـبعض دمـاً                
جديداً وقيادة شابة واحتماالً حقيقياً لفكر جديد، غير أن فوز حماس دفعه إلى أن يتماهى مع اآلخرين فـي                 
التركيز على الجوانب السياسية واألمنية، وأن يعطي تصريحات تقترب كثيراً من خطة الفـصل أحـادي       

ل، وتلقى ضربة   واجه بيرتس، من جهة أخرى، مشكلة وراثته لحزب كان يسير نحو االضمحال           . الجانب
قاسية بانتقال الكثير من كوادره القيادية إلى كاديما

، مع عشرات من رؤساء البلـديات وقـادة   Dalia Itzik وداليا إيتسيك Haim Ramonوحاييم رامون 
اردية والطبقيـة، وألن    ، كما تعرض بيرتس نفسه لحملة تشويه بسبب خلفيته السف         ...)فروع حزب العمل  

، ومن الطبقة الوسطى ومن الفئات العليا لهـذه         Ashkenazناخبي حزب العمل يأتون عادة من األشكناز        
الطبقة، فقد أصبح في وضع صعب مع ناخبيه المحتملين، ولذلك فإن مجـرد الحفـاظ علـى المقاعـد                   

    .البرلمانية للحزب كان يعد إنجازاً في حد ذاته
اراً تظهر فيه صورته مصحوباًاختار بيرتس شع  

. "نكافح اإلرهـاب ونقـضي علـى الفقـر        "، فقام بتغيير الشعار إلى      "األنا"والنكات واالتهامات بالذاتية و   
واضطر بيرتس لتصغير شاربه الستالي

العنق، ويخفف من صوته األجش، على أن ما يهمنا اإلشارة إليه هو أنه بتولي بيرت
صورة الحزب النمطية باعتباره حزباً أشكنازياً بالتغير،

     ).إلخ... سفارديم، عرب(والطبقات األخرى 
في ) بما فيها كاديما والعمل والليكود    (إلسرائيلية الرئيسية   التقت األحزاب ا  

:القضايا الحساسة المتعلقة بالتسوية
 رفض عودة الالجئين الفلسطينيين إلى األرض المحتلة س-1
    ."إسرائيل" بقاء القدس الموحدة عاصمة أبدية لـ-2
    .1967حاب الكامل من األراضي المحتلة سنة  رفض االنس-3
   . إبقاء الكتل االستيطانية في الضفة الغربية تحت السيطرة اإلسرائيلية-4
     . إتمام بناء الجدار الفاصل-5
    . رفض التفاوض مع السلطة الفلسطينية بقيادة حماس-6

ن الفلسطيني المستقبلي وصالحياته    وتختلف األحزاب الصهيونية في بعض التفصيالت المتعلقة بشكل الكيا        
كما تختلـف فـي     . وحدوده، وتتراوح تصوراتها من الحكم الذاتي إلى الدولة منقوصة األرض والسيادة          

   .اإلطار الشكلي للمفاوضات، ومتى يتم اللجوء إلى خطوات أحادية الجانب
ب، والويقدم كاديما رؤيته على أساس فرض الحلول المنفردة واالنسحاب أحادي الجان          

ويقف حـزب العمـل   .  وأمنها"إسرائيل"دولتين قويتين على أساس الواقع الديمغرافي، مع ضمان يهودية       
على يسار كاديما موافقاً على مبدأ الدولتين لشعبين، ومتساهالً أكثر في مساحة الدولة الفلسطينية المتوقعة               

لى عدم اللجوء لإلجراءات أحادية الجانب إال إذا تعـذرت          وصالحياتها، وداعياً إلى إيجاد حّل نهائي، وإ      
ـ   . تماماً فرص المفاوضات   ، "إسـرائيل "أما الليكود فيرى أن نهر األردن هو الحدود السياسية واألمنية لـ

    .ويدعو أال يعطى للفلسطينيين أكثر من حكم ذاتي تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية
، الحزب اليـساري الـذي يـدعو        Meretzنية فتأتي من ميرتس      عروض األحزاب الصهيو   "أفضل"أما  

ما عـدا األحيـاء   (برنامجه إلنهاء احتالل الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية            
، وإدارة مفاوضات سالم مع القيادة التي ينتخبها الشعب الفلسطيني ب)اليهودية
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ات الكثافة العربية في داخلها، بما في ذلك منطقة المثلث العربي، مقابل تنـازل                 

ـسجم مـع          

نية فتتفاوت في طريقة التعامل مع هذه المسألة، غير أن األحزاب الكبيـرة               
ئها عـدداً   راجماتية، وهي مستعدة إلقامة تحالفات مع األحزاب الدينية وإعطا           

د أصحاب حق االقتـراع       
الثـة    

     :الكنيست السادس عشر

 هـي   "إسرائيل"ال باثنين لكل من العمل والليكود وبثالثة لكاديما، على الرغم من أن نسبتهم في                

 المهـووس  Yisrael Beitenuأقصى اليمين كان هناك عدد من األحزاب أبرزها حزب إسرائيل بيتنـا 
بيهودية الدولة والوالء لها، والذي دعا إلى تسوية الصراع بناء على تبـادل الـسكان بحيـث تتنـازل                   

 عن المناطق ذ"إسرائيل"
    .الفلسطينيين عن المناطق المأهولة باالستيطان اليهودي في الضفة الغربية

 تقترب من طروحات الليكود، فإن      Shas وشاس   Mafdalوإذا كانت طروحات األحزاب الدينية كالمفدال     
زاب العربية هي الوحيدة التي تتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الضفة              طروحات األح 

    .الغربية وقطاع غزة
وتختلف األحزاب اإلسرائيلية في برامجها االقتصادية واالجتماعية، فيقدم حزب العمل مزيجاً اشـتراكياً             

د فيدعو إلى اقتصاد حر راديكالي منليبرالياً هو أقرب ألنظمة الدول االسكندنافية، أما الليكو       
وفي الوقت الذي يقـف     . العولمة، ويقف كاديما بينهما من حيث االقتصاد الحر مع محاربة الفقر والبطالة           

فيه ميرتس على يسار حزب العمل في التركيز على العدالة االجتماعية، يقف إسرائيل بيتنا قريبـاً مـن                  
أما األحزاب الدينية فتحاول ضـمان خدمـة قطاعـات مؤيـديها        .  الحر الليكود في الدعوة إلى االقتصاد    

     .واتباعها، من حيث توفير المخصصات المالية لمدارسهم وبرامجهم وشرائحهم المجتمعية
أما الجانب الثالث الذي يحظى باهتمام البرامج االنتخابية فهو العالقة بين الدين والدولـة، حيـث تـدعو                  

 إلى دور أكبر للدين في الحياة Yahadut Hatorahاس والمفدال ويهدوت هتوراةاألحزاب الدينية مثل ش
أما األحزاب العلما. السياسية

بالذات تتميز باالنتهازية والب
من المكاسب والمناصب في الميزانيات والتشكيالت الحكومية، وهو ما ينطبق علـى كاديمـا والعمـل                

بينما تُظهر أحزاب إسرائيل بيتنا وميرتس وشينوي سلوكاً أكثر علمانية، وأكثر تأكيـداً علـى               . والليكود
   .الفصل بين الدين والدولة

  نتائج االنتخابات اإلسرائيلية
، وبلغ عد28/3/2006خابات اإلسرائيلية للكنيست السابع عشر في       عقدت االنت 

وشارك فـي االنتخابـات ث.  ألف ناخب عربي620 ناخباً من بينهم 622 ألفاً و  14خمسة ماليين و  
كنت  قائمة انتخابية، تم   31شارك في االنتخابات    %. 63.5 ناخباً، أي ما يعادل      739 ألفاً و  186ماليين و 

مـن عـدد    % 2 قائمة منها فقط من تجاوز نسبة الحسم، التي تشترط حداً أدنى لدخول الكنيست هو                12
    .فقط في االنتخابات السابقة% 1.5األصوات، بعد أن كانت نسبة الحسم هي 

والجدول التالي يوضح نتائج انتخابات الكنيست السابع عشر مقارنة مع 
، وهي ظـاهرةٌ كَثُـرت فـي الـدورات         "إسرائيل" االنتخابات تاسع انتخابات مبكرة منذ إنشاء        كانت هذه 

، وهي تدل بـشكل أو      )17،  16،  15،  14،  13،  11،  10،  5،  2: جرت في الدورات  (األخيرة للكنيست   
ة، فضالً  بآخر على تزايد حالة الالستقرار الداخلي، والخالفات السياسية تجاه التعامل مع التحديات الكبير            

     .عن تزايد ظاهرتي التفتت وإعادة التشكل في األحزاب اإلسرائيلية
كان من المالحظ أن القوائم االنتخابية لألحزاب الثالثة الكبرى شهدت انخفاضاً في تمثيـل الجنـراالت                

ـ          . واليهود الشرقيين ضمن األسماء العشرة األوائل      ان ففي الليكود لم يكن هناك أي جنرال، وفي العمل ك
، أمـا  Binyamin Ben-Eliezer وبنيامين بن إليعزر Ami Ayalonهناك جنراالن هما عامي إيالون 

، وآفـي  Shaul Mofazالعشرة األوائل من كاديما فكان بينهم ثالثة جنـراالت هـم شـاؤول موفـاز     
 ولم يتمثل اليهود الشرقيون ضمن العشرة Gideon Ezra، وجدعون عزراAvraham Dichterديختر
وائل إاأل

، أعادت نتائج انتخابات الكنيست الـسابع عـشر تـشكيل الخريطـة الـسياسية الحزبيـة                 %45حوالي  
 داخلي للعمل، واختفاء    اإلسرائيلية، فكانت صعودا متوقعاً لكاديما، وهبوطاً مدوياً لليكود، وإعادة تموضع         
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وبالرغم من أن التوقعات كانت تعطي لكاديما نحو ثلـث          . دل والليكو      

هيار، على           

     . في األوساط القيادية

انضمام أوريئيـل رايخمـان                 

وكانـت  %. 

