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***  

  حماس تؤكد حصول تقدم في مباحثات القاهرة لوقف االقتتال الداخلي 
عقد المسؤولون :  محمد صالح نقالً عن مراسلهاالقاهرة من 1/6/2007  الشرق األوسطأفادت

رأس االجتماع الوزير عمر وت.  مساء أمس في القاهرة مع وفد حركة حماس ثالثاًالمصريون اجتماعاً
وقالت  .سليمان الذي طرح على الحركة اقتراحه بعقد لقاء رفيع المستوى بين حركتهم وحركة وفتح

مصادر من وفد حماس تحدثت للشرق األوسط إن سليمان قدم إليهم ورقة تضم أسئلة حول النقاط 
 عن موقفها من التهدئة ة، فضالًالخالفية بينها وبين فتح، وكذلك تصورها لمستقبل القضية الفلسطيني

وفي اتصال أجرته الشرق األوسط، عصر أمس، مع محمد نصر عضو المكتب  .الداخلية مع إسرائيل

5  

  
1.

قضايا بينها قضية إعادة بناء منظمة التحرير والوضع الفلسطيني الـداخلي وكيفيـة                

مع المسؤولين المصريين، ) أمس( صباح اليوم لقد عقدنا اجتماعاً": السياسي لحماس وعضو الوفد قال
المقرر أن يجتمع معنا الوزير عمر سليمان ، ومن )أول من أمس(بعد االجتماع األول الذي عِقد أمس 

 ناقشنا في االجتماعين سبل حل األزمة الفلسطينية الداخلية، وحققنا تقدماً": ، وأضاف")أمس(مساء اليوم 
وأوضح أن حركته شددت خالل اللقاءين على رفضها التام  .، لكنه لم يفصح عن طبيعة ذلك التقدم"جيداً

ال نبحث عن اتفاق جديد، لكننا نريد استكمال ما ": لفلسطيني، وقال جازماًلكل مظاهر التسلح في الشارع ا
  . "تم التوصل إليه في مكة المكرمة، وفي غزة مع الوفد األمني المصري

إلى أن  الوكاالت  ووائل بنات    من غزة والقاهرة نقالً عن مراسلها        1/6/2007 الوطن السعودية    وأشارت
 أن اللقاءات التي جرت بين وفد الحركة والجانب المصري فـي            الناطق باسم حماس فوزي برهوم كشف     

القاهرة تناولت عدة 
تضمن عدم العودة إلـى     "إيجاد رقابة على الطريقة التي يتم بها تنفيذ االتفاقات بين حركتي فتح وحماس              

 ضـد حمـاس     "اإلسرائيلي" بحثت التصعيد العسكري     وأضاف برهوم أن اللقاءات أيضاً     ."مربع االقتتال 
وكيفية إيجاد الحلول لوقف العدوان، باإلضافة إلى تطوير العالقة الفلسطينية المصرية باعتبار أن مـصر               

 من جانبه أكد ممثل حماس في المكتب المشترك وعضو وفد الحركة إلى القـاهرة              .دولة عربية مجاورة  
أيمن طه وجود تقدم كبير في لقاءات حركته مع المسؤولين المصريين فيما يتعلق بالبحث عن حل لألزمة                 

  .الفلسطينية الداخلية
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 مـسؤوالً إلى أن    
استبعد، أمس، إمكان أن توجه السلطات المصرية الدعوة إلى كل مـن الـرئيس                رفيع المستوى  اًصري

ورأى  .عودية        

2.

. ض الترويج أنه ال فائدة من هذه الحكومة ويجب التخلص منها             
ورداً على سؤال حول السبل الكفيلة في إنجاح تطبيق الخطة األمنيـة، رأى أن المهـم التحـدث عـن                    

  قـال  موسى أبو مرزوق  ، أن   نبيل شرف الدين  عن مراسله في القاهرة،      31/5/2007 موقع إيالف    ونقل
 في تحقيـق األمـن فـي المجتمـع          إننا طلبنا من المصريين مساعدتنا    : "في تصريحات خاصة إليالف   

،  ألن األوراق التي يمتلكها الجانب المصري تجاه القضية الفلسطينية كثيـرة جـداً             ،الفلسطيني واستقراره 
 ." وأكثر اطمئناناًويستطيع من خاللها أن يجعل الساحة الفلسطينية أكثر استقراراً

 حمـاس  ة حرك أنوكاالتنقالً عن ال ورام اهللا من  1/6/2007 االتحاد االماراتية    من جهة أخرى، ذكرت   
فتح تعمـل علـى     "وقال متحدث باسم حماس في الضفة الغربية إن         . اتهمت فتح بتجميد تنفيذ اتفاق مكة     

تحنيط اتفاق مكة وإبقائه واقفاً دون حراك، وإفراغه من مضامين التقدم خطوة خطـوة نحـو الـشراكة                  
 هذه االتهامات أكد اللواء برهان حمـاد رئـيس          وقبل ساعات من  ". واإلصالح داخل المؤسسات الوطنية   

 مني المصري الموجود في قطاع غزة، أن اللقاءات الثنائية بين فتح وحمـاس ستـستأنف غـداً                الوفد األ 
  .برعاية مصرية وفي إطار الجهود الحثيثة لحل كافة القضايا العالقة بين الطرفين

  خالد محمود رمضان   عن مراسلها نقالً  القاهرة   من   1/6/2007 األخبار اللبنانية    ولفتت
م

، على غرار االتفاق الذي رعتـه الـس"2محادثات مكة   "محمود عباس وخالد مشعل لعقد      
 وأن القـاهرة ال تريـد المخـاطرة         ،كبيرة بين حماس وفتح   المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن الهوة        

بسمعتها السياسية في اتفاق سرعان ما ينهار لدى احتكاك الجـانبين علـى األرض داخـل األراضـي                  
وقال إن مفهوم التعايش بين حركتي حماس وفتح بات في حاجة إلى تصحيح جذري، مشيراً               . الفلسطينية

  ."اتت مزعجة لجميع األطراف المعنية بعملية السالمالديموقراطية الفلسطينية ب"إلى أن 
  
  التهدئة تبدأ بوقف إطالق الصواريخ : عباس يشدد على ضرورة الحفاظ على اتفاق مكة 

، على ضرورة الحفاظ على اتفاق مكة، سـواء فيمـا           ]الخميس[شدد الرئيس محمود عباس، اليوم      : غزة
فتا إلى أن هذا االتفاق لم يأت من فـراغ، حيـث سـبقه              يتعلق بالتهدئة أو في حكومة الوحدة الوطنية، ال       

أن هـذا   " الجزيـرة "وأوضح في مقابلة مع قنـاة       . الكثير من المشاريع واالتفاقات، والكثير من المساعي      
االتفاق أثمر عن أمرين، األول هو التهدئة الداخلية الفلسطينية، والثاني تشكيل حكومة وحدة وطنية، الفتاً               

وأشـار إلـى أن التهدئـة       . ع أن تستمر التهدئة وأن تتمكن حكومة الوحدة من الصمود         إلى أنه كان يتوق   
أصيبت بعثرات، ومنها العثرة األخيرة، والتي حصلت قبل حوالي أسبوع، والتي أدت مع األسـف إلـى                 

وأكد أن الجهد كله منصب اآلن على تثبيت الوضع الداخلي، ومن           . بعض األيام السوداء، تم التغلب عليها     
م االنتقال إلى عمل فلسطيني مشترك، نحو تطبيق الخطة األمنية، من اجـل الـسيطرة علـى الوضـع                   ث

وفيما يتعلق بحكومة الوحدة، أوضح أنه كان يؤمل فور تشكيلها أن يـتم             . الداخلي وإنهاء الفلتان الحاصل   
دء في فك الحصار،    فك الحصار عنها، مضيفاً أنه ال يمكن القول بأن الحصار الزال موجوداً، حيث تم الب              

إذ يستطيع وزير المالية اآلن أن يتلقى أية أموال من أية جهة، عبر البنوك، ويتصرف بهـا فـي إطـار                     
وأضاف في هذا الصدد بأن موضوع الحصار بدأ تفككه وزواله إلى حد ما، لكن لـيس زوال                 . صالحياته

 أن نحافظ على اتفاق مكة، سواء فيمـا         أو تفكك كامل، إال أنه بدأ في طريقه إلى االنتهاء، لذا يجب علينا            
وشدد على أهمية تطوير حكومة الوحدة، ومساعدتها على تجـاوز          . يتعلق بالتهدئة أو في حكومة الوحدة     

الصعوبات، التي تحيط بها، إذ ليس من السهل حتى اآلن تقبل العالم لهذا النمط من الحكومـات، بيـد أن       
، حيث استقبلت دول أوروبا وزير الخارجية وتـستقبل وزيـر           هناك الكثير من دول العالم تقبلت الفكرة      

المالية وعدد من الوزراء، كما أن الدول العربية ليست لديها أي مانع أن تقابـل أي وزيـر أو رئـيس                     
ونوه إلى أن هذه األمور لم تكن تحدث في الماضي، معتبراً أن هناك خطوات ينبغي علينـا أن                  . الوزارة

ا، كما يحاول البعنبني عليها ال أن ندمره    
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، إلـى   2000 أيلول   - سبتمبر   28 واألراضي التي أعيد احتاللها بعد         
، رأى عبا"اسرائيل"وفيما يتعلق بالتهدئة مع     . جانب القضايا اليومية الراهنة   

، ويكـون أي    "االسـرائيلي "كن أن يبدأ من وقف إطالق الصواريخ، إذ عندها تصبح الكرة في الملعب              
آلفاق الحل الـسياسي،     

3.

وقال دحالن المتواجد في القاهرة بمقابلة خاصة مع قناة         ". 
نريد أن نخرج من تبادل االتهامات من خالل االحتكام لطرف ثال"العربية  

ة وان  طرف المصري ولكن هذا الطرف يجب أن يتصرف بطريقة مختلفة عن طريقة الدبلوماسية السابق             
ة في إنقـاذ الـشعب            

4.

الم، وبناء المؤسسات الوطنية، والتي ستؤدي                
في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية، وأنه يبذل جهوداً ليل ونهار لتحقيق هدن

دينة، ما اعتبره نزال، بأن لقاء      واستنكر أبو ر  . ، يكون متفق عليها ما بين الفصائل الفلسطينية       "السرائيلي
يونيو، بأنه عبثي وال فائدة ترجى من ورائـه لـشعبنا           / باس مع أولمرت في السابع من شهر حزيران       

لسطيني، موضحاً أن اللقاء يستهدف بحث مجموعة هائلة من القضايا المعقدة والمعلقـة مـع الجانـب                 

المصالحة الوطنية، وليس عن التباعد الوطني، وإن كان حصل اقتتال داخلي، يجب أن ال يبنـى عليـه                  
ه ال يمكن تحقيق الوفاق وأن نسعى إلى الطالق، إذ أنه لو تم التفكير بهذه الطريقـة، ال يمكـن                    والقول أن 

وشدد على أهمية تثقيف    . الوصول إلى نتيجة، وإذا حصل مثل ذلك، يجب العمل على تالفيه في المستقبل            
تان، ومساعدة الـشعب    الجماهير ثقافة الوحدة والتالحم، عندها يمكن نجاح الخطة األمنية وإنهاء حالة الفل           

 .على الخروج من المهاترات التي يعيشها
وبالنسبة للقائه مع أولمرت في السابع من الشهر القادم، أوضح عباس أن هناك مجموعـة هائلـة مـن                   

، تبدأ بمشكلة الحواجز وتنتهي بالحل السياسي، الفتاً إلى         "االسرائيلي"القضايا المعقدة والمعلقة مع الجانب      
ولم تطبق، إضافةً إلى قضية األموال الفلسطينية       " شرم الشيخ "يا كثيرة تم االتفاق عليها في       أن هناك قضا  

واألسرى والمطاردين والمبعدين،
يق مثل هذه التهدئة    س أن تحق    

يم
وبالنسبة . على شعبنا غير مبرر من وجهة نظرنا ونظر العالم        " اسرائيلي"عدوان  

 أن تستند إليهـا المفاوضـات، وفـي         لفت عباس إلى أن هناك مرجعيات قانونية وسياسية أساسية، يجب         
 ".خارطة الطريق"مقدمتها خطة 

 31/5/2007فراس برس 
  
  دحالن يدعو إلى االحتكام لطرف ثالث بقضية تبادل االتهامات بين فتح وحماس  

إلى االحتكام لطرف ثالث في قضية تبادل االتهامات بين فتح وحماس           "دعا النائب محمد دحالن     : القاهرة
األخيرة التي شهدها قطاع غزة    بشأن األحداث   

ث موثوق به من الطرفين وهو                
ال

نحن نتحدث بشفافية مطلقة وال نريد المجامل: "يوجه اتهام ولوم لمن يتجاوز مضيفا     
نحن الطرفين غير قادرين وغير مؤهلين في الوضع الراهن أن نتجاوز أزماتنـا             : "وأضاف". الفلسطيني

 ".ويجب أن ندرك هذه الحقيقية وأن نعترف بها
 31/5/2007فلسطين برس 

  
  دينة ينتقد تصريحات لنزال تعتبر أن عباس يسير ضمن قناعات يعبر عنهاأبو ر 

، ما اعتبره محمد نـزال، أن       ]الخميس[انتقد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم          : غزة
 وشدد أبو ردينة  . الرئيس عباس، يسير ضمن قناعات يعبر عنها، وال يعير أي اهتمام للرأي العام وغيره             

على الجهود التي يبذلها عباس، من أجل تحريك عملية الس
ـة متبادلـة مـع الجانـب                    

ا"
ع
الف
 .السياسي، تبدأ بمشكلة الحواجز وتنتهي بالحل "االسرائيلي"

 31/5/2007دنيا الوطن 
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5.
طلق أي صـاروخ علـى        

مشيرة الى ان االمر لـم      " احتمال"ان عقد اللقاء في الضفة هو             
  .  حزيران الحالي7وكان عباس قد اعلن انه سيلتقي اولمرت في . قرر بعد

قالت مـصادر فلـسطينية     : ، رائد الفي      

  
  قائدا للعمليات المشتركة" اللواء الركن أبو فنونة"باس يعين  .6

ركن المتقاعد سعيد ابو فنونة قائدا لغرفة        

7.