    .وضع األمني واالقتصادي، وعدم الشعور بالخطرال

و  

ويمكن إجمال أبرز المالحظات على هذه االنتخابات فيمـا         . لشينوي، وتصويتاً اجتماعياً فئوياً للمتقاعدين    
     :يلي

 يفوز حزب ال يتجاوز عمره ستة أشهر في االنتخابات، وألول مـرة             "إسرائيل" ألول مرة في تاريخ      -1
يكون الفائزون من غير حزبي العم

. يشكل إنجازاً ال بـأس بـه      )  مقعداً 29(، إال أن فوزه بنحو ربع األصوات        ) مقعداً 40حوالي  (األصوات  
وهو يعطي مؤشراً على رغبة الناخب اإلسرائيلي في التغيير، ويظهر ضيقاً مـن الحـزبين التـاريخيين          

كما أن التصويت لكاديما عبر عن تأييد في الشارع اإلسرائيلي          . والخالفات الداخلية اللذين عانا من التآكل     
    .لفكرة االنسحاب أحادي الجانب

من ناخبيه ومن مقاعده في الكنيست، وحصل، فيما يشبه االن% 70 فقد حزب الليكود نحو      -2
ن ضخامة االنشقاق الذي عانى منه الليكود       وهذا يعبر ع  .  مقعداً 38 مقعداً فقط بعد أن كان يتمتع بـ         12

بخروج شارون ومؤيديه، كما يعبر عن أزمة في الرؤية واالتجاه فـي طريقـة التعامـل مـع القـضية        
وهو مؤشر من جهـة     . الفلسطينية في داخل الليكود؛ إذ لم يبق فيه إال المجموعات األكثر تشدداً ويمينية            

 والمماحكات الشخصيةأخرى إلى ما يمكن أن تؤدي إليه الصراعات
 حافظ حزب العمل على عدد مقاعده نفسها في الكنيست، وهو يعد إنجازاً لعمير بيـرتس وللحـزب                  -3

كما يدل ذلك علـى  . الذي تعرض لضربة قاسية بانتقال اآلالف من قياداته وكوادره وعناصره إلى كاديما  
ن قواعده بعناصر جديدة، خصوصاً من اليهـود الـشرقيين ومـن            أن الحزب استطاع تعويض الكثير م     

    .العرب، وهو ما سيؤثر على الوجه األشكنازي والطبقي للحزب
 حصل انهيار تام لحزب شينوي الذي هجره معظم أفراده إلى كاديما، وانشق ما تبقى منه إلى حزبين                  -4
ما من تجاوز نسبة الحسم، بعد أن كان    ، ولم يتمكن كاله   ) صوتاً 10,113 صوتاً، وحيتس    4,675شينوي  (

وقد عزي ذلك إلـى     .  ألف ناخب  387 عضواً في الكنيست السابق، مدعومين بأصوات نحو         15للحزب  
استحواذ كاديما على أصوات الوسط التي كان يتمتع بها شينوي، فضالً عن 

Uriel Reichmanمكن أن يعزى ذلك إلى فشل الحـزب فـي   كما ي.  مؤسس الحزب نفسه إلى كاديما
وكان رئـيس   . تحقيق وعوده االنتخابية، وإلى إظهاره نوعاً من االنتهازية بعيداً عن المبادئ التي طرحها            

 استقالته من رئاسة الحزب واعتزاله العمل 25/1/2006 قد أعلن في Yosef Lapidالحزب يوسف لبيد
      .ية ال يستحق ثقة الجمهورالسياسي، وإعالنه أن شينوي بتركيبته الحال

، إذ إن النـسبة     "إسـرائيل " شهدت االنتخابات أقل نسبة عدد من المشاركين في االنتخابات في تاريخ             -5
4.3ممن لهم حق االقتراع، وهي أقل من االنتخابات التـي سـبقتها بنحـو               % 63.5بلغت  

% 79إلى  % 77 ومن   1969-1949 الفترة   في% 87و% 82االنتخابات تشهد إقباالً تتراوح نسبته بين       
، إذا كان ثمة تفسير للظاهرة، فلعلها ترتبط بانخفاض سقف التوقعات الـشعبية             1999 -1973في الفترة   

من األحزاب السياسية ومن العملية السياسية، وإلى زيادة الالمباالة خصوصاً في قطاعات الشباب، وتزايد              
، وتحسن "عادية"الشعور بأن األمور 

 هناك مؤشرات على تراجع األحزاب ذات الصبغة االيديولوجية مثل الليكـود وميـرتس والقـومي                -6
ومـن  . الديني، وعلى أن الناخب اإلسرائيلي أصبح أكثر براجماتية وأقلَّ التزاماً ايديولوجياً بحزب محدد            

) سـفارديم وأشـكناز   (تزايد التصويت المبني على الوالء الطائفي       جهة أخرى، فإن هناك مؤشرات على       
      ...).روس، شرقيين،(والعرقي 

وهـ.  مفاجأة كبيرة بفوزه بسبعة مقاعـد Gil أو جيلPensioners Party حقق حزب المتقاعدين-7
وهـو يعبـر عـن      . حزب لم يكن ممثالً في الكنيست، وقادته غير معروفين وليسوا شخصيات سياسية           

تصويت لفئة اجتماعية محددة أرادت أن تخدم مصلحتها الخاصة، ولم يحدد ناخبوها مواقفهم بناء علـى                
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 اإلسرائيلي يشير إلى أن نسبة      "مؤشر السالم "فقد كان   .  األمني     

ه إلى وجـود أعـضاء       مقعداً، لكن يجب التنب    50       

من الحصول علـى أربعـة      ) المية، والحزب الديمقراطي العربي، والحركة العربية للتغيير       

من أصـل   % 
 9,528فيهـا              

    . صوتا35,067ًمن مجموع األصوات المشاركة البالغ عددها 

هذه الحركة في نتائجها القوية التي تحصل عليها عادة           

كـان  . المصالح القومية، والتوجهات السياسية اليمينية أو اليسارية، وال على البرامج االقتصادية الشاملة           
     . والمؤسسات الحاكمةالتصويت للمتقاعدين أشبه بعملية احتجاجية واسعة ضد كل األحزاب السياسية

االقتـصادي فـي   -ومن جهة أخرى، فإن هذا التصويت يعطي مؤشراً على تزايد قيمة العامل االجتماعي     
قرارات الناخب اإلسرائيلي مقارنة بالعامل

للعامل األمني، غيـر    % 35مقابل  % 53 إلى   2005 االقتصادي ارتفعت في نوفمبر      -العامل االجتماعي 
 -للعامل االجتمـاعي  % 37مقابل  % 47أن الوضع، إثر فوز حماس، رجع ليغلِّب العامل األمني بنسبة           

لـدى نـاخبي الليكـود،      % 98أو السالم كانت تصل إلى      /مع العلم أن نسبة تحقيق األمن و      . االقتصادي
    .1969لدى ناخبي العمل سنة % 80و
8- الكثيرون االنتخابات مؤشراً على انحسار كبير لتيار اليمين، وانتقاالً واسعاً إلى تيـار الوسـط،                 عد 

ولكن قراءة متأنية تجعلنا نـتحفظ فـي تبنـي هكـذا            . خصوصاً بعد الضربة الكبيرة التي تلقاها الليكود      
فقد حصلت األحزاب اليمينية والدينية على. استنتاجات

 ونائبـة الـوزير روحامـا أبراهـام     Otniel Schnellerيمينيين في كاديما كالمستوطن عتنيئل شنيلر 
Ruhama Avraham والوزير تساحي هنغبي Tzachi Hanegbi   وغيرهم، وهو ما قد يرفـع عـدد ،

 القوي للحزب اليمينـي     فضالً عن ضرورة التنبه إلى الصعود     .  نائباً أو ربما أكثر    60اليمينيين إلى نحو    
   . مقعدا11ًالمتطرف إسرائيل بيتنا الذي حصل على 

 347 ألفاً، شارك منهم في االنتخابـات        620بلغ عدد الناخبين العرب     :  االنتخابات في الوسط العربي    -9
 صوتاً، وهو مـا يعـادل       374 ألفاً و  257وحصلت قوائمهم العربية على ما مجموعه       %. 56ألفاً بنسبة   

التي تضم تحالف الفرع الجنوبي     (وتمكنت القائمة العربية الموحدة     . ن أصوات الناخبين العرب   م% 74.2
للحركة اإلس

الـوطني  مقاعد، فيما حصلت الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة على ثالثة مقاعد، وحـصل التجمـع               
وقد حققت األحزاب الثالثة نجاحاً واسعاً في المدن والبلدات العربية          . الديمقراطي على ثالثة مقاعد أيضاً    

الكبيرة، بينما كان التصويت واضحاً لألحزاب الصهيونية في القرى الدرزية والتجمعـات البدويـة فـي                
     .الشمال

ع األصوات في المـدن والبلـدات العربيـة         من مجمو % 81.2حصلت القوائم العربية الثالث على نحو       
 صوتاً، بينما حـصلت     132,481البالغ عددها   ) الناصرة، أم الفحم، شفا عمرو، الطيبة وغيرها      (الكبيرة  

وفي التجمعات البدوية فـي النقـب حـصلت    . من األصوات % 14.9األحزاب الصهيونية مجتمعة على     
15.2لت األحزاب الصهيونية على     من األصوات، بينما حص   % 78.1القوائم العربية على    

وفي التجمعات البدوية في الشمال، التي بلغ عدد األصوات المـشاركة .  أصوات 10,506
أما فـي القـرى     %. 52.2، واألحزاب الصهيونية على     %39.3صوتاً، حصلت األحزاب العربية على      

فقط، بينمـا حـصلت األحـزاب       % 20ة على   فقد حصلت األحزاب العربي   )  قرية 12(العربية الدرزية   
% 75.9الصهيونية على 

   :ويمكن إجمال أبرز المالحظات حول مشاركة الفلسطينيين العرب في االنتخابات بما يلي
رئيـسي فـي الحركـة       ال يزال هناك قطاع واسع مؤثر يقاطع انتخابات الكنيست، ويتمثل بـشكل              -1

وتظهر شعبية . اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح    
    .في االنتخابات البلدية

 ال يعبر عدد المقاعد العربية في الكنيست عن النسبة العددية العربيـة الحقيقيـة، إذ ال يزيـد عـدد                     -2
 24 عضواً، بينما يفترض أن يصل عدد األعضاء العرب إلى           120 أصل    من 12األعضاء العرب على    

    %.20عضواً حسب نسبتهم العددية البالغة نحو 
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كان هناك عدد من التفـسيرات المعروفـة         
وغير ذلك، ولكـن    ... رائيليين للدروز مجموعة خاصة وإلزامها التجنيد اإلجباري        

من ائـتالف     

لكبـرى مـن الجنـراالت، فرئاسـة            

 22/8/2006ي                 

ـ           كدولة يهودية ديمقراطية، وإنه     "إسرائيل" الحكومة سعيها إلى بلورة الحدود الدائمة ل

 إلى  2006ت الرأي في النصف األول من أكتوبر        ، وأشارت استطالعا  %7 إال على      
 مقع22أنه لو أجريت االنتخابات في ذلك الوقت فإن الليكود سيحصل على     

 مقعدا، وهذا ما دعا أولمرت إلشراك حـزب إسـرائيل بيتنـا فـي               15عداً، ولكل من كاديما والعمل      

 ال تزال الغالبية العظمى من العرب تُعبر عن ميول قوميـة ووطنيـة وإسـالمية فـي تـصويتها،                    -3
ديد في الوسط الدرزي مقابل     وخصوصاً في المدن والبلدات الكبيرة، وفي النقب؛ بينما يطرح ضعفها الش          

وربما . الشعبية الواسعة لألحزاب الصهيونية تساؤالت كبيرة     
والجاهزة كاعتبار اإلس

مق، وهو ما ينطبق على المجموعـات البدويـة         دراسة الظاهرة تحتاج إلى الغوص في األمور بشكل أع        
ومهما كانت التفسيرات فإن ذلك ال يعفي االتجاهات القومية واإلسالمية والوطنية           . وخصوصاً بدو الشمال  

    .من بذل ِوسعها، لكسر النفوذ الصهيوني في تلك األوساط
  :الحكومة اإلسرائيلية

 وتم عرضها علـى الكنيـست يـوم         "إسرائيل" إنشاء   شكل إيهود أولمرت الحكومة الحادية والثالثين منذ      
وتشكلت الحكومة .  صوتاً 49 صوتاً ومعارضة    65 وحصلت على الثقة بأغلبية      4/5/2006

 وزيراً، حيث حصل كاديمـا      25من أربعة أحزاب هي كاديما والعمل وشاس والمتقاعدون، وتكونت من           
 والمالية، وحصل العمل علـى سـبع وزارات أهمهـا            وزارة أهمها رئاسة الوزراء والخارجية     12على  

 12وكان من بين الوزراء     . الدفاع، وشغل شاس أربع وزارات، بينما شغل المتقاعدون مقعدين وزاريين         
   . وزيراً من السفارديم، ووزير واحد، ولد ألب عراقي وأم بولندية12وزيراً من األشكناز، و

مريحة، كما خلت المناصب الم تتمتع الوزارة عند تشكيلها بأغلبية       
ووجد عمير بيرتس الذي تولى حقيبة الدفاع نفـسه         . الوزراء والخارجية والدفاع توالها مدنيون باألساس     

ومهـتم بالقـضايا    ) Histadrutالهستدروت  (في وضع صعٍب، إذ إنه قادم من أجواء االتحادات العمالية           
ولكن الحكومة لم تخل من الجنراالت أمثال شاؤول موفاز الـذي تـولى وزارة           . االجتماعية واالقتصادية 

   .المواصالت وبنيامين بن إليعزر الذي تولى وزارة البنية التحتية
لم تستمر الحكومة على حالها، فقد اضطر وزير العدل حاييم رامون إلى االسـتقالة فـ

نا انضم إلى الحكومة، حيث عين رئيـسه أفيغـدور ليبرمـان    بسبب تهم الفساد، ثم إن حزب إسرائيل بيت    
Avigdor Liberman  وفـي  30/10/2006 نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للشؤون االستراتيجية فـي ،

 استقالته من وزارة العلوم والثقافة Ophir Pines-Paz باز-اليوم نفسه قدم الوزير العمالي أوفير بينس 
    . قائمة بأعمال وزارتهYuli Tamirوزيرة التعليم يولي تاميروالرياضة، فحلت مكانه 

وقد تضمن برنامج
، كما أكدت الحرص    "إسرائيل"في غياب المفاوضات مع الفلسطينيين فإن الحكومة ستقوم بتحديد أراضي           

وتضمن برنامج الحكومة رفع الحد األدنى لألجور، وتقلـيص عـدد           . بناء الجدار العازل  على استكمال   
العمال األجانب بمن فيهم الفلسطينيون، والحرص على التركيز في التعليم اليهودي على تعزيـز الهويـة                

   .إلخ... اليهودية
ها في إسقاط حكومـة     الحقت اإلخفاقات السياسية والعسكرية حكومة أولمرت وضعفت شعبيتها بسبب فشل         

حماس، وعدم قدرتها على البدء بتنفيذ برنامجها المرتبط بالتسوية واالنسحاب أحادي الجانـب، والفـساد               
والفضائح األخالقية التي الحقت الوزراء، وبسبب فشلها في حربها علـى حـزب اهللا ولبنـان، ولـذلك                  

وأظهر . ت فيه شعبية التيارات اليمينية    تصاعدت حدة االنتقادات للحكومة وأدائها، في الوقت الذي تصاعد        
مـن الجمهـور   % 27 أن Dahaf Instituteاستطالع للرأي أجرته يديعوت أحرونوت ومعهد داحـاف 

% 15اإلسرائيلي يرون أن نتانياهو هو األنسب لرئاسة الحكومة، يليه ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا بنسبة               
ولم يحصل أولمرت

 20داً وإسرائيل بيتنـا علـى   
مق
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ر يمينية وتطرفاً، وهو ما أضعف قـدرتها علـى المنـاورة            وبذلك أخذت الحكومة صبغة أكث    . حكومة
  .سياسية والحركة

  24/5/2007الشرق القطرية 
  

86.
  إميل أمين

 األمم المتحدة بوقف إطالق النار وانسحاب القوات اإلسرائيلية ووجود قوات حفظ            دور قرار من   

                    

جتمع الدولي               

ق، وقبل أسبوعين عبر مجلس األمـن                 

للحكومة اللبنانية خوفا من التـزام بيـروت                  

 تقرير فينوغراد لم يتضمن فقط تحليل أسباب الهزيمة في المعركة السابقة بل يرسـم الطريـق                  

صيفية المقبلة حال حدوثها ستضحى أعمق          

ال
ال

  
  
  الشرق األوسط وُسحب حرب الصيف القادم  

هل سيؤدي التقرير القاسي الذي أصدرته لجنة القاضي اإلسرائيلي الياهو فينوغراد بحق إيهود أولمـرت               
تساؤل يـشغل   ... تس الشتعال حرب أخرى قد يكون الصيف القادم موعدها؟        وعمير بيرتس وداني حالو   

الكثيرين بعد صدور التقرير الذي وجه اتهاما قاسيا للحكومة اإلسرائيلية سواء من حيث عدم االسـتعداد                
  .للحرب أو بالقول إن سحق حزب اهللا والتراجع من دون الجنديين كان طموحا يستحيل تحقيقه

ورغم ص
سالم دولية فإن كثيرا من األصوات ترجح أن الصيف القادم سيكون حارا لدرجة اشتعال النيـران مـن                  

ويبقى التساؤل مع من ستندلع هذه الحرب؟       . جديد ألسباب احتواها التقرير منها ما هو معلن وما هو خفي          
هل مع حزب اهللا هذه المرة أم مع سوريا أم أن األمر سيتسع لتصبح حربا إقليمية بمواجهـة إسـرائيلية 

  إيرانية؟
يكتب ديفيد ماكوفسكي من الواشنطن بوست األمريكية مشيرا إلى أن إسرائيل تتذرع أمام الم

ة الثانية من الحرب وأن الفقرة التـي        بالقول إن السالح يتدفق على حزب اهللا عبر سوريا استعدادا للجول          
تدعو لفرض حصار دولي لمنع وصول األسلحة إلى لبنان لم تطب

  .الدولي عن قلقه من عدم تطبيق القرار بالكامل
  :أما العامالن اآلخران اللذان يضيفان الوقود إلى النار فهما ودائما حسب الرواية اإلسرائيلية

 أن سوريا متواطئة مع حزب اهللا لعدم تحقيق االستقرار أوال
  .2005بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 
 يقول مسؤولون إن موسكو تبلغ دمـشق        1967والعامل الثاني انه في صدى غريب لإلعداد لحرب العام          

يل خططا لمهاجمة سوريا ويؤكد مسؤولون أمنيون إسـرائيليون أن االنتـشار            مرة أخرى بأن لدى إسرائ    
  .العسكري الجديد لسوريا يعكس النصيحة الروسية الرسمية

وإذا كان
قادمة فإن هذا يمكن أن يرسخ قناعة عند الـسوريين          لالنتصارات العسكرية اإلسرائيلية في المواجهات ال     

مفادها أن إسرائيل ربما تعمد إلى جولة حاسمة من الحرب تسترد فيها الرادع الـذي جـرى إضـعافه                   
الصيف الماضي ال سيما وأنها تربط دائما بين حكومة الرئيس األسد وحزب اهللا وتـرى أنهمـا توليفـة                   

  .رابحة
بقناعة مطلقة أن الحرب اليمكن أن نخلص من هذه السطور و      

وأعرض مما شهدناه الصيف الماضي، وهذا الحديث يؤكـده المراسـل الـسياسي لـصحيفة معـاريف                 
الحرب على األبواب واالستعدادات في الجانبيين يقول       ،  اإلسرائيلية، بن كاسبيت الذي يكتب تحت عنوان      

ة التحقيق القادمة بعد أن صار التساؤل بالنسبة ألجهزة األمن اإلسرائيلية هـو             إنه يتوجب االستعداد للجن   
  متى ستحدث المواجهة وليس هل ستحدث الحرب من عدمه؟

والدليل عند األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية هو ما تسميه بذروة عملية التسلح الهائلـة التـي تـشهدها                 
فران فهي تحصل اآلن على صواريخ من كل نوع وصنف،          سوريا والتي تذكر باستعدادها لحرب يوم الغ      
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غير أنـه ال    . رة على صنع السالم وربما تشن الحرب             

خبارات األمريكيـة فـإن تقريـر           

  .ة على الحكومة

رب القادمة، فالسياسة جبل ثلج رأسه على السطح وجسمه قابع في المحيط، وربما                
ستظهر على سطح األحداث قريبا جدا مبادرات تسوية، فالتسوية تخدم وا

ممر األمني بين حزب اهللا وطهران سـيغلق وليـست إلسـرائيل مـصلحةالتي ستجد نفسها معزولة وال    
 مؤتمر شرم الشيخ موعدا لتبديد سـحب              

  حرب الصيف القادم؟

87. 