ووجه الصحفي رسالة للعالم عن معاناة الفلسطينيين التي عايشها خالل . صورة واضحة

كما تطرق الى معاناة . سنوات الثالث حمالت كبيرة من القتل واالعتقاالت
ان بريطانيا تتحمل جزء من خالل وقوفها الى:" ن وافغانستان، وقالالعراقيي

 .المريكية
 هذه الرسالة تم ايصالها لهيئة االذاعة البريطانية اال انها رفضت 

8.

  عباس يلتقي أولمرت في الضفة والرئيس يعمل على هدنة متبادلة وشاملة : أبو ردينة 
انها لم ت" كتائب القسام "أعلنت  : نقالً عن الوكاالت   1/6/2007السفير  نشرت  

ربما هناك  "سة الفلسطينية نبيل ابو ردينة      وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الرئا      . منذ يومين " اسرائيل"
مضيفا ان  " الرئيس عباس وأولمرت سيلتقيان في الضفة الغربية      "وأوضح ابو ردينة ان     ". هدنة غير معلنة  

  ". الرئيس يعمل ليل نهار من اجل هدنة متبادلة وشاملة"
وقالت المتحدثة باسم اولمرت، من جهتها، 

يت
نقالً عن مراسلها في غزة 1/6/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  

ها في القطاع، مـع    مطلعة لألخبار، إن الرئيس عباس طالب بشكل غير معلن الدولة العبرية بوقف عدوان            
المعلـن يـرفض التهدئـة المتبادلـة        " االسرائيلي"تعهده بوقف الصواريخ الفلسطينية، رغم أن الموقف        

  .والمتزامنة والشاملة مع فصائل المقاومة

ع
لواء القرر الرئيس الفلسطيني تعيين ال    :  عبدالقادر فارس  -غزة  

. العمليات المشتركة التي ستتولى مسؤولية متابعة تنفيذ الخطة االمنية، بعد اعادته الى الخدمة العـسكرية              
  .واتى قرار محمود عباس تلبية لطلب من رئيس الوزراء اسماعيل هنية الذي يتولى حقيبة الداخلية كذلك

 1/6/2007عكاظ 
  
   ويتحدث عن معاملة حسنة للخاطفيناستون يدين بريطانيجون 

المختطف في غزة الن جونستون وباللغة االنجليزية، انه يتلقي معاملة " BBC"قال مراسل الـ: غزة
وظهر . حسنة من خاطفيه وانه لم يتعرض الي عنف خالل مدة خطفه التي قاربت على الثالثة اشهر

ميصا احمر اللون وبصحة جيدة وال تظهر عليه اثار تعذيب، جونستون في شريط فيديو وهو يرتدي ق
وبدا حليق الشعر والذقن كعادته دون تغيير على االقل في مظهره الخارجي، رغم انه على ما يبدو فقد 

من وزنه ب
وحمل جونستون الحكومة البريطانية مسؤولية المعاناة التي . في قطاع غزةالثالث سنوات التي امضاها 

يعيشها الشعب الفلسطيني خالل السنوات االربعين الماضية باعتبارها ساعدت في اقامة دولة اسرائيل، 
وقال انه شاهد خالل ال

 جانب الواليات المتحدة 
ا

وكتب الخاطفون على الشريط ان
ن ابو قتادة واالسرى وكرر الخاطفون مطالبهم السابقة وهي االفراج ع. ايصالها الى عائلة جونستون

 .المسلمون في بريطانيا
 1/6/2007وكالة معا 

  
  جثث وفلتان امني جديد في غزة  

شهدت شوارع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، جولة من التفجيرات واطالق النار والقتل على يد : غزة
م مقهى انترنت فقد افاد شهود عيان أن مسلحين مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة اما. مسلحين مجهولين

وقد ادى االنفجار الى وقوع اضرار . في نادي شباب جباليا قرب مدينة الشيخ زايد شمال غزة فجر اليوم
 .ولم يبلغ عن وقوع إصابات, مادية جسيمة في المبنى وعدد من المنازل المجاورة
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واطن نمر سالم النباهين، واصابة المواطن ناصر ابو 
معاوية حسنين مدير االسعاف والطوار.وقال د. الكاس بجراح بالغة الخطورة

الغ عن وجود قتيلين، اال ان قلت الى محيط مسجد الشهيد عبد اهللا عزام في شارع الثالثيني بعد ب
وتبين انهما بعدة 

9.

حريـر   وتفعيل منظمـة الت               

رقـة    
باالتصال بعدد من الشخصيات في الخارج؛ لعقد اجتماعات مماثلة واختيار

وتأخذ الهيئة الوطنية الشعبية علـى عاتقهـا        . غزة والضفة الهيئةَ الوطنية الشعبية لتفعيل منظمة التحرير       
ت الورقة الخطـوات    

10.

وطلبت من القنصل العام    . ت السياحة في المناطق الفلسطينية         
العمل على تشجيع وكاالت السياحة القبرصية ومنظمي رحالت الحج الى فل

سيؤدي الى تعزيز   لالقامة في المدن الفلسطينية والتعامل مع المؤسسات السياحية الفلسطينية، األمر الذي            
وأعـرب  . نعيـشها              

رع الثالثيني هذا، واقدم مسلحون مجهولون على قتل مواطن واصابة اخر بجراح بالغة الخطورة في شا
واكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل الم. وسط غزة

ئ ان سيارات االسعاف 
انت

المسعفين وجدوا الرجل الثاني ال زال يتنفس وقد جري نقلهما الى مشفى الشفاء، 
وعلم مراسلنا ان القتيل انتقل للسكن في مدينة غزة بعد وجود . رصاصات في مختلف انحاء جسديهما

 .خالفات عائلية له داخل مخيم البريج وسط القطاع
 1/6/2007 معا وكالة

  
  الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس المركزي والشروع في تفعيل منظمة التحرير 

دعا أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات عامة شاركت في لقـاء عقـد              : كتب حسن جبر  
بغزة، إلى عقد جلسة عاجلة للمجلس المركزي؛ التخاذ قرار بالبدء في تطوير

وأكد المشاركون في اللقاء الذي دعا إليه المركز القومي للدراسات والتوثيق، مساء الثالثـاء              . الفلسطينية
الماضي، أهمية الحفاظ على منظمة التحرير باعتبارها الوطن المعنوي للشعب الفلسطيني فـي الـداخل               

وحـذّر المـشاركون مـن      . هوالخارج، داعين الرئيس عباس، إلى اتخاذ خطوات سريعة في هذا االتجا          
خطورة عدم اتخاذ خطوات فاعلة إلصالح المنظمة، مؤكدين أهمية أن يـتم عقـد اجتماعـات عاجلـة                  

  .لالتحادات والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير؛ من أجل إصالح أوضاعها
لى عقد  واقترحت مجموعة من اآلليات المطلوب تنفيذها إلصالح وتطوير منظمة التحرير، أهمها الدعوة إ            

األعضاء الفاعلون في المجلس الوطني والشخصيات      : اجتماع موسع في كل من الضفة وغزة يدعى إليه        
الوطنية واالعتبارية واألكاديمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، وتنبثق عنه لجنة تنسيق أو            

وتطالـب الو.  مستوى الـوطن   سكرتارية تضم عدداً من األعضاء الذين يشكّلون لجنة تنسيق على         
 لجنة تنسيق تصبح مع لجنتي               

وحدد.  لجان لمساعدتها في العمل    وضع برنامج للتحرك الشعبي والسياسي وتشكيل     
والقرارات التي يمكن للمجلس المركزي اتخاذها في الجوانب الـسياسية والتنظيميـة والماليـة والتـي                

  .ستعرض على المجلس الوطني في أول دورة انعقاد له ليصادق عليها كما جرى في حاالت سابقة
  1/6/2007األيام الفلسطينية 

 
  ياحة تدعو المجتمع الدولي إلى العمل على تحقيق السالم في فلسطينوزيرة الس 

خلود دعيبس وزيرة السياحة واآلثار في مقر الوزارة بمدينـة بيـت لحـم، أمـس،                .التقت د : بيت لحم 
وأكدت دعيبس أهمية أن يأخذ المجتمـع الـدولي دوره          . اندونيوس منداريتس قنصل قبرص في تل أبيب      

ي لنيل حقوقه، والعمل على احالل السالم العادل والـشامل ورفـع الحـصار              بمساعدة الشعب الفلسطين  
وثمنت موقف قبرص الداعم للشعب الفلسطيني والقضية       . والتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية     

" االسـرائيلية "الفلسطينية، واستعرضت الصعوبات التي يواجهها الواقع السياحي الفلسطيني، والمعيقـات           
حول دون االستفادة المرجوة من عائداالتي ت 

سطين واألراضـي المقدسـة      

االقتصاد الوطني ودعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الـصعبة التـي 
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11.

حمن زيدان والنائب الشيخ داوود أبو سير ورئـيس بلديـة                 

ون عضو مجلـس بلـدي جبـع،      التربية التعليم العالي، ونزيه أبو ع           

ان المحاكمة سياسية بحتة وال عالقـة لهـا بقـانون           : ل

  .ها الشرعية والقانونية

والوقـوف عنـد                

زيهة لم يشهد العالم مثلهـا        

م العشرات من موظفي البلديات وذوي الوزراء والنواب وأعضاء المجالس البلدية              
لقروية المختطفين، امام مقر الممثلية األلمانية في رام اهللا ظهر أمس، احتجاجا على استمرار احتجـاز                

 .  

12.

منداريتس عن سعادته بلقاء وزيرة السياحة واآلثار، مؤكداً موقف بالده الداعم للقضية الفلسطينية وحـق               
  .الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة

  1/6/2007األيام الفلسطينية 
 
  تدين تأجيل محاكمة الوزراء والنواب" الحملة الوطنية للدفاع عن ممثلي الشرعية" 

قررت محكمـة  : نقالً عن مراسلها في القدس، محمد أبو خضير 1/6/2007القدس الفلـسطينية    نشرت  
ـ        .أمس، تمديد توقيف كل من د     " اسرائيلية" ر ناصرالشاعر وزير التربية والتعليم العالي ووصفي قبها وزي

 يوما رغـم وضـعه الـصحي        15فيما مددت توقيف النائب الشيخ حامد البيتاوي        . دولة لمدة خمسة أيام   
المتدهور كذلك مددت توقيف النائب عبد الر

ة تـل عمـر     نابلس الحاج عدلي ورئيس بلدية بيتا عرب الشرفا ورئيس بلدية بديا رمضان ورئيس بلدي             
اشتية والشيخ وجيه قواس رئيس بلدية قلقيليه، ومدير أوقاف نابلس الشيخ فياض األغبر وبـشار حجـي                 
المشرف التربوي في المدرسة اإلسالمية ومحمد خضر المدير في وزارة التربية التعليم العـالي وعـز                

الدين سالمة المدير العام في وزارة 
  . وفريد زيادة مدير عام في األشغال العامة

ووصف المحامي أسامة السعدي محامي الوزراء والنواب المعتقلين من حماس هذه المحاكمة بانها مهزلة              
وقا. ورفض كل التهم الموجهة للنواب والوزراء     

من الوزراء والنواب ورقة ضغط سياسـية علـى         " االسرائيلية"افة باطلة إذ تتخذ الحكومة      واإلجراءات ك 
حماس ما يفقد

ومن خلف قضبان السجون وجه وصفي قبها نداء قائال أن من يحاكم اليوم هو الشعب الفلـسطيني انـه                   
 من عزيمتهم أو تضعفهم أو تجعلهم يقدمون        يحاكم على اختياره ممثليه الذين لن تستطيع السجون أن تنال         

  ". اسرائيل"أي تنازل أو يعترفون بما يسمى ب
ودعا الشيخ النائب حامد البيتاوي كل الشعوب المسلمة للتضامن مع الشرعية المختطفة 

  . مسؤولياتها
لتدخل السريع لتـامين    ووجهت الحملة الوطنية نداء إلى كل المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان ا           

اإلفراج عن ممثلي الشرعية الفلسطينية الذين انتخبوا في انتخابات ديمقراطية ن
وحذرت الحملـة   . داعية برلمانيي العالم التدخل السريع لوقف مهزلة محاكمة النواب المنتخب والوزراء          

  . المساس بحياة الشيخ حامد البيتاويالوطنية للدفاع عن ممثلي الشرعية الفلسطينية من
في نفس السياق اعتص

وا
عيدية بحق ممثلي الشرعية الفلسطينيةللمختطفين واجراءاتها التص" اسرائيل"

أدانت الحملة الوطنية للـدفاع عـن ممثلـي         : نقالً عن وكالة وفا    1/6/2007األيام الفلسطينية   وأضافت  
 نائباً وعضو مجلس محلي ممن اختطفتهم قوات االحـتالل  16الشرعية الفلسطينية، امس، تأجيل محاكمة      

  .مؤخراً" اإلسرائيلي"
  
  لمدينة القدس" الشواذ جنسيا"تستقطب " اسرائيل: "طيرالنائب محمد أبو  

 الحملـة   ،الشيخ محمد أبـو طيـر     ،  "االسرائيلية"المسجون، في السجون     النائب المقدسي    استنكر: القدس
،  المحتلـة  للسياحة في مدنية القدس   " الشواذ جنسيا استقطاب  "في سبيل   " اسرائيل"الدعائية التي تروج لها     

عن أسفه لهذه العمليـة التـي        وأعرب الشيخ أبو طير   . قيا لحرمة المدينة وقدسيتها    أخال انتهاكاواعتبرها  
إن هذا عدوان أخالقي على مدينة القدس التـي قدسـتها كـل األديـان               : "تستفز مشاعر المسلمين، وقال   
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ي المؤمن من أجـل تحطيمـه       ثلة في إسقاط الشباب الفلسطين         
والنيل من إرادته وتجريده من كل المعاني التي من شأنها تعزيز روح االنتماء 

نتقد أبو طير قرار منع الفلسطينيين من دفن موتاهم في مقابر المدينة واعتبره محاولة لطمـس معـالم                  
ة المقدسة ضمن مخطط        

13.
 لألكاديميين البريطـانيين         

، احتجاجاً ع"االسرائيلية"بفرض مقاطعة أكاديمية على الجامعات والمعاهد       
لسان المتحدث باسمها وزير االعـالم مـصطفى   وأعربت الحكومة على  . عبرية ضد الشعب الفلسطيني   

، رغم محاوالت سـلطات     "م 

14.

ن رهينة في لعبة جهنمية هدفها تنفيذ مخططات واجندات              
تصب في مصلحة جهات خارجية ال هدف لها سوى زعزعة االستقرار في 

 الى حين   يدون اإلساءة الى لبنان البلد الذي يستضيف، رغم صغره، آالف الفلسطينيين في شكل موقت             
نان حالياً قيـام مجموعـات         

15.

والحكومة الصهيونية تحاول بذلك استفزاز مشاعر المـؤمنين فـي          .. واعتبرتها عنوان اإليمان والطهر   
واعتبر أن الهـدف    ".  نشر الفاحشة   وال تحترم المشاعر الدينية وال اآلداب العامة في محاولتها        .. ينةالمد

" اسـرائيل "إن ما تقوم به     : "من هذه الحملة هو تجريد الشباب الفلسطيني المؤمن وتحطيمه معنويا، وقال          
هو استمرار لسياستها القديمة الجديدة المتم

". الديني والـوطني لديـه                 
وا

ة النتزاع الهوية الفلسطينية للمدينإن هذه محاول  : "الهوية الفلسطينية للمدينة، وقال   
يرمي إلى إخالء القدس من الفلسطينيين من فوق األرض ومن تحتها حتى يتسنى لهم تنفيذ مخططهم لهدم                 

  ".المسجد األقصى المبارك وتهويد المدينة
  31/5/2007 قدس برس

  
  "اسرائيل"ة لجامعات الحكومة الفلسطينية ترحب بالمقاطعة األكاديمية البريطاني 

رحبت الحكومة الفلسطينية، بقرار المجلس األعلى": يو بي آي  " الخليج،   -غزة  
لى سياسات وممارسات الدولة      

ال
ـ   . البرغوثي، عن تقديرها للقرار    الناجح والمه"ووصف البرغوثي، القرار ب

االحتالل تعطيله، داعياً البلدان األخرى إلى الحذو حذو الموقف البريطاني، حتى يتم الضغط على دولـة                
 . فلسطيني وتقبل بمبادئ السالم العادلاالحتالل لتوقف عدوانها على الشعب ال

  1/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  عصابة تأمرها جهات معينة بزعزعة استقرار لبنان" فتح اإلسالم: "دحالن 

الظاهرة المسماة فتح اإلسالم، مجرد عصابة تعمل بأوامر جهات معينة لزعزعـة            "أكد محمد دحالن، ان     
، " وابنائها الى معركة ال دخل لهم فيها في اي شكل وتحت أي عنوان             االستقرار في لبنان وجر المخيمات    

أن القيادة والشعب بأكمله، يرفضان هذه الظاهرة التي ال عالقة لها من قريب أو بعيد بالشعب                "مشيراً الى   
ابناء الشعب الفلسطيني في    " وقال دحالن، الذي كان تحدث للراي في العاصمة المصرية، ان            ."الفلسطيني

مخيمات، خصوصاً مخيم نهر البارد، يستخدموال
لمـاذا  : "وتـساءل ". لبنـان             

ير
ما يجري في لب" واعتبر أن    ."تسمح الظروف بعودتهم الى ديارهم وارضهم؟     

خارجة عن القانون تحت مسميات مختلفة باستخدام الشعب الفلسطيني وقوداً في معارك ال عالقة له بهـا                 
 .""االسرائيلي"وال تخدم في النهاية سوى العدو 

 1/6/2007الراي الكويتية 
  
 العودة إلى مقاعد المعارضةحماس تستبعد خيار االنسحاب من الحكومة و 

كدت حركة حماس على بقائها في حكومة الوحدة الوطنية         أ : من بيت لحم   31/5/2007 وكالة معاً    أوردت
وضح المتحدث باسم الحركة فـوزي      أو .لى مقاعد المعارضة  إواستبعادها خيار االنسحاب منها والرجوع      

حماس دخلت المشروع السياسي ضمن رؤية سياسية واحـدة للعمـل علـى دعـم الحقـوق       ن  أ" برهوم
حماس لم تدخل الحكومة    "... ن  أ ضاف برهوم في حديث لوكالة معاً     أو ".والمحافظة على الثوابت الوطنية   

 ". وستبقى صامدة حتى فك الحصار والدخول في المنظومة الدولية،حتى تخرج منها
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 ، أمـس  ،ة منـه         
 فـي سـياق     ، دراسة معمقة لكل الخيارات السياسية المتاحة خالل المرحلة المقبلة         ىن إقبال الحركة عل   

بما فيها خيار االنسحاب من الحكومـة       .. هن     

16.
مـس فـي    أصرح خالد مشعل    :  محمد الشاذلي  نقالً عن مراسلها  القاهرة   من   1/6/2007   

طـالق  إالفلـسطيني بوقـف           

ة التي استهدفت قيادات الحركة وكوادرهـا       
طلعهم على  أكما  . لى العدوان الصهيوني على قطاع غزة     إضافة  إمحسوبين عليها في الضفة الغربية،      ل

17.

 .

إن فتح تنطلق من مبدأ أن غزة والضفة وحدة          ":وقال. وبصورة كافية     
واحدة، وإذا كان نشر قوات دولية هو جزء من اتفاق سالم مع إسرائيل فإن الم

عربية تحترم وجود   إن الدول ال   ": قال نزال  "تسليم إدارة القطاع إلى الجامعة العربية     "حول رفض حماس    
سلطة الفلسطينية التي نشأت بقرار من منظمة التحرير، وهي في سياسة جامعة الدول العربية الممثـل                
ل العربية لم يقدم هكذا أفكار تتناقض مـع           

 باسم حماس   اًمتحدث أن   أشرف الهور نقالً عن مراسلها    غزة   أفادت من    1/6/2007 القدس العربي    وكانت
 في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخ كشف بالضفة الغربية لم يكشف عن اسمه     

ع
ضوعية أمام مركبات الوضع الفلسطيني الراوقفة جادة ومو  

 أن يخضع أي من     ى عل :وتابع المتحدث  .والبقاء كمعارضة متصدية ألية تنازالت في المجلس التشريعي       
عن الخيارات لمشروطية رفع معاناة شعبنا التي سببها حصار االحتالل وتقاعس الدول العربية والصديقة              

  .فكه، ولمشروطية االلتزام ببرنامج الوفاق الوطني دون تقديم تنازالت مجانية لالحتالل
  
   دفاع عن النفس"سرائيلإ"إطالق الصواريخ على : مشعل 

 الحياةأوردت
كل ما يفعله الشعب الفلسطيني بوسائله      " فاروق الشرع، بأن     ثر اجتماع مع نائب الرئيس السوري     إدمشق  

دوات الـدفاع عـن الـنفس،       أيأتي في سياق رد الفعل والدفاع عن النفس، والصواريخ هي جزء مـن              
: ضافأو. "رضنا وتعتدي وتقتل وتطلق يدها بالعدوان على الشعب الفلسطيني        أ هي التي تحتل     "سرائيلإ"و
، وعند ذلك يطالب الـشعب "سرائيلياإل"دوان  فليوقف المجتمع الدولي الع   "

  ."الصواريخ
على مستجدات األحداث على الساحة     "طلع المسؤولين السوريين    أن مشعل   ألى  إشارت حماس في بيان     أو

خير بعد حملة االعتقاالت الصهيونية األ     الفلسطينية، خصوصاً 
وا

  ."لى تعزيز اتفاق مكةإ الفلسطينية الهادفة -مجريات الحوارات الفلسطينية 
ـ   نقالً عن الوكاالت أن      1/6/2007 السفير   وأضافت جهد عربي مصري سعودي سوري     "مشعل رحب ب

ميركية  األ "سرائيليةاإل"لى التدخالت   إسبابها  أ التي تعود معظم     ،شكاالت الداخلية ل اإل حلمعالجة ومساعدة   
  ."ن يبقى في صراعات داخليةأالتي تريد للشعب الفلسطيني 

  
 قوات دولية أو عربية في غزة لم يطرح على بساط البحثنشر موضوع : نزالجمال  

إن  ": فتح بالضفة الغربية لإلذاعة األلمانيـة الثالثـة         قال جمال نزال الناطق باسم حركة      :رام اهللا ،  القاهرة
فكرة القوات الدولية بصيغة المراقبين نشأت باألساس من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات؛ بهدف إنشاء               

"آلية رقابة دولية على سياسة االحتالل يكون من شأنها حماية الفلـسطينيين مـن العنـف اإلسـرائيلي                 
 هو فكـرة لـم      "اإلسرائيليين"لية في الضفة الغربية تفصل بين الفلسطينيين و       إن نشر قوات دو    ":وأضاف

أما موضوع القـوات     ":وأردف قائالً  ."2004يتوقف الرئيس أبو عمار عن طرحها حتى استشهاده عام          
 موضحاً أن فتح لن ترفضها أو تقبلهـا         ،" على بساط البحث   الدولية أو العربية في غزة فلم يطرح رسمياً       

ها وبلورة معالمها رسمياً قبل طرح 
 ...".سألة جديرة بالبحث

و
ال

 من الدوالشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن أياً      
 ."شرعية وجود السلطة الفلسطينية

  31/5/2007فراس برس 
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18.

 ."والتجويع وحالة العدوان المتنوع ضد الشعب الفلسطيني
وحول عالقة حماس بحركة الجهاد اإلسالمي، قال أبو زهرمن جهة أخرى،    

ين حركة الجهاد اإلسالمي كان وال زال مستمراً، لكن في الفترة األخيرة كان هناك              ن حركة حماس وب   
، مـضيفاً أن  "قواعد الحـركتين          

19.
أصيب ناشطان من ألوية الناصر صالح      : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته     31/5/2007

فـصائل   والوكـاالت أن     غزة حامد جـاد   عن مراسلها في     1/6/2007الغد األردنية   ي المقابل، نقلت    
تجـاه البلـدات واألهـداف                  

   منطقة الخليلبهة زرع عبوات ناسفة في.20
قام جهاز الشاباك باعتقال ثالثة من حركة حماس في منطقة الخليل، بذريعة أنهم 

وجاء أنه تم اعتقال الثالثة كمشتبهين بـزرع عبـوات           .سفتين في المنطقة، والتخطيط لعمليات آخرى     
وبحسب  .ل

  31/5/2007 48عرب
  

  ماس ترحب بقرار نقابة األكاديميين البريطانيين مقاطعة المؤسسات والمعاهد اإلسرائيلية .21
ين مقاطعة المؤسسات األكاديميـة            

 الساحة الفلسطينية تسير باتجاه االنفجار: أبو زهريسامي  
 قال القيادي في حركة حماس، سامي أبوزهري، أن األمور على الساحة الفلسطينية تسير باتجاه               :القاهرة

نعتقـد أن هنـاك     " :وأضاف أبو زهري   .االنفجار، وتصعيد المقاومة الفلسطينية هو جزء من هذه الحالة        
ضاً من خالل تسعير االنتفاضة في مواجهة االحتالل إذا استمرت األمور بهذه الطريقـة              انفجاراً شعبياً أي  

من خالل حالة الحصار 
إن هناك تنسيقاً كبيـراً     ": ي        

بي
محاوالت لتعزيز هذا التنسيق والوصول إلى حاالت تقارب على مستوى 

الجهود المبذولة ال زالت متواصلة واألجواء اآلن بين الحركتين أفضل بكثير مما كانت عليه سواء فـي                 
 .الداخل أو في الخارج

  31/5/2007فراس برس 
  
  في بيت حانون "إسرائيلي"إصابة ناشطين من ألوية الناصر في قصف  

 48 عرب ذكر موقع 
دة بيت حانون شمال قطاع      في بل  "إسرائيلي"الدين بجراح جراء استهداف مجموعة تابعة لأللوية بصاروخ         

  بصاروخين من نوع ناصر    اًلوية إن المجموعة قصفت سديروت صباح     األعلنت  أو .غزة صباح الخميس  
 المنتشرة على طول حدود قطاع غزة صـاروخ أرض          "اإلسرائيلية"، قبل أن تطلق منصات الصواريخ       3

موعة بجراح وصفت بأنها مابين     أرض تجاه المقاومين، األمر الذي أسفر عن إصابة اثنين من أفراد المج           
  .المتوسطة والطفيفة

ف
المقاومة من جهتها واصلت عمليات إطالق الصواريخ محلية الـصنع فـي 

 بـأن   "سـرائيلي اإل"يث اعترفت مصادر قـوات االحـتالل         خاصة باتجاه بلدة سديروت ح     ،"سرائيليةاإل"
الصواريخ الفلسطينية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في البلدة المذكورة، وإلحاق أضـرار       

  .صابات بشريةإمادية في أحد المنازل السكنية، زاعمة أنها لم توقع أي 
  
 من عناصر حماس بش3اعتقال  

قاموا بـزرع عبـوتين                  
نا

أبري/  الماضي نيسان  ناسفة لضرب قوات االحتالل في مدينة حلحول، شمال الخليل في الشهر          
قوات االحتالل فقد تم العثور على عشرات الكيلوغرامات من المواد التي تستخدم في صناعة العبـوات                

 .الناسفة بحوزة الخلية المذكورة

ح
بت حركة حماس بقرار نقابة األساتذة واألكاديميين البريطانيرح: غزة

 ،وثمنت الحركة في تصريحات صـحفية      . رداً على جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني       "اإلسرائيلية"
  . هذه الخطوة ودعت المؤسسات العربية إلى خطوات مماثلة،الخميس

  31/5/2007قدس برس 
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22.
مشعل قال للصحفيين بعـد     بيروت ونقالً عن الوكاالت أن خالد         

وخلص المتحدث إلـى أن      .حد تعبيره   
داث مخيم نهر البارد األخيرة أبرزت إلحاحية مهمة إعادة بناء منظمة التحرير لترقى إلـى مـستوى                 
ضلع المثلث                

23.