مضادات للدبابات والطائرات والسفن، أجهزة دفاع جوي متطورة، مدفعية هائلة كلها في حركة دائمـة،               
والسوريون أيضا يجددون سالح البحرية ويبنون مواقع محصنة ويستخلصون العبر من حـرب لبنـان               

وتجزم إسرائيل بأن ما يجري في       .ط الميتة لدى الجيش اإلسرائيلي    الثانية ويوجهون أنفسهم الستغالل النقا    
دمشق يتم بتمويل إيراني مطلق ناهيك عن أن المناورات السورية في الفترات األخيرة تحولت من أشكال                

ويعلق اإلسرائيليون استنتاجهم على ما يقوله السوريون منذ مدة طويلة من أنهم            . الدفاع إلى خطط الهجوم   
نع السالم مع إسرائيل وأنه ليست لديهم شروط مسبقة ولكنهم يضيفون بأنهم سيضطرون إلى              يريدون ص 

شن الحرب إذا لم ينجحوا في صنع السالم وهذا ربما تجلى في خطاب الرئيس األسـد األخيـر والـذي                    
صرح فيه بأن حكومة أولمرت ضعيفة وغير قاد

الحديث في هذا اإلطار عن حرب إسرائيلية  سورية دون التطرق إلى المواجهة األكبر المنتظـرة،                يمكن  
إلسرائيلي وحال تقرر توجيه ضـربة إليـران        افسوريا في واقع األمر دالة للصراع اإليراني األمريكي         

لفعل من الواقع   سيصبح من البديهي القول بالمواجهة المسلحة مع سوريا وهو سيناريو ربما يكون قريبا با             
  .ال سيما بعد زيارة ديك تشيني األخيرة للمنطقة

 الوثيقة واللصيقة بعالم االست)اكزكتف انتلجنس ريفيو  (وبحسب مجلة   
فينوغراد قد اعتبر بمثابة شهادة وفاة لحكومة أولمرت وأن كافة السبل والدروب مهيأة لعودة رجل اليمين                

بنيامين نتانياهو والذي كان يعمل طوال الفترة الماضية من وراء الكواليس لشق حزب كاديما              اإلسرائيلي  
 من أعضاء كاديما في الكنيست ليعودوا إلى الليكـود مجـددا وهكـذا              10الذي يترأسه أولمرت وسحب     

يحصل نتانياهو على األغلبية التي تمكنه من السيطر
ب وراء الزيارة التي قام بها نتانياهو إلى واشنطن مؤخرا حيث التقى بـشكل           ولعل هذا المخطط كان السب    

وفي خطابه ذلك   ) ايباك(شخصي مع ديك تشيني ومن ثم تحدث في مؤتمر اللجنة األمريكية اإلسرائيلية،             
 ووعد بأن إسرائيل ستضرب إيران قبـل أن تـتمكن           1939ساوى نتانياهو بين إيران اليوم وألمانيا عام        

  .ة من الحصول على قدرة إنتاج قنبلة نوويةاألخير
هل بات الجانبان السوري واإلسرائيلي على أهبة االستعداد للحرب القادمة وكل وراءه أسبابه ومنطلقاته؟              
ربما يكون ذلك صحيحا فالسوريون وعلى حد وصف معاريف ربما ليس في إمكانهم احـتالل طبريـة                 

ريخ وتنفيذ عملية عسكرية خاطفة وسريعة في الجـوالن         لكنهم يستطيعون ضرب إسرائيل بمئات الصوا     
  .وإلحاق خسائر فادحة بالعمق اإلسرائيلي وفي صفوف جيش الدفاع كما يسمى

لكن يبقى هناك طرح مزعج حتى لو باتت قوات إسرائيل على أبواب دمشق وقـدر لكافـة األعـداء أن                    
لة متطرفة تتحالف مع القاعدة وعنـدها       يغيروا النظام في سوريا فماذا سيكون البديل؟ الحصول على دو         

سنشتاق  على حد تعبير بن كاسبيت  إلى ما كان في السابق، إلى الحكم الـسوري العلمـاني الموثـوق                     
والـشاهد أن الحـرب     ..... والمستقر الذي يمكن عقد االتفاقات معه وعندها ستشعر بالندم حيث ال ينفع؟           

فاء تجري محاوالت لدفع التسوية السلمية بين دمشق وتل         وسيلة من وسائل العمل السياسي وهناك في الخ       
أبيب رغم إنذارات الح

شنطن في مواجهتهـا لطهـران       
     

فهل كان لقاء رايس والمعلم على هامش. وجودية اكبر من ذلك   

  24/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

   دوامة الفوضى األمريكية الخالقة تمتص الوضع الفلسطيني 
  وسى نافعبشير م. د
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هدف قـوى     

ى هذه الفوضى الدموية التي انحـدر إليهـا لـوال                    

عـرض لـه العـراق،      ة من أكثر الدول األوروبية الغربية استقراراً تعرضت الحتالل كالذي ت            

الساحل، ميليشيات تتلقي التدريب هنا وهنـاك، سـالح                

اللها، وأن تصوب دول سياساتها بما يتفق وتوازن القوي والتهديـدات الماثلـة، وأن                 

   . حن في الجنوب

جديدة، أن تكسر القوي المعادية لها بأيدي قوي لبنانية، أو حتى باإلغراق في وحـل                  

تتسع الفوضى األمريكية بال هوادة، عاصفة باستقرار المنطقة العربية وشعوبها، ولكنها ليـست فوضـى               
هذه فوضى خالقة، بمعنـى أنهـا تـست. مطلقة، بال ناظم وال هدف، كما قد يتصور البعض     

لق أوضاع جديدة،   وأوضاعاً معينة، مهما كان الثمن الذي تدفعه الشعوب، من أجل إعالء قوى أخرى وخ             
وهي فوضى ما كان يمكن لها أن تتحقق لوال وجود قوي وتيارات وشخصيات من أبناء المنطقة،                 .مختلفة

يقف بعضها في مركز موقع القرار، تعمل بكل جهد ممكن لوصولها إلي أهدافها، بل إن جهود وقناعات                 
   . ن وراسمي اتجاهاتهاالقوى المحلية تفوق أحياناً جهود وقناعات مهندسي الفوضى األصليي

حتى بعد الغزو واالحتالل ما كان للعراق أن ينحدر إل
عندما يأتي المحتل إلى بلد موحد، تجمع أبنـاءه روابـط التـاريخ             . وجود سياسة دفعته إلى هذا المنحدر     

صاهرة وآالم الحصار والحرب، ويعيد بناء اجتماعه       والمعتقد والهوية القومية والوطنية، كما المعاش والم      
السياسي على أساس الجنوب والوسط والشمال، المسلمين وغير المسلمين، الـسنة والـشيعة، والعـرب               

   واألكراد، فكيف يمكن لهذا البلد الحفاظ علي وحدته؟
لو أن دول

ووجدت نفسها بين عشية وضحاها وقد أقيمت حكومتها وبرلمانها ووزاراتها وجيشها وقواتها األمنية علي           
أساس نسب الطوائف والعرقيات، التي يتشكل منها الشعب، وسلمت مقاليدها لحفنة من المنتفعين، الـذين               

لى ما انتهي إليه العراق، وربما مـا هـو          يمثلون كل ما هو نقيض ألهل الدولة والحكم، فلن تنتهي إال إ           
   . أسوأ

ربما كان صحيحاً أن إدارة االحتالل لم تكن تخطط وال هي أرادت أن يصبح العراق ما أصبحه، ولكـن                   
منقسم علـي نفـسه،     ) وللمنطقة ككل (الصحيح أيضاً أن المحتلين حملوا معهم من البداية تصوراً لعراق           

كل . تشظية العراق كانت في صلب مشروع االحتالل      . وناته األولية عراق مصطنع، ينبغي إعادته إلي مك     
ما في األمر أن مهندس التشظية فقد السيطرة علي العملية، التي سرعان ما انفجرت في وجه مـصداقية                  

ويعيش لبنان هو اآلخر فوضي من شـلل الدولـة والحكـم            . وعود االزدهار والديمقراطية التي تعهدها    
تر طائفي، انقسام المجتمع السياسي علي نفـسه، صـدامات دمويـة وانفجـارات              والنظام الدستوري، تو  

وحوادث اغتيال، قوات دولية تحتل كل الجنوب و
وكما العراق، لم يكن مهندس الفوضى اللبنانية قد وضع فـي           . يكدس، ومستقبل مفتوح علي ما هو أسوأ      

كان يفترض بعد غزو العراق أن تنهار دول بدون أن يتكلف           . ألمور إلي ما وصلت إليه    حسابه وصول ا  
أحد غزوها أو احت

   . تعيش دول أخري حالة من الخوف والحصار
ينجح مشروع العراق، وضع سيناريو جديـد،       وعندما لم   .  رأس الدول المستهدفة   ىوقد كانت سورية عل   

خرجت سورية من لبنان ولكن نظامها لم يسقط، وال سقطت القوي الحليفة لها             . سيناريو الحصار اللبناني  
   . في لبنان نفسه

وألن هذه النتيجة لم تكن متوقعة كذلك، فقد كان البد من اللجوء إلي أداة القمع والتغيير الرئيـسية فـي                    
وألكثر من شهر في الصيف الماضي، وحتى بعد أن لم يتبق فـي جـدول               . الدولة العبرية المنطقة، إلي   

األهداف ما يقصف، تعرضت مناطق نفوذ حزب اهللا وأغلب لبنان لقـصف إسـرائيلي غيـر مـسبوق،                  
والجتياح عسكري طا

العـدوان، وأدخـل الدولـة      لم يكن متوقعاً للبنان أن يصمد في مواجهة العدوان؛ ولكن لبنان صمد، رد              
فكان البد بالتالي أن تعيد سياسة الفوضى إنتاج نفسها، أن تدفع باالنقسام اللبناني             . العبرية ذاتها في أزمة   

الداخلي إلي مرحلة 
   . الفوضى واالنقسام
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 أنـه ال    

   .  سيطرة علي الشأن الصومالي خارج المدينة الصغيرة التي تواجدت فيهالها من

بل عام، يغرق اآلن في حقبـة            

يضاً ألن الفلسطينيين يعتبرون من أكثر الـشعوب               

نية التابعة للرئيس محمود عباس، مواقع الموت والقتل، والقتل الوحـشي أحيانـاً،             

ي الداخلي، وال يكترثون بدفع سورية علي ذات الطريق الذي دفعوا إليه                

تسريبها للعلن لزعماء عرب كبار حول التهديد الذي تمثله حماس واليأس من                

ومالي مختلفاً كثيراً؛ فالنظام الذي حاولت المحاكم اإلسالمية إقامته، كـان النظـام             وال يبدو الوضع الص   
الوحيد الذي حمل للصوماليين أمل االستقرار وبناء الحياة، للمرة األولي منذ انهيار النظام الصومالي قبل               

    . أكثر من عقدين
حة الصوماليين، بـل العالقـة      ولكن السؤال في واشنطن وعدد من العواصم الغربية لم يكن سؤال مصل           

والمدهش،. وتنظيم القاعدة ) التي جاء علماؤها من كافة الخلفيات اإلسالمية      (الوهمية بين المحاكم    
خالل فترة سيطرة إسالميي المحاكم علي العاصمة مقديشو، وال بعد إطاحة نظام المحاكم، شـهد العـالم                 

في النهاية، بالطبع، أسقطت المحاكم بغزو خارجي،       . القاعدةدليالً واحداً علي مصداقية نظرية الصلة مع        
وربما لم يكن الغـزو اإلثيـوبي        .قادته إثيوبيا، الدولة التي يفصل بينها وبين الصوماليين عداء تاريخي         

ممكناً بدون غطاء من الحكومة الصومالية المؤقتة، أو علي األصح بعض من أطرافها، وهي الحكومـة                
التي لم يكن 

كان المفترض أن تضع هزيمة نظام المحاكم نهاية لها ولمناصريها، ولكـن الواقـع لـم يتطـابق مـع                    
المفترض، وعاد الصومال إلي دوامة الحرب من جديد، حـرب مقاومـة الغـزاة اإلثيـوبيين وحـرب                  

أمل االستقرار الذي راود الصوماليين ق. عضالصوماليين ضد بعضهم الب   
الفوضى المستوردة من الخارج، بعد أن وقفت قوي الخارج تمنع موازين القوي الداخلية مـن أن تأخـذ                  

   . مجراها
لـيس فقـط ألن     . بيد أن أصعب حلقات الفوضى، هي تلك التي تكاد تعصف بالحركة الوطنية الفلسطينية            

طين هي قضية القضايا للعرب والمسلمين، ولكن أفلس
  . العربية واإلسالمية خبرة ووعياً وقدرة علي النفاذ خلف ظواهر األمور

الصدامات التي شهدها قطاع غزة بين القوات التابعة لحركة حماس، وبعـض أجنحـة فـتح المـسلحة                  
وعناصر األجهزة األم  

تستهدف إطاحة حماس، إدخال الوضع الفلسطيني في حالة من عدم التوازن، وتقديم صورة مـن الفـشل                 
  . واالنهيار والتشظي لكل الحركة الوطنية الفلسطينية
ت، على األقل بهذه السرعة، بعد شهور قليلة من توقيع          ولكن الفلسطينيين لم يكونوا في وارد هذه الصداما       

الحقيقة، أن مصالحة مكة، وما تبعها من تداعيات عربية، تقع في قلـب هـذا االنفجـار                 . مصالحة مكة 
  . الفلسطيني الداخلي

ثمة خلية شريرة، خلية من مسؤولين عرب كبار، يتوزعون علي عدد مـن الـدول العربيـة، يجمعهـم                   
هاجس إعادة رسم خارطة القوة السياسية في عدد من بلـدان           ) واإلسرائيلية، بالتأكيد (كية  بالسياسة األمري 

المنطقة، هاجس اإليمان القاطع بصواب رؤيتهم لألمور، وبأن شعوب المنطقة والكثيـر مـن قواهـا ال                 
اب إليه  وال يبدو أن ثمة سقفا للمدى الذي يمكن لهؤالء الذه         . تعرف حدود الخير والشر كما يعرفونها هم      

  . في محاولة فرض رؤيتهم على المنطقة العربية ـ اإلسالمية وشعوبها
وكما يعبث هؤالء بالوضع اللبنان

ق بالرغم مـن اتفـا    . العراق، فإنهم يبذلون كل جهد ممكن إلعادة عقارب الساعة الفلسطينية إلي الوراء           
مكة، بل ربما بسببه، لم يعد ممكناً بالنسبة لهؤالء احتمال استمرار وجود حماس في الحكومة الفلسطينية،                
وكان البد من دفع الوضع الفلسطيني إلى االنفجار، أوالً لتحويل حالة الصراع الداخلي إلى طقس معتاد،                

اط حماس في وحل الفوضى واالصطراع      يتصاعد قليالً، قليالً، إلى مستوي االنفجار الشامل، وثانياً إلسق        
  . الداخلي، تمهيداً لعزلها شعبياً
التصريحات التي لم يقصد 

التعامل معها، جلوس الرئيس الفلسطيني في رام اهللا، متفرجاً على صدامات قوى شعبه الدموية، الـوهم                
لذي روجت له دوائر عربية حول ما يمكن أن تحققه إعادة تفعيل المبادرة العربية، المئات مـن    المضخم ا 
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اه الذي يراد    الصراع الدائر في غزة، كلها مؤشرات ال تخفي علي االتج               

ف بالمجتمعات العربيـة ـ اإلسـالمية،    

  . اء، بغض النظر عما إن كان المستقبل سيكون أفضل أو أسوأ

ـو ـ   

  . ة بعضها بالبعض اآلخر
وفيما يتعلق بفلسطين على وجه الخصوص، أنه حتى إن نجحت محـاوالت إ

  . ير قابلة للتحققسياسية في الساحة العربية، فإن أهدافهم النهائية غ
طلق حتى قبل أن يتوقف إطالق النار بين الفرقاء الفلسطينيين، هـو     

دليل على أن القيادة اإلسرائيلية ال تريد ال المبادرة العربية وال شركاء السالم في قيادة السل

  مل مع الدين والتدين كأداة.88

فهي ال ترى في ذلـك مـصدر        . وإذا فرض الواقع فرقاً بين النظرية والممارسة، وبين القول والفعل إلخ          

قوات حرس الرئاسة الفلسطينية، التي فتح لها معبر الحدود المصرية ـ الفلسطينية خصيصاً للعودة مـن   
دورة تدريبها في مصر إلى قلب

  . للفلسطينيين الذهاب إليه
فما الذي يغيب عن هذه الفوضى الممتدة، التي تحاول امتصاص الوضع الفلسطيني؟ يغيب عن مهندسيها،               

مهندسي الخارج والداخل على السواء، أن المتغيرات التي تعص
عراقية، حزب اهللا، حماس، المحاكم الصومالية، وحتى حركـة         والتي أدت إلى بروز قوى مثل المقاومة ال       

  . طالبان، هي متغيرات حقيقية
ربما لن يبق أي من هذه القوى على ما هو عليه بعد عام أو عامين، فهذه في النهاية ظـواهر تاريخيـة                      

لص من  ولكن التخ . وليست كيانات مقدسة، وهي بالتالي تؤثر وتتأثر بالظروف الموضوعية المحيطة بها          
  . هذه القوى بعملية جراحية أو بانقالب سياسي ما، ليس ممكناً

األصوات التي أعطيت لحماس في االنتخابات الفلسطينية األخيرة هي أصوات حقيقية، انهيار الـشرعية              
الذي تعانيه السلطة الفلسطينية منذ زمن هو انهيار حقيقي، وما تمر به فتح، سياسياً وتنظيمياً، هو أزمـة                  

تماماً كما أن من المستحيل تجاهل اإلنجاز الذي حققته المقاومة اإلسالمية في لبنان في              . ية وملموسة حقيق
عقـارب  . م، وفي صيف العام الماضي، أو التعامي عن فشل مشروع االحتالل في العـراق             2000ربيع  

الساعة ال تعود إلي الور
يغيب عن مهندسيها، أن المشروع األكبر، الذي انطلق منذ أكثر من أربعة أعوام لتغيير وجه مجتمعـات                 

عنـدما   .المنطقة وبنيتها، قد أخفق، وأن هذا التوالد إلستراتيجية الفوضى هو في حد ذاته مؤشر إخفـاق               
ق، أنكليصل وضع االحتالل في العراق إلى ما وصل إليه، عندما يتهاوى أبطـال غـزو العـرا   

أمريكيين وعراقيين، الواحد منهم تلو اآلخر، فمن العبث محاولة إنقاذ المـشروع فـي لبنـان وسـورية                  
  . وفلسطين والصومال

هذه محاوالت دموية ومكلفة في الوقت الضائع، محاوالت لن تنقذ المشروع، ولن تؤدي إال إلى مزيد من                 
توى عالقات شعوب المنطقـة بالواليـات المتحـدة         اآلالم لشعوب المنطقة، مزيد من الكراهية على مس       

والقوى الغربية، ومزيد من التطرف في عالقات قوى المنطقة السياسي
عـادة صـياغة الخارطـة                  

ال
القصف المستمر لقطاع غزة، الذي ان

طة، ال حماس                  
  .وجود الشعب الفلسطينيوال فتح، فالقيادة اإلسرائيلية ال تريد أصال 

  23/5/2007مجلة العصر 
  
وهم التعا 

  عزمي بشارة
إن : أحياناً تُثبت التجرية التاريخية ما كان يمكن التوصل إليه بالعقل وحده حتـى دون تجربـة تاريخيـة      

فالدين، .  يتحول وهماً قاتالً   استخدام الدين، واألهم من ذلك استخدام المتدينين، مجرد أداة هو وهم، بل قد            
واألهم من ذلك، التدين، وخاصة التدين السياسي، ليس أداة، وبالتأكيد ليس أداة لالستخدام من وجهة نظر                

  .المتدين
تؤمن الحركات اإليديولوجية الشمولية، علمانية كانت أم دينية، بوحدة التنظيم واإليديولوجية، والنظريـة             

. ويجب أن تقدم أي خطوة ألتباعها كأنها أداة وهدف في الوقـت ذاتـه             ... ةوالممارسة، والهدف والوسيل  
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ذه بوجود مؤامرة لـدى الخـصم، أو                  
في التعامل مع قوى تكفرها هـذه              

لقـوى دينيـة    يسارية               

تهـا                

ويساري وديني ما دامت الحقيقة         

  .تها في الماضيقوى األقرب لها حتى لو دعم

وال حاجـة   ... حرج، وال حالة يجب تصحيحها وتبريرها، فالوحدة قائمة بأثر قبلي، وهي مؤدلجة أصالً            
 فالتابع إليديولوجية من هذا النوع يبرر أي فجوة مثل هلبذل جهد، 

وال تفهم الفجوة بين القول والفعل القائمة . حكمة مخفية لدى قيادته هو    
ـ                    أة الحركة وال تقدم كأنها فعل اضطرار، فالحركة التي تطلب التـضحية بكـل شـيء ال تخـضع فج

لالضطرار، بل تطرح الخطوة مهما بدت غريبة كأنها مقصودة تأتي ضمن خطة، لكن هذا الغرض وهذه                
  .الخطة مكنونان في التاريخ أو في نفس الزعيم أو األمير بحكمته

  !خذ مثالً تلقّي هذه الحركة دعماً مالياً ولوجستياً من قوى تختلف معها
مثالً، أن تبرر دعمها لحركة مثل هذه لنفسها، لكن يـصعب           ال يصعب على قوة سياسية براغماتية، دولة        

وهو أداة لهدف أسمى منفصل عن طبيعـة        . عليها تبرير مثل هذا الدعم لجمهورها كمجرد أداة ال هدف         
تلك الحركات مثل منع التمدد السوفياتي في حينه، أو إبعاد حركة الشيوعية، أو إضعاف هيمنة أميركـا،                 

م الجديين بواسطة تقديم المعونة والدعم لقوى غير جديـة فـي تهديـدها              أو حتى إضعاف خصوم النظا    
مثالً، دعم القاعدة من الواليات المتحدة والمملكة       ... للنظام، لكن يمكن أن تكون جدية في تهديد خصومه        

العربية السعودية وغيرهما ضد النفوذ السوفياتي في أفغانستان، ثم دعم طالبان من باكستان والـسعودية               
أفغانستان، ودعم الجماعات اإلسالمية في مصر من نظام السادات مباشرة ضد القوميين واليـساريين              في  