فالمسؤول اإلعالمي في حركة حماس رأفـت        .حل لمشكلة حركة فتح اإلسالم والنازحين معاً        

  التحريرإعادة بناء منظمةضرورة أحداث نهر البارد أثبتت : ماسح 
 من 1/6/2007االتحاد اإلماراتية    أفادت

نحن ال نقبل قصف المخيم، وال نقبل       ":  في دمشق أمس   محادثاته مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع      
في نهر البارد وال في غيره، ونحن دعونا المسؤولين في لبنان إلى معالجة األمر سـلمياً        أن يعاقب شعبنا    

 وأشار إلى الدور الذي تبذله حماس علـى األرض سـواء فـي              ".حتى ال يسقط ضحايا أكثر مما سقطوا      
الوساطات والدور السياسي أو رعاية أبناء المخيم، مشدداً على وقوف الحركة ضد التدخل فـي الـشأن                 

  .للبناني، وضد استهداف أي جندي لبنانيا
متحـدث باسـم    ، رفـض     حول أحداث مخيم نهر البارد     :بيت لحم  من   31/5/2007 وكالة معاً    وأوردت

، "المعالجة األمنية الخالصة لهذه القـضية     " نسخة منه    حركة حماس في الضفة الغربية في بيان وصل معاً        
 فتح اإلسالم يجب أن يكون سياسـياً وإنـسانياً بمـا     على أن أي مدخل لحل قضية المخيم ومشكلة       مشدداً

يجنب المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين أية معاناة وبما يحفظ للدولة والجـيش اللبنـاني سـلطته وهيبتـه                 
وفي تعليقه على اقتراح سلطان أبو العينين أمين سر حركة فتح في لبنان العمل              . ويحاسب المعتدين عليه  
نستغرب رغبة البعض في لعب دور الوكيل األمني وإشـعال   ":سالم قال المتحدث على حل مسألة فتح اإل    

 على -"معارك شوارع داخلية في المخيمات ال يعلم جدواها إال اهللا         
أح

ة وضع الالجئين والمخاطر المحدقة بمستقبلهم خاصة في ظل كون هذه المسألة هي حساسي
أن يكون كل هذا الحديث يهدف إلى النيـل مـن مكانـة            " :ونفى المتحدث  .المركزي في القضية الوطنية   

يتها  وشـرع  ،المنظمة بقدر ما هو محاولة للنهوض بها واستعادة مكانتها اإلجماعيـة بـين الفلـسطينيين              
 ".التمثيلية أمام العالم وحيويتها في حماية مصالح أهم أجزاء شعبنا

  
  خالفات فلسطينية تعرقل إلى اتفاق :حماس ..جاهزون لمساعدة الجيش: زكي من البداوي 

بدا االنقسام بـين    : عبد الكافي الصمد  ،  البداوي نقالً عن مراسلها في      1/6/2007 األخبار اللبنانية    نشرت
لسطينيين على الساحة اللبنانية واضحاً يوم أمس، وتجلّى في قيام ممثل منظمة التحريـر فـي                الفرقاء الف 

لبنان عباس زكي، ووفد حركة حماس، بزيارة منفصلة لكل منهما لمخيم البداوي، بعدما كانت سرت أنباء               
للتباحث فـي   لى جانب فصائل أخرى، سيزور المخيم       إسابقة للزيارة، عن أن وفداً مشتركاً من الطرفين،         

آلية إيجاد 
مرة، الذي زار مخيم البداوي مع عضو قيادة الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، ومـسؤول العالقـات                  

ذي كان منتظراً تشكيله من فصائل      وجود إشكالية تتعلق بالوفد ال    "السياسية علي بركة، أشار لألخبار إلى       
أما زكي الذي تجنّب اإلجابة والتعليق على هذه        ...". منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية     

وجودي في البداوي هو بصفتي ممـثالً لمنظمـة التحريـر ال            : "، قال االزدواجية والزيارتين المنفصلتين  
 ".للفصائل

قب لقاءه فصائل منظمة التحرير في مركز حركة فتح في البداوي، أن            رأى زكي في مؤتمر صحافي أع     و
مع أي حل يـتم     "، مؤكداً أنه    "ظاهرة اختبأت في مخيم نهر البارد وراء المدنيين       "حركة فتح اإلسالم هي     

التوصل إليه إلخراجهم منه، ولكنني أقول لو أنه يوجد واحد في المليون أمالً في أن يستقبلهم أحد، فأنـا                   
: وقـال  ."من سيوافق، لكن هذه بضاعة غير قابلة للتصدير، وأتحدى وجود دولة في العالم تقبل بهم              أول  

إن أحن وأدفأ بلد لهؤالء هو لبنان، وليس أمامهم إال تسليم أنفسهم، وأنا جاهز ألجلب لهم محامين من كل              "
ف والبطش، فإن استجابوا    العالم، وأعمل من الموضوع قضية كبرى، ومعالجتها وفق القانون ال وفق العن           

حّل المـشكلة   "وأكد زكي أن     ."فأبناؤهم وعائالتهم أمانة في أعناقنا، ولكن يجب أوالً مثولهم أمام القضاء          
صعب ومعقد، وأن القرار فيها هو للدولة اللبنانية وليس لنا، فلسنا دولة داخل الدولة، وأن المطلوب هـو                  
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ي إن السؤال المركـزي     ل زك 

سأل ا": صل الى حل سياسي قال        
وعما إذا كانت حركة فتح ستأخذ األمر على عاتقها وتحسمه عسكرياً           . "د الجيش فهو المعني ولست أنا     

  ."ب منا شيئاً فنحن جاهزون

24.

ن الجيش اللبناني ومواقعه    أمنية فلسطينية   أفادت مصادر   أو. سكري كبير في المخيم     
ال أن الجإطالق النـار،    إ وتمركزه حول المخيم لم تكن عرضة ألي         ونقاط انتشاره 

رواح صابات بـاأل  إولم تفد المصادر عن     . لى المخيم خالل االشتباكات   إقفل الطرق المؤدية    أالستنفار و 
ت جـر أثر تدخلت لجنة المتابعة الفلسطينية العليـا و       األ 

25.

بزعم انـه حـي      

  .الت مع الرئيس محمود عباس

 نخوض هذه المعركة تحت أي ظرف، ونحن لن نكون بندقية           تحريم االصطدام بالجيش اللبناني، فنحن لن     
نكبة جديدة حلّت بنا من دون أن يكون لنا دور في هذه الفاجعة، والمـؤلم               "لى أن   إوأشار زكي    ."لإليجار

لى أن منظمة التحرير وكـل      إ، الفتاً   "أن هذه المصيبة ناتجة ممن يحمل اسم فتح وفلسطين واإلسالم معاً          
تبرأت من هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا، ونحن قلنا منـذ اليـوم األول إن مـا                 "ة  الفصائل الفلسطيني 

الجيش اللبناني يمثل رمز وحدة     "وأكد زكي أن     ."حصل هو اعتداء علينا وعلى لبنان، فلماذا ندفع الثمن؟        
جيش هـو   لبنان، ألن كل من فيه انقسم على نفسه، وبقي الجيش وحده رصيداً احتياطياً له، وإن ضرب ال                

ـ    "ضرب لكل لبنان   الحرص الذي أبداه الجيش في عدم قصف التجمعات الـسكنية          "، معرباً عن ارتياحه ل
داخل مخيم نهر البارد، وإن الجيش أبدى كل تجاوب في هذا اإلطار، ووافق على إرساء هدنة ال وقـف                   

وقا ."إلطالق النار، مع تهديده بالرد على مصادر النيران من داخل المخيم          
متى يحدد يوم العودة الى البارد، وهي عودة مربوطة بالتعويض، وقد أخـذت             "بالنسبة إلى النازحين هو     

عهداً من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أمام السفراء العرب بأن تكون العودة الى المخيم مهمتـه                 
 الحل إذا تعذر التوورداً على سؤال عن ماهية     ."األولى، وكذلك إعماره  

قائ
هذا األمر يعود للجيش اللبناني، وإذا طل": قال

علـي بركـة مـسؤول      عن الوكاالت أن    بيروت   من   1/6/2007 االتحاد االماراتية    وفي المقابل، نقلت  
فلسطينية تعرقل التوصـل إلـى اتفـاق،         -إن خالفات فلسطينية    ": قالالعالقات السياسية بحركة حماس     

  ".)فتح اإلسالم(خاصة بعد اتهام أطراف فلسطينية ألطراف أخرى بدعم 
  
  اشتباك بين فتح وجند الشام في عين الحلوة 

جنـد   خرى من تنظـيم   أمس اشتباكات بين عناصر من حركة فتح و       أت ليل   اندلع : محمد صالح  - صيدا
سلحة الرشاشة والقذائف الـصاروخية     الشام قرب سوق الخضار في مخيم عين الحلوة، استخدمت فيها األ          

لى استنفار عإدت  أو
علـن حالـة    أـيش     

ا
وعلى . ضرار على النواحي المادية   واقتصرت األ 

يضاً، وتم االتفاق علـى     أ "نصارعصبة األ "ـسالمية وب اتصاالتها بكل من قيادتي حركة فتح، والقوى اإل       
  .طالق النارإوقف 

 1/6/2007السفير 
  
  ليبرمان يدعو لفصل غزة عن اسرائيل والضفة 

عرض الوزير اإلسرائيلي العنصري المتطرف أفيغدور ليبرمان، أمس مـا          :  برهوم جرايسي  -الناصرة
تجاه قطاع غزة، داعيا إلى إغالقه، وفصله بالكامـل عـن إسـرائيل             " البرنامج السياسي الجديد  "ه  وصف

وقال ليبرمان لوسائل إعالم إسرائيلية، إن على إسرائيل         .والضفة الغربية، وتسليم مسؤوليته لجهات دولية     
مال، أن تقطع التيار الكهربائي والوقود والمياه عن قطاع غزة، وتقصف بكثافة حي الر            

األغنياء في القطاع، واعتبار غزة كيانا معاديا إلسرائيل، وفي المقابل تقطع إسرائيل أيـة عالقـة لهـا                  
بالقطاع، كذلك فصل القطاع عن الضفة الغربية كليا، وتسليم مسؤولية القطاع لألمـم المتحـدة وحلـف                 

لسطينيين في حال استمر إطـالق القـذائف        كما دعا ليبرمان إلى خطوات عقابية أخرى تجاه الف         ".الناتو"
الفلسطينية تجاه مواقع إسرائيلية، ولم يتم إطالق سراح غلعاد شاليت، ومن بين هذه العقوبات، منع زيارة                

العائالت الفلسطينية ألبنائهم األسرى، ووقف كافة االتصا

  

            15 ص                                    739:                                 العدد1/6/2007الجمعة : التاريخ



  

  

 
 

ى الخارج، وعدم استقبال بضائوطالب ليبرمان بوقف نقل البضائع الفلسطينية إل      
من مسؤولين فلسطينيين، بمن فيهم أبو مازن، وعدم السماح         " شخصية هامة "إلسرائيلية، وسحب بطاقات    

 أن مسألة قطاع المياه والكهرباء والوقـود عـن          

  

26.
الفلسطينيين 

الذين تطالب حركة حماس باإلفراج عنهم ضمن صفقة تبادل محتملة مع الجن
إن إسرائيل ستدرس القائمة المذكورة حال طرحها لتنتقي منها أسماء السجناء الذين توافق على : صحيفة

م أسماء السجناء الواردة في قائمة سابقة طُرحت د شطبت معظ

27.

وقال مـسؤول فـي مكتـب رئـيس الـوزراء            . وانشاء هذه اآللية        
نحن مستعدون.  االفراج عن االموال   لسنا ضد "االسرائيلي ايهود اولمرت لرويترز     

نحتاج الى الية للتأكد من ان هذه االموال ال تذهب الى منظمات ارهابية أو الحكومة التي تـشارك فيهـا                    
ي لالغراض االنسانية مثل سـداد اجـور               

28.

 طالباني لعدة دقـائق حـول              
كما التقت ليفني الـوزيرة لـشؤون ال ..وصواريخ القسام " سديروت"الوضع في   

في المؤتمر عدد من النساء القياديات فـي العـالم العربـي،            وعلم أنه شارك    . اكستانية، سميرة مالك  
 المجلس التشريعي الفلسطيني، حنان عشراوي، وكذلك الـوزيرة              

ع للفلسطينيين في الموانئ        
ا

يذكر .ألي عامل فلسطيني بالعمل في مناطق إسرائيلية      
يرا في األيام األخيرة، على لسان عدة وزراء، وبـدعم مـن رئـيس جهـاز                قطاع غزة باتت تتردد كث    

  .، يوفال ديسكين"الشاباك"االستخبارات الداخلية العامة، 
 1/6/2007الغد األردنية 

  
 إسرائيل تنتظر قائمة جديدة باسماء االسرى: هأرتس 

دة من السجناء اعلن صحيفة هأرتس صباح اليوم الجمعة أن إسرائيل تنتظر حالياً قائمة جدي
وقالت  .دي غلعاد شاليط

ال
علماً بأن إسرائيل كانت ق. إطالق سراحهم

وذكرت مصادر أمنية اسرائيلية أن المفاوضات الرامية إلى إنجاز صفقة . "عليها قبل حوالي شهرين
 . التبادل مع الجندي شاليط تتعطل حالياً بسبب االوضاع الميدانية المتردية في االونة األخيرة

  1/6/2007وكالة معا  
  
  تفرج عن اموال فلسطينيةاسرائيل ربما  

قال مسؤولون اسرائيليون يوم الخميس إن اسرائيل مستعدة لتحويل ايـرادات ضـرائب             : من ادم انتوس  
محتجزة الى الفلسطينيين من خالل آلية تضمن عدم وصول هذه االموال الى الحكومـة التـي تتزعمهـا          

ن طلبوا عدم نشر اسمائهم إن الواليات       وقال المسؤولون االسرائيليون الذي    .حركة حماس او إلى الناشطين    
المتحدة واالتحاد االوروبي يبحثان هذه المسألة وإن اسرائيل ستكون مستعدة لالفراج عن االموال بمجرد              

االتفاق على آلية بها ضمانات كافية
لكننا "وقال  . " لتحويلها  

ال أحد ضد اعطاء اموال الى الرئيس الفلسطين"وقال  . "حماس
واضاف المسؤول  . "والمدرسين وأي شيء هناك حاجة اليه على المستوى االنساني        االطباء والممرضات   

  ."لكنهم لم يعثروا على هذه االلية"
  31/5/2007رويترز 

 
  ليفني تدعو للتطبيع مع إسرائيل بشكل فوري وعدم االنتظار 

عربية، إن األمـر    قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، في إطار الحديث عن مبادرة السالم ال            
وذلك بذريعـة أن البـدء    . السليم في العملية هو تطبيع العالقات مع إسرائيل بشكل فوري وعدم اإلنتظار           

وجاءت أقوال ليفني هذه في المؤتمر الذي عقـد          .بتطبيع العالقات يدفع بالعملية السياسية، على حد قولها       
يث التقت ليفني عددا من النساء القياديـات فـي          ح". نساء قياديات "في فيينا اليوم، الخميس، تحت عنوان       

وجاء أن ليفني تحدثت مع زوجة الرئيس العراقي .العالم العربي واإلسالمي  
نـساء فـي الحكومـة             

الب
بضمنهم الشيخة هيا آل خليفة، وعضوة
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29.
ع في الـشرق األوسـط، والـذي حمـل              

وأكدت وزارة الخار  في األراضي الفلسطينية،   "العنف"الفلسطينيين مسؤولية   
 "االعتـداءات "ظر بإيجابية إلى قرارات مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية بـشأن شـجب               

 نـاطق باسـم         

30.
س الوزراء 

 ؟"فق سورية على قطع حلفها مع ايران، حزب اهللا والمنظمات الفلسطينية

ونقل رئيس الوزراء سلسلة . " وخطر االندالع الحربي في الشمال

واو. وعلى المستوى العلني، يواصل اولمرت التحدث ببرود تجاه السوريين
ة، ويبدو أن انا معني للوصول الى سالم مع سوري": مساعدات للديموقراطية في الكونغرس االميركي

ويرى محللون ومراقبون، أن ليس ". الى اتفاق

وجاء أن ليفني قد اجتمعت بشكل منفرد مع حنـان عـشراوي             .للدراسات العلمية في الحكومة الجزائرية    
  .ت السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيةلمدة ساعة، لمناقشة االتصاال

  31/5/2007 48عرب
  
  "الرباعية الدولية"إسرائيل تنتقد بيان  

اللجنة الرباعية الدولية المعنية باألوضاببيان  رحبت إسرائيل   
ة اإلسرائيلية أن إسـرائيل     جي  

تن
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية عن .الصاروخية الفلسطينية المتواصلة على إسرائيل    

 وواضح أنه لـيس هنـاك أي سـبب معقـول     ،"األسرة الدولية تتحدث بصوت موحد"الخارجية قوله إن    
  .الستمرار الجانب الفلسطيني في إطالق القذائف الصاروخية

  1/6/2007البيان اإلماراتية 
  
   المكان استئناف محادثات السالم مع سورية"يجري فحصا جديا جدا"أولمرت : هآرتس 

ان رئيافادت صحيفة هآرتس، امس، :  من محمد ابو خضير وزكي ابو الحالوة-القدس 
وحسب . ايهود اولمرت، يدرس من خالل طرف ثالث، امكان استئناف محادثات السالم مع سورية

، لم "جري فحص جدي جداي"مصدر سياسي، ال يوجد اتصال مباشر بين اسرائيليين وسوريين، لكن 
ركز في مسألة واشارت الصحيفة الى انه يفهم من أقوال المصدر السياسي، ان الفحص يت. يستكمل بعد

ماذا ستكون طبيعة ": المقابل الذي ستحصل عليه اسرائيل من سورية، اذا انسحبت من هضبة الجوالن
العالقات، وهل ستوا

. االثمان معروفة" ان وكان اولمرت قال اخيرا في محافل مغلقة في تناوله الستئناف محتمل للمفاوضات،
يمكن ان يكون هناك جدال على شروط الدفع، التنزيالت وما شابه، لكن مسألة المسائل ماذا ستحصل 

هل ستحصل على سالم مثل ذاك الذي مع مصر، سالم مثلما هو بين بريطانيا ... اسرائيل في المقابل
 حلفا بين سورية وايران، وقيادات اعطونا الجوالن، وخذوا ارهابا،: وفرنسا، ام مجرد مناورة تضليل

  ".حماس في دمشق
كان كثرة "وتورد هآرتس، ان احد العوامل التي دفعت اولمرت الى اعادة فحص القناة السورية 

االخطارات بتعاظم الجيش السوري
.  الذي قد يؤدي الى مواجهة ال داعي لها بين الدولتين"يرسوء التقد"رسائل الى دمشق حذرت من مغبة 

 وذلك ايضا كي يوضح، في حالة -لكنه يرغب في أن يفحص أيضا المسار السياسي حيال السوريين 
من واجبي كرئيس وزراء ": وصرح أولمرت في المحافل المغلقة .اندالع أزمة، ان اسرائيل حاولت منعها

وكذا حين يكون ... تى لو اعلن بعض محافل االستخبارات ان هذا خداع، ح)المسار السياسي(أن أفحص 
  ".زعماء عرب وغيرهم يحذروني

ل من أمس، قال لوفد لجنة 
ال

النظام الحالي، الذي يدعم االرهاب، غير معني بالوصول 
هناك نية اسرائيلية جدية العادة الهضبة المحتلة الى سورية في الوقت الراهن، وان حكومة اولمرت 

  ".ضعها اال تعبير عن ذلكضعيفة بحيث ال يمكنها اتخاذ قرار بهذا الحجم، وما الشروط التي ت"
  1/6/2007الراي الكويتية 

  

  

            17 ص                                    739:                                 العدد1/6/2007الجمعة : التاريخ



  

  

 
 

31.

ر إلياهو، في رسالة دينيـة تنـشر        وأشا. منها النيران على إسرائيل، حتى لو كانت مناطق مأهولة         
اليوم، إلى أنه يجب استهداف منازل سكنية تطلق منها النار على إسرائيل حتى لو ك

ووجه إلياهو هذه الرسالة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت وقال فيها أنه . الضرر بمدنيين 
 خطر دائم، وأن نتجنب نحـن المـساس بـالمخربين           سديروت في 

32.

نة قد تخوضها إسرائيل في األمد المنظور، على خلفية االستعدادات 
لخوض مواجهة مع سوريا وحزب اهللا وفي ضوء تطورات الملف الن

الحملة التي ينوي الجيش "توى، إن سكري إسرائيلي، وصفته صحيفة جيروزاليم بوست بأنه رفيع المس
ى إطالع اإلسرائيليين على ما ينبغي القيام به في حال 

33.

وذكـرت   .ا عن هذه الخطوة      

ة الخارجيـة      
االسرائيلية تسيبي ليفني مع سفير بريطانيا لدى اسرائيل يوم االثنين وقالـت ان ال

انها بالفعـل محاولـة لنـزع       "دور رئيس الجامعة العبرية في القدس       وقال مناحيم ماجي   .دعوة للمقاطعة 
عـة مـن     

31/5/2007  

   حاخام إسرائيلي يدعو الستهداف المدنيين الفلسطينيين 
دعا الحاخام األكبر الشرقي السابق إلسرائيل مردخاي إلياهو إلى عدم إبداء الرحمة تجاه المناطق التـي                

تطلق 
ـان ذلـك سـيلحق                    
             

) مستوطنة(من المستحيل بقاء سكان     "
وجوب الخروج في عملية فعلية ضدهم، حتى لو أصيب المـدنيون           "، داعيا إلى    "المختبئين بين المواطنين  

  ."بينهم
  1/6/2007السفير 

  
  إسرائيل تعد جبهتها الداخلية للحرب 

ة واسعة النطاق إلعداد الجمهور تنوي قيادة الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي إطالق حملة دعائي
اإلسرائيلي لمواجهة أي حرب ممك

وقال مصدر  .ووي اإليراني
ع

اإلسرائيلي إطالقها خالل أسابيع من اآلن، تهدف إل
ربط الحملة المنوي تنفيذها بأي حدث أو تهديد معين، لكنها تستهدف "، مشدداً على عدم "تعرضهم لهجوم

  ."إعداد الجمهور لمواجهة الحرب
  1/6/2007خبار اللبنانية األ

  
  اسرائيل تدين دعوة أكاديمية بريطانية لمقاطعتها 

انتقدت اسرائيل بشدة يوم الخميس اقتراحا للنقابة الرئيسية لمدرسي الكليات في بريطانيا بتأييـد مقاطعـة            
ـ         .للمؤسسات االكاديمية االسرائيلية   راح وأدانت الحكومة وأكاديميون اسرائيليون بارزون وصـحف االقت

وقال بعض المعلقين انهم يرون أن معاداة السامية ونفوذ مسلمي بريطانيا الذين يتزايد عددهم وراء هـذه                 
ونأت الحكومة البريطانية بنفسه .الدعوة للمقاطعة وهي االحدث من نوعها     

نقابة في المملكة المتحدة تستعد     تقارير في اسرائيل أن نقابة عمال الخدمات العامة في بريطانيا وهي أكبر             
وأقرت نقابة الجامعات والكليـات      .أيضا القتراح مقاطعة اسرائيل خالل مؤتمرها السنوي الشهر المقبل        

التي تضم االساتذة والمحاضرين البريطانيين اقتراحا يوم االربعاء بأن يناقش أعضاؤها البـالغ عـددهم               
الـنص الكامـل لـدعوة      "قترح هذا االجراء أن ترسل النقابة       وا . ألفا مقاطعة الجامعات االسرائيلية    120

  ."المقاطعة الفلسطينية الى جميع الفروع من أجل االطالع عليها والمناقشة
نـرى أن مـن الغريـب أن يعتقـد          "وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وزارة الخارجية االسـرائيلية          

ويؤمنون بمقاطعة البلد الوحيد في     ... وار والسالم االكاديميون البريطانيون أن المقاطعة وسيلة لتشجيع الح      
واجتمعـت وزيـر. "الشرق االوسط الذي يوجد به وسط أكاديمي مستقل وحر بشكل حقيقي          

حكـومتين تعارضـان                 
ال

وتتهم مجمو." انها مثيرة للحفيظة وتنافي روح العالم االكاديمي      . الشرعية عن وجود اسرائيل   
متواطيء بشكل مباشر أو غير مباشـر مـع         "االكاديميين الفلسطينيين الوسط االكاديمي االسرائيلي بأنه       

  ."لتعزيز أعمالها القمعية) أكاديمية(ات العسكرية ويزودها بخدمات بحثية مؤسسة االستخبار
رويترز 
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34.

ـصرية                
الرسمية والشعبية ضد األقلية الفلسطينية، وأشار بصورة خاصة لحقيقة وجود

نـة  وأشار زيـدان، إلـى قـانون المواط        .زب ليبرلمان العنصري في مركز اتخاذ القرار اإلسرائيلي       
لتقيدات المفروضة على حرية التعبير وحرية التنظيم،             

35.
رجة 

 30ب التقرير، فإن جزءاً من السفن الخمس عشرة التي يتألف منها سالح البحرية تجاوز عمره 
وفي حال عدم شراء سفن جديدة، فإن مصير سالح البحرية هو "عاماً، 

وأشار التقرير إلى أن شركات أميركية تسعى الى إقناع الجيش االسرائيلي  ."يليهجومية للجيش االسرائ
أن الجيش االسرائيلي لم 

36.

ق يمكن استخدامها في مجاالت كثيرة لكن االنتاج 
 دفعت لمثل هذا االختراع جاءت بناء على طلبات تقدماالساسي او الفكرة التي

واثار االختراع الجديد انتباه العديد من خبراء التصنيع العسكري بمن فيهم خبراء الجيش  .ي العالم
 عمليات خاصة بحيث يستطيع

  
   تبحث مع رئيس البرلمان االوروبي التمييز العنصري االسرائيلي48 في الالعربيةاالحزاب  

 بحث ممثلون عن بعض األحزاب السياسية العربية والجمعيـات األهليـة، وبـاحثون              - وفا -الناصرة  
، مع هانس جيرت بوترنغ، رئيس البرلمان األوروبـي، بعـض           48اديميون عرب داخل أراضي الـ      أك

  .القضايا التي تعاني منها الجماهير الفلسطينية في إسرائيل، جراء سياسة التمييز العنصري
وقال بيان صدر عن المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان، امس، إنه حضر اللقاء مـدير المؤسـسة محمـد                  

 الذي طرح أمام الضيف القضايا المتعلقة بأساليب التمييز المتبعة، إضـافة لتـصاعد العنزيدان،
 وزراء وأحـزاب أمثـال               

ح
العنصري، وتدخالت الشاباك في الحياة السياسية وا
وطالب المشاركون، بأن تبقى قضية حقوق اإلنـسان         .إضافة إلى تصاعد الخطاب الديمغرافي اإلسرائيلي     

  .اسية واالقتصاديةوالمجتمع الفلسطيني على أجندة البرلمان األوروبي، خاصة في الجوانب السي
 1/6/2007الحياة الجديدة 

  
   جعل مستقبل سالح البحرية مهدداً"ساعر"قصف  

الصاروخ المضاد للسفن الحربية، الذي أطلقته المقاومة اللبنانية، على البا: " فراس خطيب-حيفا 
مستقبل سالح في بداية الحرب على لبنان، يهدد بإغراق ) 5من طراز ساعر (االسرائيلية أحي حانيت 

هذه خالصة تقرير أعدتّه القناة االسرائيلية العاشرة وبثته أول من أمس، أشار خالله معده  ."البحرية
، "أحي حانيت"المحلل العسكري للقناة ألون بن دافيد، إلى أن استخالصات العبر من الضربة التي تلقتها 

وبحسب التقرير،  ."التخلي عنه" تنادي بـالتي تعد األحدث في سالح البحرية، أدت إلى ارتفاع أصوات
  . على الجيش االسرائيلي"تؤثر نفسياً"فإن الضربة التي وجهها حزب اهللا للبارجة ال تزال حتى اآلن 

وبين، ضمن هذا السياق، أن اسرائيل . وعرض التقرير االوضاع السيئة التي يعاني منها سالح البحرية
.  عاماً، مثيراً التساؤل عن الجدوى من القيام بذلك اآلن15من لم تحدث أسطولها الحربي منذ أكثر 

وبحس
الصدأ، ما سيؤثر على القوة 

ال
بشراء بوارج جديدة تتميز بالقوة الهجومية وبالتحصين من ضربات العدو، إال 

 ليس "لخفر السواحل"يقرر بعد إذا كان يريد سالح البحرية سالحاً بكل ما في الكلمة من معنى، أم قوة 
  .أكثر

  1/6/2007األخبار اللبنانية 
  
 تكنولوجيا ايطالية جديدة تحول الجنود الى رجل العنكبوت : مصادر اسرائيلية 

في مدينة تورينو االيطالية في اختراع خيوط قوية جدا وشفافه " البوليتكنيك " نجح فريق بحثي من جامعة 
التي " معاريف" واضافت صحيفة .يوط العنكبوتبشكل يجعلها غير مرئية وتتمدد لمسافات بعيدة تشبه خ

التي استخدمها العلماء مكنتهم من انتاج مواد غاية في البساطه " تكنولوجيا –النينو " اوردت النبأ ان 
ودقيقة جدا وتمتاز بقوة كبيرة وقدرة عالية على االلتصا

ت بها العديد من الجيوش 
ف

االسرائيلي في العالم الذين يعتقدون بجدوى استخدام هذه الخيوط في تنفيذ 
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  مساعدات هنغارية للنازحين من فلسطينيي مخيم نهر البارد شمالي لبنان .37
سطينيين النـازحين         

38.