أو من الناحية األخرى، دعم السوفيات لقوى قومية متطرفـة ومعاديـة للـشيوعية ذاتهـا                ... في مصر 
للوصول الى الحكم ضد قوى تقليدية لكنها حليفة ألميركا، أو دعم أنظمة علمانية و

ترى القوى السياسية البراغماتية أو القوى الحاكمة المسألة        ... أصولية في بلدان مجاورة ضد نظام خصم      
مسألة نظام يدافع عن نفسه ومصالحه، وهو يفعل هذا سراً، ألن مثل هذا التبرير لـيس مـن الفـضائل                    

           بها، وهو بحاجة إلى أن يبرر نفسه بحرج، إذ يعد يقـبض " هذا العمل فضيحة عند من       والمناقب المعتد" 
  .طبيعة النظام او طبيعة القوة السياسية العلمانية أو اللبرالية او القومية مثالً بجدية

ويسهل ذلك على أنظمة براغماتية إذا كانت تتصرف كأنها إيديولوجية، خاصة عنـدما تكـون القـوى                 
 الصين مثالً لنظام الخمير الحمر األسطوري       المدعومة قريبة من إيديولوجية النظام المدعاة، كما في دعم        

في استعداده إلبادة شعبه في كمبوديا، ودعم طالبان والقاعدة من دولة براغماتية في الدفاع عن مصالحها                
لكنها تقدم نفسها صاحبة إيديولوجية قريبة منهما، ويبقى الحرج والفضيحة من نصيب دول تطرح ذا

على كل حال يبقى الموقف اسـتخدام اآلخـر          .رط في جهد كهذا باستمرار    كديمقراطية لبرالية لكنها تتو   
وسيلةً مصدَر حرج يحتاج الى تبرير وشرح حتى لو عرف الجميع أن هذا التبرير هو مجـرد ضـريبة                   
تدفع، فال احد يفاخر بحساباته الباردة وبانعدام الروادع لديه إلى درجة التواطؤ في دعم قوى ال تخـضع                  

  .ييره التي يعممها في دولته عند استخدامها للعنف ضد دول أخرى وضد المدنيين مثالًلقوانينه ومعا
فالحركات التي تـستخدم كـأداة، إذا كانـت         . يختلف الموقف تماماً من زاوية من يجري استخدامه كأداة        

 شمولية اإليديولوجية، ال ترى أي حق أو حقيقة في سلوك حزب أو نظام أو شخص آخر، وألنها تعتبـر                  
الحقيقة المطلقة في حوزتها، فإنها قد ترفض التعاون مع أي طرف، وقد تقبل التعاون مـع أي طـرف،                   

ال فرق بين قومي . األمر سيان، فال فرق بين هذه األطرف بالنسبة إليها        
يس ألنه ينافـسها علـى      وبالعكس، هي تعتبر عادة األقرب لها هو األخطر واألسوأ، وذلك ل          . كلها عندها 

الجمهور نفسه، كما يجري عادة تفسير سلوك قوى متنافسة في عملية انتخابية، بل ألنه ينافسها على نفس                 
اإليديولوجية وعلى نفس الحقيقة، وتكمن خطورته في أنه يشوه ويلوث هذه الحقيقة، ولذلك فهي غالباً ما                

تشتبك بشكل أعنف مع ال
وهي إن تلقّت الدعم من طرف ال تتفق معه، فهي تدرك تماماً أنه ال يدعمها عن حسن نية أو ألنه يتفـق                      

وهي تتلقّاه ما دامت ترى انه لصالحها، ومـا دام          . معها، ولذلك فهي تبقى محصنة من التأثر بهذا الدعم        

  

            52 ص                                      731:                                 العدد24/5/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

  .في خدمة هدفها

برها النظـام الـذي            

ره كوسيلة، وهي من طرفها تعتبر مجرد قبولها بدعم نظام تخونه أو تكفّره مجـرد                 

 أنهم يمثّلون خصماً غير جدي ال ضرر فـي          

من قرر أن يحول جمهوراً كـان        .ا          

 هنا، بل في توريط الدولة، وفي             
الء السجال الطائفي ليتجلّى الفرق بين سلوك حركات المقاومة الوطنية انج

ي تتحلّى بها تجاه الدولة من جهة، وسلوك ميليشيا طائفية أو حركات تكفيرية أصولية غير وطنية من                 
فـي الواقـع ميليـشيا أو       ا يريد الطائفيون طمسه بادعاء أن المقاومة هي            

  .لكن هذا موضوع لمقال آخر ال نريد أن نكتبه... مجرد حركة أصولية

89.

 :جاز التعبيرا 

 نظام تعده عميالً أو تكفّره لـيس عـاراً، بـل    فمثالً، تلقّي السالح من. باإلمكان تفسيره في خدمة الهدف   
 يصب

كل من يعتقد أنه يستغّل حركة إيديولوجية شمولية كأداة لتحقيق أهدافة، مصيره أن يفهم أنه هو األداة في                  
فمـن  . وهي التي تستخدمه وتستخدم دعمه ألهدافها، وهي لن تتورع عن االصطدام معه إذا لـزم              . يدها

 السادات إلضعاف القوى التاريخية التي انقلب عليها، انقلب عليه عندما صلب عوده إلى درجـة      استخدمه
  .قتله

ليس صحيحاً أن األنظمة تفتعل مثل هذه الحركات بالمال، فاإليديولوجية ال تُفتعل وال اإليمان، ولمثل هذه                
ـ              ذه العناصـر مجتمعـةً، وهـي       الحركات عادةً قواعد اجتماعية او عقيدة أو تاريخ تستند إليه، أو كل ه

وهي تستعصي على االستخدام المحض، حتى لو اعت. عناصر ال تُشترى وال تُصنع    
لكن العقل يثبت قبل التاريخ، والتجرية التاريخية تثبت، أن هـذا االعتقـاد هـو               . يستخدمها مجرد وسيلة  

ولوجية الشمولية ثمة تنـاقض كامـل بـين         ففي نظر من يؤمن بهذه العقيدة أو اإليدي       . ضرب من الغباء  
اإليمان ومجرد تسخي

  .وسيلة لتقوية ذاتها وأهدافها السامية والتي ال يفهمها هؤالء الذين يقدمون لها الدعم
دتهكذا وجدت أميركا نفسها في حرب شاملة مع من اعتق         

دعمه ضد خصوم جديين من نوع القومية العربية واألنظمة التحديثية وغيرها من القوى التي تحالفت مع                
  .السوفيات في حينه

في لبنان، تكررت هذه اللعبة عشرات المرات ومن قوى ومحاور دولية ودول عربية اتخدت من هذا البلد                 
  . أو من قوى طائفية محلية غير أصوليةحلبة لصراعاتها،

ففي إطار سعيها إلى تجييش طوائفها في الصراع ضد طوائف أخرى، وجدت قوى طائفية غيـر دينيـة                  
أما الحركات األصولية فال ترى في دعم هذه        . الطابع نفسها تعزز وتشجع حركات أصولية داخل طوائفها       

 الطريق إلى تكفير حتى من دعمها، بل أوالً مـن دعمهـا،             القوى العلمانية لها إال وسيلة لتقوية ذاتها في       
ألنها تعتبره منافساً على تفسير الحقيقة نفسها التي يشوهها في نظره

يرى نفسه مؤلفاً من عدة طوائف، أو ال يرى نفسه طائفة أصالً، إلى طائفة واحدة منظمة فـي مواجهـة                    
عاون معها، ال بد أن يدرك أنه في النهاية سوف يحتاج إلى تبريٍر ديني جامع لها                طوائف أخرى، أو في ت    

على مستوى اإليديولوجية، وسوف يحتاج إلى تنظيمات دينية على مستوى الممارسة، وأن هذه الحركات              
  .وهذه اإليديولوجية ليست أداة وترفض أن تكون مجرد أداة في يده

ليس ما ورد آنفاً من وحي نهر البـارد، وال هـو الـدرس    : اؤل نقوللكي نريح القارئ ونوفّر عليه التس     
األساسي من الجريمة التي ارتكبت ضد الجيش ثم الكارثة في نهر البارد، بل هو فكرة نقترح االحتفـاظ                  

فالعبرة الرئيسية من نهر البارد ال تكمن. بها أداةً تحليلية لسياقات مختلفة    
ولو كانت دينية، والمـسؤولية               

الت
وهذا الفرق هو م. جهة أخرى 

  24/5/2007األخبار اللبنانية 
  
  أرقام ولكن نفطية هذه المرة 

  سعد محيو
واليوم نتطرق إلى أرقام من نوع آخر، أرقام تقطـر          . أشرنا، أمس، إلى األرقام الخاصة بالتأخر العربي      

نفطاً، إذا م
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ممارسة  

  .ئة من مساهماتها االنتخابية إلى منظمات ومرشحين جمهوريين

، وهي أكبر شـركة نفـط       )كوتش أنداستريز (وقد قامت   . ر الطاقة      

كانت االولى في مجال تمويل نفقات مجموعـات الـضغط،                 

، ) مليـون دوالر   28(، وبريتيش أويـل     )ليون دوالر  

  . ماليين دوالر3ي، هوليبورتون، أنفقت 

ولم يكن هناك سـوى     ).  ألف دوالر  500(م ديالي   ، والسيناتور طو  
لويزيانـا الغنيـة                

 مليون دوالر، فيما حصل الحزب ال24الحزب الجمهوري حصل على      
  ماذا تعني هذه األرقام؟.... .والر

  .يش بريء ونحن ال نعرف ذلك، أو نحن أغبياء
  .وبالطبع، الخيار الثاني هو األقرب إلى الصحة

90.
      