ولفتت الى ان تـدهور األوضـاع       .  والمعوقين، والمسنين      
توفيربوطالبت  . االنسانية بشكل سريع في المنطقة السكانية المكتظة في مخيم البارد         

دعـت الـسلطات    كمـا   . مغادرةتمكين المدنيين من الدخول وال    إضافة إلى    ،النسانية للدخول الى المخيم   
اتية بشكل عـام فـي                

39.

 رئيس الـسلطة    وا والمطالبة بعزله وإبعاده عن موقعه الكنسي الرفيع، كما طالب            
 على مطالب الطائفة والتمسك بمقرراوالتأكيد،  هالفلسطينية بسحب اعترافه من   

اليات االحتجاجيـة التـي سـتقام اسـتنكاراًالمطران عطا اهللا حنا، أن هذا االعتصام يأتي في إطار الفع          
بأنه ا إياه،   تهمم. عامة   

  31/5/2007قدس برس 

 من أجل الدفاع عن البقاء في الوطن يؤكدون على مواصلة النضال 48فلسطينيو .40
ـ       :  وديع عواودة  -القدس المحتلة     عزمهـا علـى48 ـأكدت منظمات المجتمع المدني داخل أراضي ال

رغم فلسطيني،   مليون   .2

تسلق العوائق وتجاوز العقبات الميدانية " رجل العنكبوت"الجندي الذي يحمل على ظهره منظومة 
 .واالنتقال من مبنى الى اخر واقتحام مبنى دون ضجة

31/5وكالة معا 

بنان وصول فريق طبي هنغاري لمساعدة الفلأعلنت السفارة الهنغارية في ل    : بيروت
 والوقوف على حاجـاتهم      نتيجة االشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح االسالم،        من مخيم نهر البارد   

  . المساعدات إلى مستشفيات طرابلسإضافة إلى تقديم. لطلب المزيد من المساعدات من هنغاريا
  1/6/2007الحياة 

  
   من االشتباكات مع فتح االسالم لتحييد المدنيين وحماية أطفال مخيم البارداتدعو 

 الجمعيات والمنظمات االنسانية التي تعمل على       نيابة عن رئيسة المنظمة السويدية لرعاية االطفال      حذرت  
للبنـاني  ، من آثار االشتباكات الدائرة بين الجيش ا        من مخيم نهر البارد     النازحة  الفلسطينية مساعدة االسر 

فتح االسالم خصوصا على االطفال ومجموعة
 ممر آمن للمنظمات    

ا
اللبنانية بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمة األونروا، الى تحسين االوضاع الحي

، وبناء ما   نازلهماالهتمام الجدي بمساعدة النازحين وعودتهم السريعة لم      ومخيمات الالجئين الفلسطينيين،    
  . تهدم من مساكن ومرافق عامة وبنى تحتية

  1/6/2007فير الس
  
  اعتصام في ساحة كنيسة القيامة في القدس للمطالبة بعزل البطريرك ثيوفيلوس 

نظم المئات من أبناء الطائفة األرثوذكسية في القدس المحتلة، اعتصاما في ساحة كنيـسة              : القدس المحتلة 
جراءاتـه التعـسفية    القيامة، رفعوا خالله الالفتات والشعارات المنددة بالبطريرك ثيوفيلوس والرافضة إل         

بحق رجال الدين العرب،
وأكـد  . ت اجتماع عمـان        

         
 والطائفة األرثوذكسية ،لمواقف البطريرك العدائية تجاه االكليروس العربي خاصةً      

 وكذلك يـشكل تهديـداً علـى        ،يقف حجر عثرة أمام مسيرة اإلصالح والحفاظ على العقارات واألوقاف         
  .حضور الكنيسة الفاعل

  

     
ـ مواصلة النضال المنظّم من أجل الدفاع عن البقاء في الوطن واألحقية فيه            1 ل

  . التهويد والتهديد التي يقودها الشاباكحملة
  1/6/2007الخليج اإلماراتية 
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41.

قد و .عملية16 فلسطينيا قضوا في     23 اغتياال منذ مطلع العام الجاري إلى        ضوا    
مسجال  يتصدر شهر أيار قائمة شهداء العام الجاري، يليه شهر نيسان           تصدر  

 إلى ذلك. شهيدا 11آذار  فيما سقط في     شهيدا،   13الذي سجل سقوط    شباط  ف شهيدا،   14 بواقعكانون ثاني   
 فلـسطينيا،   629م المتبـدد         

  1/6/2007قدس برس 

  ية المانيا في رام اهللا بلديات رؤساؤها اسرى يعتصمون امام ممثل9ممثلو  .42
 الغربية، خالل اعتصام نفذوه أمام ممثلية المانيـا         ضفة     

  ئيلي يعتقل نائب رئيس بلدية نابلس.43
 ا، اعتقلت قوات الجيش االسرائيلي    : نائل نخلة  - غسان الكتوت    -نابلس  

من مؤتمر صحفي عقد في رام اهللا تحـدث فيـه عـن              وذلك بعد عودته     .ى حاجز زعترة العسكري   
س بلدية في مناطق مختلفة مـن               

/2007  
  

  جات األسرى44
 دورة ،بالتعاون مع مركز دارناالفلسطينية م 

  //ر االسرى 

   يبدأون خطوات تصعيدية االسرائيليريمونسجن   .45

  1/6/2007حياة الجديدة 

   شهيدا126 فلسطينيا في أيار يرفع ضحايا العام إلى 66استشهاد : إحصائية 
وبـسقوط هـذا     . سقطوا في قطاع غـزة      منهم 55،   فلسطينيا  66  المنصرم استشهد في شهر أيار   : غزة

 شهيدا، وبذلك يرتفـع     126منذ مطلع العام الجاري قد وصل إلى        العدد، يكون عدد الشهداء الذين سقطوا       
 أن مـن بـين       خاصة بقدس بـرس،    وأفادت إحصائية  . شهيدا 4678عدد ضحايا انتفاضة األقصى إلى      

الضحايا سبعة أطفال، دون سن الثامنة عشرة، وتسعة فلسطينيين قضوا في ثمان عمليات اغتيال، ليرتفع               
بذلك عدد الشهداء الذين ق

 شـهر   ومن ثم  شهيدا،   22
   

 في عمليـة الـوه،الجندي اإلسرائيلي أسر   منذ   القوات اإلسرائيلية  قتلتفقد  
معظمهم سقطوا في قطاع غزة، في حين سقط منذ توقيع التهدئة في السادس والعشرين من تشرين ثـاني                  

  . فلسطينيا142الماضي 

  

 ناشدت مجالس بلدية في ال: نائل موسى  - رام اهللا 
  الفلـسطيني  الضغط على اسرائيل من اجل اطالق سراح ممثلي الـشعب           االتحاد االوروبي  في رام اهللا،  

  . المحتلةواالسرى ووقف ممارساتها التعسفية االخرى في االراضي
  1/6/2007الحياة الجديدة 

  
الجيش االسرا 

نائب رئيس بلدية نـابلس     ،  مس 
عل

قاالت األخيرة التي طالت شخصيات نقابية ورؤساء وأعضاء مجالاالعت
 يكون هناك ثالثة معتقلين من مجلـس        هوباعتقال.  وتداعياتها على مختلف مجاالت الحياة     ،الضفة الغربية 
  .بلدية نابلس

1/6القدس الفلسطينية 

و مجانية لزكمبيوتر نظم دورةتوزارة اإلعالم في نابلس  . 
نظمت وزارة اإلعال:  السهل للصحافة واإلعالم-سلفيت 

كمبيوتر مجانيه متقدمه لزوجات األسرى في محافظة نابلس، وذلك تقديرا لدورهم النضالي ومساندة 
  .نري للوالد خلف قضبان السجحتى يستطعن التواصل مع ابنائهن في ظل الغياب القس، ألسرهم

3052006تقري
  

اسرى
لخطوات التصعيدية احتجاجاً على          انهم بدأوا بتنفيذ بعض ا، اسيرا 650افاد اسرى سجن ريمون وعددهم      

 وجبات طعام واغالق    3رجاع  بإوقد قاموا   . مماطلة وتلكؤ ادارة السجن في توفير الحاجيات االساسية لهم        
  . انهم سينفذون خطوات احتجاجية كثيرة وكبيرةواالسجن بصورة كلية، كما اعلن

ال
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  اسيرا يقبعون في سجون االحتالل من ابناء محافظة طولكرم  1250 . 46
رتفع إلى ما يقارب افظة 

  30/5/2006تقرير االسرى 

  ب يعتدون على عدد من المواطنين ونشطاء سالم اجانفي الخليل نمستوطنو.47
اء علـى عـدد مـن          

  
اساليمنع مد أنبوب غاز داخل مقبرة قضائيا مؤسسة األقصى تستصدر أمراً  .48

 أمراً احترازياً مـن المحكمـة       ،استصدرت مؤسسة األقصى العمار المقدسات اإلسالمية     : س المحتلة 
ب غاز داخل حدود مقبرة قريـة قمبـازة    

  ة االعتداءات االسرائيلية.49
، قبيل اعتقاله على يد ائيس بلدية نابلس  حذر نائب ر  :  نائل موسى  - رام اهللا 

اتجاه المدينة نحو كارثة حقيقية، بسبب استمرار االعتداءات اإلسرائيلية عليها، ومحاصرتها مـن كافـة
وأكـد  . %60ى       

  ي الفلسطينية .50
 في تقريره السنوى الثالث ح أكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان     : وفا - غزة

 كان األكثر تدهوراً، بعد فرض حصار اقتـصادي         2006 أن العام    ،الجتماعية والثقافية في قطاع غزة    
 .ائيل بحجز أموال السلطة المتمثلـة بالمقاصـة               

  الفلسطينيون يوثقون حكاياتهم الشعبية تسجيال صوتيا .51

  

 ان عدد المعتقلين من ابناء المحا،اوضح نادي االسير الفلسطيني في طولكرم
 معتقل مع بداية الشهر الجاري، تركزت في 70أكثر من طالت  بعد حمالت اعتقالأسير،  1250

  .معظمها على طلبة المدارس والفتية صغار السن ممن هم أقل من الثامنة عشر

  
 

 امس، على االعتد في الخليل،  اقدمت مجموعة من مستوطني كريات اربع     : الخليل
المواطنين ونشطاء السالم االجانب وذلك بغرض منعهم من حصد االعشاب في قطعـة ارض مجـاورة                

  .للمستوطنة تمهيداً لزراعتها
  1/6/2007األيام الفلسطينية 

  مية
د

العليا يقضي بمنع شركات الكهرباء االسرائيلية من مد خط أنبو
الق

شركات اسرائيلية وسلطة اآلثار وما يسمى بالقيم على أمالك         المهجرة في قضاء حيفا، ويشمل أيضاً منع        
  .هافي حدود، الغائبين من القيام بأي أعمال حفرية وإنشاء أي بنى تحتية، أو إدخال وإخراج مواد

  1/6/2007الحياة الجديدة 
  
نسبة البطالة في نابلس نتيج% 60 

، مـن   الحتالل االسـرائيلي       
               

، فيما ارتفعت نسبة البطالة إل%45  بلغت نسبة الفقر في نابلس    مشيرا إلى أن     .النواحي
 ألف دوالر من الحكومة والرئاسة الفلسطينية، بعـد         150بلدية لم تتسلم سوى مبلغ      الأن  ،  من جهة أخرى  

  .اعتبارها مدينة منكوبة قبل أشهر
  1/6/2007الحياة الجديدة 

  
 شهد واقعا اقتصاديا واجتماعيا متدهورا في االراض2006العام : تقرير

ـول الحقـوق االقتـصادية           
وا

ومالي شامل على الحكومة من الدول المانحة، وقيام إسر
، ممـا خلـق     ذلكب الموظفين ولشهور عديدة، ومازالت عاجزة عن        حيث عجزت السلطة عن دفع روات     

  .ها في إضراب مؤسساتذلكواقعاً اقتصادياً واجتماعياً متدهوراً، وتسبب 
 1/6/2007الحياة الجديدة 

  

  

            22 ص                                    739:                                 العدد1/6/2007الجمعة : التاريخ



  

  

 
 

 ى صيادين اقيمت خالل العصر الحجري قبالة شواطيء حيفا اكتشاف قر .52
 بدراسة  خالل قيامهممعهد البحوث البحرية ومياه البحيرات االسرائيليفي اكتشف الباحثون  :ت لحم

 قرى صيادين اقيمت خالل 

  منقسمة بين فتح واألجهزة األمنية وحماسالرياضية الفلسطينية.53
كان يفترض ان تنتهي مسيرة دوري كرة القدم ا: صالح النعامي - غزة

عدة مرات بسبب  أشهر على اكثر تقدير، اال انه استغرق اكثر من عامين توقف خاللها 6 خالل 200
أما على . صوات االنفجارات

54.

والحرص على االرتقاء بها 
وأشار . إلى مجاالت أوسع من التعاون في مختلف المجاالت

 السالم في منطقة الشرق األوسط ال سيما دعمها للجهود المتمثلة بمبادرة السالم  أوروبا لتحقيق
االتحاد األوروبي 

  .هكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادت

55.