 الواليات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط والغاز في العالم، حيث ابتلعت وحدها ربع اإلنتاج العالمي العام               
 مليـون دوالر، هبـاٍت      440 وال عجب بعد ذلك أن تسخو صناعة النفط األمريكية بأكثر مـن              ،2003

ست الماضية، لحماية مـصالحها فـي       وعطايا للسياسيين واألحزاب السياسية واللوبيات خالل السنوات ال       
  .واشنطن

بهدف ،  1998  مليون دوالر على مختلف نشاطات اللوبيات منذ العام        381صناعة النفط أنفقت     
ساهمت بنحـو    .ضغوط شديدة على كل ما يتعلق بالسياسة الوطنية للطاقة، وخاصة منها نظام الضرائب        

زهاء خُمس هـذا المبلـغ ذهـب إلـى          . 1998يدرالية منذ    مليون دوالر في الحمالت االنتخابية الف      67
انحازت شركات النفط والغاز، بكثافة، إلى الجمهوريين على حساب الديمقراطيين في الحمالت              .اللوبيات

 في الما73االنتخابية، فقد ذهب 
أخرى أقل وضوحاً، بما في ذلك العضوية فـي مجلـس البتـرول             الصناعة تمارس ضغوطها بوسائل      

القومي، وهي لجنة شكلت لنصح وزي
خاصة في الواليات المتحدة، بتمويل شبكة من منظمات غير الربح المحافظة بهدف التأثير في نقاشـات                

  .السياسة النفطية في هذه البالد
 شركة تابعة لها في الدول التـي تعتبـر جنـة            900للشركات النفطية المتمركزة في الواليات المتحدة        

  .ضريبية مثل جزر كايمان وبرمودا
أكبر شركة نفط في العالم، إكسون موبيل،  

 خالل السنوات الـست الماضـية، وشـيفرون          مليون دوالر في واشنطن السياسية     55حيث أنفقت نحو    
 م29( مليون دوالر، وماراثون     32تيكساكو أنفقت   
، ) مليـون دوالر   20(، وأمريكـان بتروليـوم إنـستيتيوت        ) مليـون دوالر   27(شـيل   /وبريتيش دوتش 

  ). مليون دوالر12(وأوكسيدنتال بتروليوم 
 مليون دوالر، والشركة التي عمل بها سابقاً نائب الرئيس األمريكي           16التي أفلست دفعت    شركة إنرون    

ديك تشين
وجـاء  ).  مليـون دوالر   1،7(الرئيس بوش حصل من شركات النفط على أعلى نسبة تبرعات انتخابية             

) ألف دوالر  574(بعده جو بارتون    
ثالثة مرشحين ديمقراطيين حصلوا على تبرعات نفطية، وهم جاؤوا جميعاً من والية 

  . بالنفط
 ماليـين   8ـديمقراطي علـى           

د
إما أن العالم الذي فيه نع: د أمرينأح

  24/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  كالم على هامش صواريخ القسام  

ياسر الزعاترة 
" حمقاء"بحسب سياسي معروف، أو     إذا كانت صواريخ القسام عبارة عن مواسير فارغة، وألعاب عبثية،           

بحسب سياسي آخر له مكانته الخاصة في الوعي الفلسطيني، فلماذا يندلع كل هذا الجدل من حولها، حتى                 
   ....ال تكاد الصحف تخلو من اسمها أو تعليق بشأنها؟
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في صـحيفة يـديعوت     " إليكس فيشمان "قبل يومين لخص المعلق اإلسرائيلي الشهير         

ي العام الفلسطيني إلى حماس كمن تقود كفاحاً ناجعـاً ضـد             

، مقاومة كان هو الحل األنجع بحسب تلك الحكمة األفالطونيـة           

منح العدو احتالالً فاخراً، بينما            

إنها الردود الطبيعية من المحتل على من يفقدونه الهيبة ويحرمونـه األمـن واال
ة التأثير، فلماذا ال يطالب الحكماء إياهم الدول العربية بمد المقاومـة بمـا هـو                صواريخ القسام محدود  

ائرات، أو الصواريخ البعيدة المدى واألكثر دقة وتأثيراً، أم أن الحل               
   ...األمثل هو االستسالم ألن الخسائر الناجمة عن الرد اإلسرائيلي أكبر؟

91.
  

 وهو نائب   في إحدى العواصم األوروبية كان المشارك اإلسرائيلي،      " الحوار والتفاهم "في واحد من لقاءات     
سابق لرئيس الموساد يكرر عبارة قسام على نحو متواصل، وال يفهم بعض الحاضرين عليه، حتى تبين                
لهم أن المقصود هو صواريخ القسام التي تخيف اإلسرائيليين وال بد من وقفها كي يكون هنـاك مـسار                   

،سياسي وتفاوضي 
أحرونوت رأيه في الجدل الدائر في الدولة العبرية حول صواريخ القسام بالقول، إنه رغم الفارق الهائـل                

" انتصاراً بالنقاط "بين قصف قذائف بسيطة وقصف بالطيران الحربي، إال أن حماس قد حققت حتى اآلن               
لت مكسباً معنوياً ودعائياً هائالً تمثل فـي        على إسرائيل، وأنه رغم الخسائر في أرواح ناشطيها لكنها سج         

وينظر الرأ"أن سديروت تفرغ من سكانها      
  ". إسرائيل وتذلها

نتحدث في هذا الموضوع ألن كثيراً من السخف والعبث قد تناثر من حوله، وهـو سـخف يتناسـى أن                    
لعبرية، األقوى عسكرياً واستخبارياً في الشرق األوسط وبين مجموعات مقاومة          المعركة هي بين الدولة ا    

ال تملك سوى القليل من اإلمكانات إلى جانب إرادة اإليمان، أي أنها معركة بين احتالل ومقاومة، وليست                 
  . بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي

 أن تكون ناجعة وأن تؤثر في العدو أكثر مما تـؤثر            هنا يتنطح الحكماء ليقولوا إن على وسائل المقاومة       
في الشعب الذي يقاوم، وينسى هؤالء أن هذه النظرية ال تنطبق على حركات المقاومة ضـد االحـتالل،                  
ففي الجزائر كانت الخسائر أربعين مقاوماً مقابل كل جندي فرنسي، أما في فيتنام فكانت سبعين مقابل كل                 

التوقف عن الجندي أمريكي، ما يعني أن      
ليس ثمة محتل يرشق مقاوميه بالورود، ومن الطبيعي أن يقتل منهم أضعاف أضعاف ما يقتلـون منـه،                  
لكنها الحرب، وما دام الشعب ال يستسلم، فالمحتل خاسر للحرب من دون شك، وصواريخ القسام التـي                 

وتـستميت أجهـزة     جدل في الدولة العبرية ويطالب الخبراء بصناعة صواريخ تعترضها،        تثير كل هذا ال   
األمن اإلسرائيلية كي ال تصل إلى الضفة، هذه الصواريخ ليست حمقاء وال عبثية، اللهم إال فـي عقـول        

  . مسكونة بالهزيمة وال تعرف غير لغتها
ومن يتابع الجدل اإلسـرائيلي      . سي إن إن   ، بحسب تعبير محطة   "الورقة الشرسة في الشرق األوسط    "إنها  

سيدرك ذلك، فهنا محتلون يريدون األمن واالستقرار وتحرمهم صواريخ القسام ذلك، أما الردود، فهـي               
هل كان الرد على عمليات المقاومة األخرى مختلفـاً؟ مـع           : ودعونا نسأل السادة الحكماء   ..  دائماً كذلك 

ع الدبابات قد اعتمد بعد أوسلو الذي العلم أن نظام القصف بالطيران ومداف     
  . كان نظام القتل والمطاردة واالغتيال واالعتقال هو المعتمد أيام االحتالل الكامل

سـتقرار، وإذا كانـت                  

أفضل، مثل الصواريخ المضادة للط

  ...لسطينيين باالستسالم، لكنهم ال يجرؤون على قول ما يريدون بصراحةإنهم يطالبون الف
  24/5/2007الدستور 

  
  !    أال يكفي الفلسطينيين ويالت؟ 

صالح القالب 
كان يجب أن تكون تظاهرات بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان ضد الذين اختطفوا مخيم نهر البارد،                

ئرة والتمترس خلف ركابها وتحويلهم الى دروع بشرية، وضـد          كاختطاف مجموعة إرهابية لسفينة أو طا     
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  . للغرض نفسه ولألهداف ذاتها1975العام 

رتزقة الذين تكسبوا وتعيـشوا علـى حـساب بلـدهم           الحثاالت والم   

  .بالقضية الفلسطينية

نانية، وقد كانت النتيجة أن غالبية اللبنانيين، حتى بما فـي ذلـك                   

ة لم تجلب لهـا وألهلهـا سـوى الـدمار                  

  .شارها
يجب أال ينساق الفلسطينيون ليصبحوا مرة أخرى وقوداً لمؤامرات وأالعيب اقليمي

شعب الفلسطيني نزف كثيراً ودفع كثيراً وقدم تضحيات كثيرة خارج إطار قضيته المقدسة والمفترض              
في شباك هذه الفتنة التـي      " بنادق لاليجار : "ظيمات التي ليست من نمط    

أسبابها ودوافعها معروفة فكفى الفلسطينيين ماٍس وويالت وكفاهم ما حّل بهم على أيدى الذين

92.
      

ليكون شرارة حرب جديدة بين الفلسطينيين واللبنانيين كالحرب التـي          " اإلشكال"المفتعلين الحقيقيين لهذا    
افتعلت في 

ن الماضي تم افتعـال سلـسلة مـن         التي اندلعت في منتصف عقد سبعينات القر      ) األهلية(عشية الحرب   
األحداث، على غرار ما جرى في مخيم نهر البارد، التي تالحقت والتي أفضت الى تلك الحـرب التـي                   
كانت نتائجها خسائر فادحة للفلسطينيين، الوافدين والمقيمين، وخسائر فادحة للبنـانيين بكـل طـوائفهم               

اللهم باستثناء .. ومذاهبهم وأعراقهم 
  .وقضيتهم

باستمرار كان هناك طرف ثالث هو الذي حصد نتائج كل ما لحق بلبنان من تمزق وتشظّ وخراب ودمار                  
رائحته بعد أن وقع في مخيم نهر البـارد         " فاحت"خالل الحرب السابقة، وكان هذا الطرف الثالث، الذي         

تلك المآسي التي حلّت بالفلسطينيين وباللبنانيين على مدى خمسة عشر عاماً           وحوله ما وقع، هو الموجه ل     
وحلّت بلبنان و

إن المقصود هنا هو ليس إسرائيل فإسرائيل التي كانت تسعى للتخلص من منظمة التحرير وبخاصة بعد                
قب المشهد عن بعد وعـن قـرب        انفتاحها على العالم، وعلى الواليات المتحدة بصورة خاصة، بقيت ترا         

وبقيت تغمض عيونها عن أنهار األسلحة المتدفقة على لبنان من كل حدب وصـوب ولكـل األطـراف                  
المختلفة والمؤتلفة وقد شملت سياسة إغماض العيون هذه حتى التدخل السوري الذي بلغ ذروته في ربيع                

  .1976العام 
اخل الدولة ولقد أصبحت منظمة التحرير بالفعل دولة        كانت إسرائيل مع أن تصبح منظمة التحرير دولة د        

في لبنان فرضت نفسها على الدولة اللب
معظم أهل الجنوب، الذين كانوا احتضنوا المقاومة الفلسطينية ثم بسبب تجاوزاتها وتحول بعض فصائلها              

النهب والى قتلة مأجورين يعملون لحساب أنظمة آخر ما يهمها القضية الفلسطينية،            الى عصابات للسلب و   
قبل أن يتحزبوا لحزب اهللا وحسن نصراهللا، قد أبـدوا ارتياحـاً للغـزو              " أمل"انتقلوا ليلتفوا حول حركة     

ـ    " جمهورية الفاكهاني " الذي قضى على صيغة      1982اإلسرائيلي للبنان في العام      ة وأخرج هـذه المنظم
  .وقواتها من لبنان بالصورة المعروفة

لقد ُأقحمت المخيمات الفلسطينية في حروب ومواجهات طاحن
واآلن وعلى خلفية تحويـل     .. والخراب ولم تعد على منظمة التحرير إال بالويل والثبور وعظائم األمور          

ات المحسوبة على المعادلة االقليمية المعروفـة التـي         هذه المخيمات الى قواعد عسكرية لبعض التنظيم      
أحد تفريخاتها فإن الواضح أن الشرارة التي جرى إشعالها في مخـيم نهـر البـارد                " فتح اإلسالم "تعتبر  

ستكون بداية لحرائق هائلة بين الفلسطينيين واللبنانيين، هذا إن لم تتغلب إرادة الخير على إرادة الـشر،                 
رون من القضاء على الفتنة قبل انتوإن لم يتمكن الخي

ة ال عالقة لها بقضيتهم               
فال

التنبل المتوقع أال تقع المنظمات و     
 اسـتخدموا                

  .قضيتهم ألغراض وأهداف ال هي نظيفة وال شريفة
  24/5/2007المستقبل 

  
  أمن المخيمات والحلول المتأخرة 

حسان حيدر 
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وينطبق نموذج الرجـل االول تمامـاً       . "تقع      

لكن هذا لم يحصل ألسباب ذاتية تتعلق بالتنافس، بـل          . اخل المخيم او خارجه       

نـشاطه الـى                

  .الرهابي في المخيم يعني استمرار التهديد األمني الذي يمثله الستقرار لبنان كله

الثالـث                
 عجينطلق من شوفينية تسترخص دم الجنود اللبنانيين المسفوك، وآخر يسعى لتبرير   

  .صل
ؤولية التنظيمات الفلسطينية نفسها عن أمن المخيمات وضبط مسلحيها، ان شاكر العبـسي               

ومن قد يفرخ مثله عبر الحدود، وجد في الوضع اللبناني السياسي واألمني، حيث االحت

93.
     

ـ     : "هذا الحضيض؟ والعناوين في غزة على لسان الجميع تقول         اس وفـتح   اسرائيل تقتلنا من الجو، وحم

ان والدي يستطيع ان يرمم بإتقان الخابية عنـدما         ": في أمثولة شعبية ان شابين كانا يتفاخران، فقال االول        
أما والدي فيسنَد الخابية قبل ان ": ، فأجابه الثاني  "تقع وتنكسر 

فـالمعروف ان أمـن المخيمـات       . مال لبنان هذه األيام   على ما يشهده مخيم نهر البارد الفلسطيني في ش        
الفلسطينية بات منذ نهاية ستينات القرن الماضي، ألسباب اقليمية ودولية وبعد اتفاق القاهرة الشهير، من               
مسؤولية الفصائل الفلسطينية نفسها، لكن القرار فيها بقي دوما رهـن تجاذبـات تخـرج عـن النطـاق        

امل المال والسالح والوالء السياسي، لطالما أدت الى مواجهات دامية داخـل            الفلسطيني وتتداخل فيها عو   
  .المخيمات نفسها ومع الخارج المتعدد التالوين واالنتماءات

، التنظيم الذي ظهر فجأة أواخر العام الماضي في المخيم المذكور واسـتولى علـى               "فتح االسالم "وحالة  
 عنه، والمعلومات التي تـرددت عـن        "انشق"وى والمنشأ الذي     السوري اله  "فتح االنتفاضة "مواقع لتنظيم   

عالقة التنظيم الجديد باالستخبارات السورية التي سهلت انتقاله، كما قيل، بالتعاون مع اطراف لبنـانيين،               
 و "فـتح "الى مخيم نهر البارد، كان يفترض ان تثير توجس مسؤولي التنظيمين الفلسطينيين الرئيـسيين،          

ن يتقاسمان النفوذ في مخيمات لبنان وسائر الشتات، وقلقهما ممـا يـدبر لهـذه العناصـر       ، اللذي "حماس"
المشبوهة من دور سواء د

يادة الفعليـة   بالمناكفة والصراع القائم بين الحركتين، وبارتباطات خارجية منها على سبيل المثال اقامة الق            
ثم، واالخطـر   .  في دمشق وما يعنيه ذلك من تعاون بين الطرفين ال يستثني لبنان بالطبع             "حماس"لحركة  

من هذا كله، النزعة الكامنة لدى كل التنظيمات الفلسطينية باستسهال التجاوز على القوانين فـي لبنـان                 
في دول اخرى مجاورة ايضا لفلـسطين       واعتباره أرضا مفتوحة وسائبة يحق لهم فيها ما ال يستطيعونه           

  .ولها جبهات كبيرة معها
 وتطرف عناصره وتعدد جنسياتهم، في مـا يـشبه          "فتح االسالم "وهذا التغافل الطوعي عن خطورة دور       

، وما يمكن ان يجره على المخيم الفلسطيني وسكانه المدنيين، جعله يمدد "القاعدة"تركيبة  
ال سيما مخيم عين الحلوة في الجنوب الذي يعج أصالً بمجموعـات مـشابهة،              مناطق اخرى من لبنان و    

الى ان حصل ما كان متوقعا، واضطر الجـيش  . ودوما بغطاء من اطراف موالية لجهات اقليمية معروفة   
اللبناني الى خوض مواجهة لم يكن لبنان السياسي والعسكري في وارد التفكير فيها، بعدما دفع ثمناً غالياً                 

وهي معركة ذات هدف محدد ومحصور لم يعد ممكنا التراجع فيه، خـصوصاً ان بقـاء                . در بجنوده للغ
التنظيم ا

منـازلهم   بين   "فتح االسالم "وتبقى بالطبع مسألة المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا ضحية انتشار مسلحي           
وفي احيائهم، حيث بعض البكاء عليهم صادق وانساني ومحق، وبعضه اآلخر تباك تشارك فيه خصوصاً               

جهات اعالمية مشبوهة ويعكس خبثاً سياسياً يحاول ايجاد ذريعة لمنع الحسم االمني، والـبعض 
زه عن اسـتباق مـا   

ح
وال تنسينا مس

دام بين الطوائف                
  .راء قد ال تنقضي قبل مرور وقت طويلوالمناطق الخارجة عن نطاق الدولة، عوامل تشجيع واغ

  24/5/2007الحياة 
  
  الخطأ القديم 

 داني روبنشتاين
كيف وصلنا الـى    : الفلسطينيون يسألون بعضهم البعض في االيام األخيرة من خالل كل القنوات والمنابر           
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لكـن               

  .وقمع حماس

الحفـاظ  :  تشاجروا فيما بينهم تعاونوا في مسألة واحدة فقط        صورة محدودة، وقدامى فتح الذين     

لفعـل تبـين أن قـادة فـتح                  

ت من وزيـر الداخليـة                
  ).القوة التنفيذية(التابع لحماس، ووزير داخلية حماس شكل قوة خاصة به 

لقد كانت حكومة الوحدة الوطنية الحل التسووي، لكن سرعان ما تبين أن قادة اال
فضون االنصياع لوزير الداخلية الجديد الالمنحاز، هاني القواسمة، االمر الذي دفعه الـى االسـتقالة،               

  .ته عالمة فارقة للتدهور الحالي الذي ال يلوح منه أي مخرج اآلن
   "هآرتس"

 24/5/2007الدستور 
  

:كاريكاتير .94

هناك بالتأكيد سلسلة مـن     .... .، والسؤال الذي يترافق مع ذلك هو لماذا نستحق ذلك         "تقتالننا من االرض  
االسباب السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي أدت الى حصول هذه المـصائب للفلـسطينيين، و

لم تكن مـستعدة    ) أي قيادة فتح  (ليدية  العامل المباشر لما يحدث اآلن في غزة هو أن القيادة الفلسطينية التق           
لنقل صالحيات السلطة لقيادة حماس المنتخبة، والكثيرون ساعدوها في مواصلة رفض إشراك حماس في              

اسرائيل والدول العربية وكـل     (الحكم، ومن بينهم كل من قاطع حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنية            
هم حاولوا وما زالوا مساعدة فتح عن حق أو عن غير حق، ف) األسرة الدولية تقريبا

التاريخ السياسي الفلسطيني في الفترة األخيرة معروف، فالرئيس عباس وجد صعوبة في التكيـف مـع                
مقاسات الرئيس السابق، فقادة االجهزة األمنية حافظوا على والئهم عبر السنين لشخص واحد فقـط هـو     

فتح، وكل االصالحات التي حاولوا تنفيذها في االجهزة المختلفة         ياسر عرفات، واغلبيتهم كانوا من قدامى       
  .وجهت دائما بمعارضة القادة القدامى الذين حاولوا ونجحوا في الحفاظ على قوتهم

ان الحكم الفلسطيني الذي تشكل في الضفة وغزة كان حكما لفتح التي أشـركت فيـه بعـض الفـصائل                    
الصغيرة ب

القوي على الكراسي ومراكز القوة التقليدية التي يملكونها، ونرى ذلك في عدة مجاالت، فمثال القدامى من              
 باجراء انتخابـات لقيـادة الحركـة،        - منذ سنوات    -اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ال يسمحون        

الذين اجتازوا ايضا سـن     (وا السبعين عاما ونيف، و ال يريدون التنازل للنشطاء الشبان           وغالبيتهم قد بلغ  
  ).الخمسين

نفس الشيء يقال عن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، من الصعب التصديق، ولكن مؤسساتها تعمل              
 الماركـسية   وفقا للصيغة التي حددت قبل اربعين عاما، ففي منظمة التحرير تمثيل محتـرم للحركـات              

والتنظيمات الصغيرة التي رحلت عن العالم منذ زمن، وكل الوعود، مثل ضم حماس لـمنظمة التحرير،               
  ".لن يبعدني عن الكرسي إال الموت"كانت وهمية، فعند قدامى فتح يسود مبدأ 

ـ                     راء على هذه الخلفية ارتكب أبو مازن الخطأ الذي لم يكن ياسر عرفات ليقدم عليـه، وهـو قبـول اج
انتخابات ديمقراطية للبرلمان الفلسطيني رغم خطورة خسارة فتح فيها، وبا

يرفضون قبول النتيجة عندما ظهرت النتائج، وهذا االمر برز في غزة خصوصا حيث خطط أبو مـازن                 
 نموذجي مستقل، وما    وأتباعه الستغالل االنسحاب االسرائيلي للبرهنة للعالم بأنهم قادرون على بناء كيان          
حدث كان العكس تماما، فقادة االجهزة قالوا صراحة أنهم ال ينوون قبول التعليما

 وأسيادهم من فتح    جهزة             
ير

فكانت استقال
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