ت الشعبية الى مرحلة التسجيل الـصوتي        انتقل الفلسطينيون من مرحلة التوثيق المكتوب للحكايا       :رام اهللا 
تجدر االشارة  و .لها على اقراص مدمجة من قبل مجموعة من الممثلين الذين تدربوا على دور الحكواتي             

 اعتبرت الحكاية الشعبية الفلسطينية مـن روائـع االدب           كانت قد  يونسكوالمنظمة  في هذا السياق إلى أن      
  .االنساني

  31/5/2007رويترز 
  

بي
 بقايا،طبيعة االراض تحت مياه البحر المتوسط قبالة شواطئ مدينة حيفا

 وبعض االماكن التي يشتبه ،بار مياه بلغ عمقها من ستة الى سبعة امتارالعصر الحجري اضافة الى ا
في منطقة  الذي أنشيء بهذا الصدد، مكن طبوغرافيال كما أن النموذج .العلماء بكونها مصانع نبيذ قديمة

 مشاهدة امتداد جبل الكرمل تحت البحر وكذلك مشاهدة حافة بحرية ضخمة تكونت قبالة سواحل منحيفا 
 .لناقورهرأس ا

  31/5/2007وكالة معا 
  
 النوادي 

لفلسطيني الذي بدأ في عام 
5

االوضاع االمنية، بينما كانت الفرق تتدرب في بعض االحيان على وقع ا
، إلى أن  الناطق اإلعالمي باسم اتحاد كرة القدم الفلسطينيصعيد النوادي الرياضية الفلسطينية، فيشير

ضافة الى ان هناك بعض النوادي  قريبة من فتح، باال منهاثمانيةف لها انتماءات سياسية، هامعظم
 هناك فرق تمثل الجمعيات الخيرية االسالمية المقربة من  كما أن.المرتبطة ببعض االجهزة االمنية

  .حماس
  1/6/2007 الشرق األوسط

  
 العاهل االردني يؤكد عمق عالقات الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي 

ي، خالل استقباله، اليوم رئيس البرلمان األوروبي هانز جيرت أكد العاهل االردني عبد اهللا الثان: عمان
بوترينج، على عمق عالقات الشراكة بين األردن ودول االتحاد األوروبي 

عبداهللا الثاني إلى الدور المهم الذي تضطلع 
به

وعبر العاهل االردني عن تقديره للمساعدات اإلنسانية التي يقدمها . العربية
ين للفلسطينيين، داعيا إلى االستمرار بتقديم مثل هذا الدعم بهدف التخفيف من معاناة الفلسطينيين وتحس

وفي هذا اإلطار حث عبداهللا الثاني االتحاد على دعم المؤسسات الفلسطينية التعليمية . ظروفهم المعيشية
كما جرى خالل اللقاء بحث التطورات الراهنة في . والصحية لتمكينها من تقديم خدماتها بشكل أفضل

لبنان حيث تم التأ
  31/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
 القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع ومفتاح السالم في الشرق االوسط: المجالي 
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واعرب المجالي عن تطلعه الى . يمقراطية والتشريعية في البلدان االعضاء باالتحاد
ايجاد حلول لمشكالت الشرق االوسط لتحويلها الى واحة امن 

واضاف ان القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع ومفتاح السالم واالستقرار . دد امن العالم وسالمته
وقت الراهن على رفع الحصار 

 بايو ويؤكّدان على أهمية تفعيل عملية السالم.56
اجتمع وزير الخارجية عبداالله الخطيب، في مكتبه ال: عمان

. وبحث الجانبان المستجدات في المنطقة السيما ما يتعلق بعملية السالم. ألوسط لويس دي ألميدا سامبايو
الم وإيجاد السبل المناسبة إلنهاء النزاع في المنطقة وتحقيق األمن 

57.

 في أول اجتماع له معهم ،زب جبهة العمل اإلسالمي
منذ عام في مقر رئاسة الوزراء، وحذر الحركة من التمادي في تصرفات

ال انها تجاوزت الخطوط الحمراء بإساءتها المتكررة للدولة األردنية، وقال إن الحركة تغتنم أي فرصة 
كة تتلقف أي إساءة من وسائل 

قال رئيس مجلس النواب، رئيس االتحاد البرلماني العربي، عبد الهادي المجالي ان : سانت بطرسبورغ
االستقرار في الشرق االوسط باسرها ونحن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع ومفتاح السالم و

نعمل مع الجميع من اجل ايجاد حل سلمي عادل وشامل لها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
  .السالم العربية

 لتأسيس الجمعية 15وعرض المجالي، في كلمة بحفل افتتاح الدورة االحتفالية بمناسبة الذكرى الـ 
لمستقلة المنعقدة في سانت بطرسبورغ، االوضاع في منطقة الشرق االوسط البرلمانية لرابطة الدول ا
وطالب المجالي بالحد من التسابق المحموم في مجال التسلح ووضع حد فاصل . والمنطقة العربية عامة

وقال المجالي ان الديمقراطية ضرورية . النتشار االسلحة النووية ومختلف انواع اسلحة الدمار الشامل
شيرا الى ان االتحاد البرلماني العربي يعتبر ان احدى السمات التي ينفرد بها هي تعدد وتنوع للجميع م

انماط الممارسة الد
ة حروب وتوترات وسالم بدل ان تكون بؤر

ته
في منطقة الشرق االوسط باسرها، مؤكدا ان االتحاد يعمل في ال

 الستمرار الحياة بشكل المفروض بدون وجه حق على الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الالزمة
واشار المجالي الى ما يعانيه لبنان من عواقب الحرب التي شنتها . طبيعي في قطاع غزة والضفة الغربية

عليه اسرائيل في الصيف الماضي والذي تتازم فيه االوضاع السياسية واالقتصادية وتتراجع لغة الحوار 
مية المبذولة الى ايجاد حل لالزمة في لبنان بما يصون والتفاهم متمنيا ان تسفر المساعي العربية واالقلي

  .وحدته واستقالله
  31/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
الخطيب يلتقي مع سام 

الشرق يوم، مع المنسق لعملية السالم في 
ا

مؤكدين أهمية تفعيل عملية الس
. المستقلة المتواصلة والقابلة للحياةواالستقرار لشعوب المنطقة والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

. وناقش الطرفان آخر المستجدات في لبنان، حيث أعرب الخطيب عن قلق األردن لما يجري هناك
. مشيرا إلى ضرورة تواصل الجهود السياسية إلى توافق وطني لبناني يعيد األمن واالستقرار إلى لبنان

رورة قيام الجيش اللبناني ببسط سيادته وسيطرته على وأكد رفض األردن النتهاك السيادة اللبنانية وض
  .كامل التراب اللبناني

  31/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  
  البخيت يحذر إخوان األردن     

وجه رئيس الوزراء األردني معروف البخيت انتقادات شديدة اللهجة لحركة : جمال إبراهيم - عمان
ح، ذراعها السياسي في األردن و"اإلخوان المسلمين"

ها غير القانونية وتحدي الدولة 
وق

 ولفت إلى أن الحر.مة الدولة بطريقة ال تحدث إال في األردنلمهاج
اإلعالم اإلسرائيلية لألردن وتقوم بتسويقها، وحضها على مراجعة أدائها وقراءة تصريحات وكتابات 

التصعيدي  كما انتقد الخطاب .بعض قياداتها لترى مدى انسجام ذلك مع تقاليد العمل السياسي األردني
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58.
لحركة فتح اإلسالم، 

وسيطر على عدد من األبنية عند المدخل الشرقي لمخيم نهر البارد، وأ
ساسة وأساسية تسيطر عليها الحركة داخل المخيم، في مقابل سقوط شهيد من الجيش وإصابة آخرين 

وأدى رصاص القناصة الذي كان مصدره مواقع . ارت أمس

59.

وأشار الى ان هذه العصابة المجرمة ال . نيين األبرياء، وسوقهم الى العدالةلبنانيين والفلسطي
تمت بأي صلة الى حضارة مجتمعنا العربي وتقاليده العريقة، وال الى القضية الفلس

 معظم الذين أوقفهم الجيش من هؤالء المجرمين ال ينتمون الى الشعب الفلسطيني الشقيق، بل هم 
دمون مخططات إرهابية بحتة، مذكرا بوقوف الشعب 

60.

لإلخوان بتوزيع االتهامات المجانية ضد الحكومة، واستهجن التشكيك الدائم في االنتخابات النيابية أو 
البلدية قبل بدء عملية االنتخاب مما ينم عن منطق اتهامي غير مقبول، ودعا الحركة الى العودة إلى 

   .خطها المعتدل واالنسجام وثوابت العمل السياسي
 1/6/2007اتية االتحاد االمار

  
  الجيش يسيطر على مواقع حساسة وطائرة غازيل تحلّق للمرة األولى 

تمكّن الجيش اللبناني من االستيالء على مواقع تابعة :  نزيه الصديق-نهر البارد 
ى مواقع حكم السيطرة بالنار عل

ح
بجراح طفيفة، في حصيلة االشتباكات التي د

تابعة " غازيل "على صعيد متصل، حلقت طائرة. الحركة داخل المخيم الى استشهاد العريف حاتم حاتم
لسالح الجو اللبناني، ظهر أمس للمرة األولى، فوق محيط مخيم نهر البارد، وهي محملة بالصواريخ، 

  . وقادرة على القيام بالعديد من المناورات العسكرية
في مقابل ذلك، أفادت أنباء من داخل مخيم نهر البارد أن منزل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير 

  .و جابر ُأصيب بقذيفة سقطت عليه، وأنه نجا وعائلته بأعجوبة من القصففلسطين اب
  1/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  مصممون على توقيف القتلة: قائد الجيش 

قال قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان ان عناصر فتح االسالم الذين أوقفهم الجيش عبارة عن 
فة وال ينتمون الى الشعب الفلسطيني الشقيق، ويخدمون مجرمين ومرتزقة يتبعون جنسيات مختل

مخططات إرهابية بحتة تتالقى مع العدو االسرائيلي في هدف مشترك هو النيل من وحدة الجيش 
وأكد سليمان أثناء اجتماعه مع الضباط، التصميم على توقيف القتلة الذين اعتدوا على الجيش . وتماسكه

والمدنيين ال
طينية العادلة، وتبين 

أن
عبارة عن مرتزقة يتبعون جنسيات مختلفة ويخ

اللبناني الى جانب الشعب الفلسطيني طوال مراحل الصراع المرير مع العدو االسرائيلي، والتضحيات 
. يو الفائتيول/  شهيداً خالل عدوان تموز50الجسام التي قدمها الجيش في مواجهته وليس آخرها تقديمه

ولفت الى أن ما عجز عن تحقيقه العدو باستهدافه مراكز الجيش وتحديداً في منطقة العبدة، حاولت هذه 
العصابة تحقيقه بتعديها على المراكز نفسها، متالقية معه على هدف مشترك هو النيل من وحدة الجيش 

  .وتماسكه
  1/6/2007الحياة 

  
  القاعدة توقيف ضابط ارتباط بين فتح اإلسالم و 

قالت مصادر أمنية لبنانية، انه ال يوجد موقوفون سعوديون في عداد المنتمين إلى تنظيم فتح : بيروت
مايو الماضي، مشيرة /  أيار20اإلسالم الذين اعتقلتهم القوى األمنية اللبنانية في اشتباكات طرابلس في

ن التثبت من هوياتهم ينتظر نتائج إلى وجود أربع جثث بين قتلى التنظيم يعتقد بأنهم سعوديون، لك
والتي سيصار إلى مطابقتها مع فحوص مماثلة ألقرباء لهم ) فحص الحمض النووي(التحاليل المخبرية 

وأكدت المصادر ان المعلومات األولية تفيد ان عشرات من السعوديين بين مقاتلي فتح . في السعودية
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تكتمت المصادر عن وفيما . وتنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن الدن، وجهات استخباراتية اقليمية
كيفية استدراجه وتوقيفه في لبنان، كشفت ان للموقوف شقيقين موقوفين في اش

وأنه كان غادر األراضي اللبنانية الى سورية من طريق الحدود عند . طرابلس، هما محمد وخضر م
اندالع االشتباكات في طرابلس مايو الماضي، أي قبل يوم من /  أيار

 السورية في منطقة القاع -وية لبنانية مزورة، ومن الحدود اللبنانية 
  .البقاعية

  1/6/2007الحياة 

61.

 ارضة تلتزم الصمت.62
دعا فؤاد السنيورة، إلى التالقي والتواصل :  حسن عبداهللا  -بيروت  

مت هو سيد الموقـف ولـم تـصدر         أما في أوساط المعارضة فقد كان الص      . د إقٌرار المحكمة الدولية   
أن القرار الدولي الجديد ما هو إال فصل جديد             

  مداوالت مجلس األمن دليل على جدية المخاوف : لحود .63
د اميل لحود تمسك جميع اللبنانيين بمعرفة الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وما تالها                
دولية، جعل مجموعات كبيرة من       
اللبنانيين ودوالً شقيقة وصديقة، تتخوف من أن تكون وراء إقرارها على النحو الذي تـم فيـه، أهـداف                

ومات أخرى كانت استقتها الحياة من مسؤولين اإلسالم في مخيم نهر البارد، وهي تتطابق مع معل
  .فلسطينيين في المخيم

في غضون ذلك، أكدت مصادر مواكبة للتحقيقات الجارية مع الموقوفين في اشتباكات مخيم نهر البارد 
. لالجئين الفلسطينيين وطرابلس ان أجهزة األمن، تمكنت الثلثاء الماضي من توقيف لبناني يدعى أحمد م

لد في عكار، تعتقد بأنه يشكل الحلقة األساسية إلضاءة الطريق امام التحقيقات األمنية من وادي خا
والقضائية الجارية مع الموقوفين، نظراً الى انها ترجح ان يكون أحد أبرز ضباط االرتباط بين تنظيم فتح 

اإلسالم 
تباكات نهر البارد 

و
19نقطة العبودية شمال لبنان، في 

ولفتت الى انه يشتبه في كونه أحد الذين اتصلوا في اليوم األول الندالع . وحول مخيم نهر البارد
االشتباكات من مقر إقامته خارج األراضي اللبنانية بقيادات أمنية، محذراً إياها من االستمرار في مالحقة 

الظروف واألسباب التي أملت عليه العودة الى لبنان، وأوضحت انها لم تعرف . اعضاء فتح اإلسالم
مساء االثنين الماضي، بواسطة ه

  
  أمريكية مدفوعة الثمن مساعدات 

خيرة للجيش اللبناني ال تندرج في اطار أشار تقرير أميركي الى أن المساعدات العسكرية األميركية األ
 مليون دوالر، وهي مساعدات استثنائية قُدمت 220المساعدات التي قررتها االدارة االميركية سابقاً بقيمة 

الى لبنان وفق قانون عسكري أميركي ينص على امكان القيام بهذه الخطوة شرط أن تدفع الحكومة 
  .اللبنانية ثمن المساعدات بعد سنة

  1/6/2007األخبار اللبنانية 
 
السنيورة يدعو إلى استئناف الحوار وتناسي الخالفات والمع 

والحوار واالنفتاح على مسيرة الدولة           
بع

وألمحت مصادر معارضة إلى . مواقف رسمية حتى اآلن   
في حين تعاملت وسائل إعالم حزب      . على طريق تدويل األزمة اللبنانية ووضع اليد على السيادة اللبنانية         

ارضة نددوا بالقرار واعتبروه خطراً على مستقبل       اهللا باقتضاب مع الحدث واستضافت مسؤولين في المع       
ورأى سليم الحص من جهته أن المهم أال يصبح القرار الدولي مادة لمزيد من التوتر في العالقات                 . لبنان

حيث يجب االنصراف إلى إنهاء الوضع المتفجر في مخيم نهر البارد على الوجه الـذي يحقـن       . اللبنانية
  . نية ويصون كرامة الجيش اللبنانيالدماء اللبنانية والفلسطي

 1/6/2007الوطن السعودية 
  

أك
 المحكمة الوأعتبر أن المنحى الذي أخذه إقرار نظام      . من جرائم مماثلة  
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64.
ابع عشر من آذار أمس، بدعوة كافة القوى اللبنانية للحوار والتوافـق حـول الثوابـت                  

الوطنية الكفيلة بإخراج لبنان من محنته، وتوفير المناخات المالئمة إلجراء االنتخابـ
 المعيار االستقاللي أساسياً فيها، تليها حكومة وحدة وطنية تنهض بكـل            وعدها الدستوري، بحيث يكون   

. مثله من شرعية دستورية وشعبية ووطنيـة              

دء زمن الوصـاية الـسورية                 
  .  وحتى اليوم

  1/6/2007السفير 

65.

 1/6/2007اللبنانية 

66.

ضين، ، بمن فيهم بعض المعار

نحن في "اعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها على األراضي اللبنانية كافة و

وأشار إلى المواقف التي صدرت عن ممثلي الدول التي امتنعت          . أخرى تتجاوز الغاية السامية من إنشائها     
 دليل على جدية المخاوف التي ُأعلنت، والتي كان يمكن تفاديها           عن التصويت على مشروع القرار، خير     

وتمنى أال تكـون المحكمـة،      . لو تمت مراعاة األصول الدستورية اللبنانية في مقاربة موضوع المحكمة         
  . على النحو الذي أقر فيه نظامها، سبباً لمزيد من التباعد بين اللبنانيين

  1/6/2007السفير 
  
  ية تمد يدها إلى الجميع بالدعوة للحوار والتوافق آذار اللبنان14قوى  

توجهت قوى الر
ات الرئاسـية فـي                

م
مستلزمات الشراكة الوطنية من خالل المجلس النيابي وما ي

ورأت هذه القوى أن المحكمة الدولية تعيد االعتبار إلى مبدأ العدالة بعد عقود من االغتيال دون عقـاب،                  
هم في قيام دولة القانون وتعزز مؤسساته الدستورية والقضائية وتعيـد األمـل للبنـانيين والعـرب          وتسا

بالشرعية الدولية، وترفع شبح القتل الذي هيمن على الحياة السياسية منذ ب

  
  جنائييجب أن تبقى المحكمة الدولية في إطارها ال: صفير 

تبقى المحكمة  ، وجوب أن     نقل رئيس المجلس العام الماروني عن البطريرك صفير إثر لقائه أمس           :وطنية
 وأال تستغل في الصراعات السياسية والضغوط اإلقليمية، ألن ما يهم لبنـان             ،الدولية في إطارها الجنائي   

  .لهو وقف مسلسل العنف السياسي المتمثل في االغتياالت والتفخيخ المتنق
األخبار 

  
  األفكار اإليرانية مهمة ونحاور حزب اهللا: مصدر أوروبي 

قال مصدر ديبلوماسي أوروبي ان إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة :  وليد شقير-بيروت 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري يفترض ان يريح بعض األطراف اللبنانيين

ولدينا آمال اآلن باستخدام ذلك منصة للقفز نحو إعادة بناء جسور الثقة بين اللبنانيين وضرورة كسر 
وأكد المصدر ان أوروبا وفرنسا تشجعان األطراف . حواجز غياب الثقة بين األكثرية والمعارضة

  . اًعلى تحقيق تقارب بينهم جميع" عبر الرسائل التي نوجهها إلى الجميع"المختلفين 
 فرنسي، وعن أفكار إيرانية طرحها سكرتير -وفي رد على سؤال حول ما تردد عن حوار إيراني 

الفرنسية عن حل لألزمة " لوفيغارو"مجلس األمن القومي اإليراني علي الريجاني في حديث الى صحيفة 
بإقناع حزب اهللا  مراحل تبدأ بقيام محكمة لبنانية في جريمة اغتيال الحريري وتنتهي 4في لبنان على 

  .بدمج أسلحته بالجيش اللبناني، اعتبر المصدر ان األفكار اإليرانية مهمة
لكن المصدر شدد على ان السياسة األوروبية والفرنسية تجاه لبنان يعبر عنها التحرك القائم في لبنان 

لته إلى رئيس والذي يقوم على أولويات افصح عنها الرئيس الفرنسي الجديد نيكوال ساركوزي في رسا
الحكومة فؤاد السنيورة، وهي التزام إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي باعتباره مطلب جميع اللبنانيين 

في مؤتمر الحوار ومس
 في الجنوب 1701ني، ونشدد على تطبيق القرار هذا المجال نقف وراء الحكومة اللبنانية والجيش اللبنا

وبقاء قوات اليونيفيل حتى تحقق مهمتها، ومواصلة الدعم للحكومة اللبنانية في ما يخص التزامات 
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ظاهرة خطيرة إذ "بارد قال المصدر الديبلوماسي األوروبي انه 

 القوى 
وأشار المصدر الديبلوماسي". تجاوب، ومع هذا التطبيقالمسؤولة في الجنوب ت

صالتنا مع حزب اهللا تظهر لنا تحملهم مسؤولياتهم ونعتقد بأن ال مصلحة لهم في ان تأخذ األمور منحى 
شكاالت مع قوات يونيفيل يغيرون سلوكهم 

67.

وإن ما جرى من خطوات 

، وأهمية إجراء االنتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها كمحطة إلعادة إطالق استعادة لبنان 3باريس
اك من كانت لديه نية إلعاقة األمور بالنسبة إلى إقرار المحكمة في وأشار المصدر إلى ان هن". عافيته

األمم المتحدة وهناك من لديه نية رد الفعل ضد إقرارها بالتسبب بعدم االستقرار في لبنان أو بالحؤول 
التي ندعم موقف البطريرك الماروني نصر اهللا بطرس صفير المصر على "دون انتخابات الرئاسة 

  ".دهاإجرائها في موع
في مخيم نهر ال" فتح اإلسالم"وعن تنظيم 

أعلن انه قريب من تنظيم القاعدة وهو ليس فلسطينياً وقد نما بسرعة فائقة وجرى تجميل وجوده في 
ونتفهم نية الفلسطينيين واللبنانيين لبنان، وفي الوقت نفسه يهدد أمن اللبنانيين والفلسطينيين على السواء 

ولدى أوروبا موقف موحد من هذه المنظمة ونتفهم قرار . التعاطي معه بطريقة تجنبهم خطره المستقبلي
السلطة اللبنانية تجاهه والذي يؤيده الفلسطينيون ونقدر ما يقوم به الجيش في هذا الصدد ولذلك فنحن مع 

واعتبر انه ال يمكن الطلب من الجيش اللبناني ان يتصرف في ". ةأي قرارات تتخذها السلطات اللبناني
بعد تصريحات بعض المنظمات الفلسطينية واألمين العام لحزب اهللا " فتح اإلسالم"سرعة للحسم تجاه 

  .السيد حسن نصر اهللا حيال هذه المسألة
لت الموقف من حركة وأفاد المصدر، ان حوارات تجرى مع قيادة حزب اهللا حول األوضاع في لبنان شم

وأن قيادة الحزب أوضحت ان كالم نصر اهللا عن الخط األحمر بالنسبة إلى الجيش والى " فتح اإلسالم"
مخيم نهر البارد أجري تحويره وأن ما قاله نصر اهللا ال يعني ان الجيش ال يمكنه القيام بواجبه وعمله 

اساته في المنطقة بسبب احتماالت التضامن  السني وانعك-وأن ما يهم الحزب هو تجنب الصراع الشيعي 
وأشار المصدر إلى ان قيادة حزب اهللا تعتبر ان حديث نصر ". فتح اإلسالم"في دول المنطقة مع تنظيم 

اهللا عن خط أحمر بالنسبة إلى المخيم ال يعني خطاً أحمر للجيش، بل يقصد منه أال يؤدي الصدام إلى 
وعما إذا كانت هناك مخاطر على قوات األمم المتحدة في . يش نفسهنتائج دراماتيكية تناقض مصلحة الج

نعم هناك خطر من الذين ال يريدون االستقرار في : "جنوب لبنان نتيجة الوضع المتأزم في لبنان قال
 في الجنوب يسير في شكل جيد وجميع1701البلد، لكن ليس من حزب اهللا، فتطبيق القرار 

 األوروبي إلى ان 
"

وفي كثير من األحيان التي تقع فيها إ. سيئاً في الجنوب
إننا نشعر بأن لديهم رغبة في فهم موقفنا : "وأضاف المصدر". هم بعد ان ننقل إليهم مالحظاتناوتصرفات

وأن يتصرفوا بمسؤولية وهم لم يأخذوا مواقف سلبية تجاهنا وتجاه سياسة فرنسا إال لماماً ونحن نبلغهم، 
نا لسنا أعداء لهم وفي ليس بسبب حوارنا مع إيران، بل ألن سياستنا تقوم على أننا أصدقاء الجميع، بأن

  ".نهاية المطاف هم قوة أساسية في لبنان وضمن الطائفة الشيعية ونتعاطى معهم على هذا األساس
  1/6/2007الحياة 

  
   غير شرعي ويضع لبنان تحت الوصاية1757: حزب اهللا 

السعي إن : "1757، وقال في بيان أصدره تعليقاً على القرار 1757انتقد حزب اهللا القرار : بيروت
الحثيث الى معرفة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتقديمهم إلى المحاكمة لمعاقبتهم على ما اقترفوه 

 جزائية نابعة من توافق -من جريمة بشعة تشكل إجماعاً وطنياً، كان يستدعي إنشاء محكمة قضائية 
ة، داخلي يحفظ دور المؤسسات ويحترم األصول والمبادئ الدستورية اللبناني

في مجلس األمن جعل لبنان في مهب المصالح الدولية وشرع األبواب واسعة أمام تدخالتها، بحيث بدا 
". لبنان تحت الوصاية الدولية ملغى القرار والسيادة في سابقة غير مألوفة في تاريخ الدول ذات السيادة

للدولة اللبنانية واعتداء على شؤونها الداخلية المعنية إن القرار، بقدر ما يشكل تجاوزاً : "وأضاف الحزب
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  ".الممتنعة عن التصويت والتي جاءت صريحة وواضحة
األزمة الداخلية التي حاول فريق السلطة أن يخبئها خلف مو"ورأى الحزب أن 

صول الدستورية والتوافق الداخلي الذي يحفظ السيادة اللبنانية طابع الدولي ورفض تمريرها عبر األ
أهدافه باللجوء إلى مجلس األمن والفصل السابع، تستدعي 

68.

 ان هران مع القوى الدولية في المنطقة وتؤثر فيها، ولفتت الى

االيرانية لحل االزمة اللبنانية جدية وصادقة، وهو ما اكدته، وتؤكده في 
ادرة ايرانية ليست بعيدة من أي تفاهم مع الرياض، 

ن جهة واالطراف بين االطراف اللبنانيين م

  .روع البديل محكمة باشراف جامعة الدول العربية او منظمة مؤتمر دول العالم االسالمي

تحقيق الى 

طراف اللبنانيين على االقتراحات التي دعت الى تشكيل 

  . خمسة مرشحين لتولي منصب الوزير الملك وتختار المواالة واحداً من بينهم

بها المؤسسات اللبنانية من دون غيرها، هو مخالف لألصول القانونية ولمواثيق األمم المتحدة ومبادئها 
واألهداف التي قامت من أجل تحقيقها، وبالتالي فإن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً يعطي القرار الصفة 

ولعل أفضل تعبير عن هذا األمر ما جاء على . رعية على المستوى الوطني والدوليالالقانونية والالش
لسان مندوبي الدول 

ضوع المحكمة ذات 
ال

وإصراره على تجاوز كل ذلك من أجل تحقيق 
من هذا الفريق أن يدرك تماماً في هذه اللحظة أن األزمة الحقيقية في لبنان كانت وما زالت أزمة 

 بين جميع اللبنانيين في القرار والحكم وعدم االستئثار واالستيالء على السلطة المشاركة السياسية
والتصرف بالوطن كأنه ملكية خاصة توضع برسم االستثمار لمن يؤمن استمرار النفوذ والتسلط ويحمي 

  ".المصالح الخاصة
  1/6/2007الحياة 

  
  قرار مجلس األمن عجل زيارة متقي لدمشق  

ت أوساط ايرانية ان مبادرة سكرتير المجلس االعلى لالمن القومي االيراني رأ:  حسن فحص-طهران 
علي الريجاني باتجاه فرنسا للعمل على اطالق مبادرة ثنائية لحل االزمة اللبنانية، هي بداية لحل الكثير 

من االزمات االخرى التي تشترك فيها ط
 االميركية التي شهدتها -هذه المبادرة تعبر عن االيجابية الكبيرة التي ظهرت في المفاوضات االيرانية 

مايو الماضي، وان طهران تلبي طلباً فرنسياً يساعد باريس على استعادة دورها في /  أيار28بغداد في 
وترى . الملف النووي االيرانيلبنان الى جانب الدور االميركي في مقابل صفقة قد تتمخض عنها ازمة 

هذه االوساط ان المباردة 
االتصاالت مع المملكة العربية السعودية، وان أي مب
خول الساحة اللبنانية في أتون حرب داخلية قد تهدد انطالقاً من ان طهران حريصة جداً على عدم د

  .الكيان اللبناني وتعقد االمور في المنطقة
من هنا، فان ما جاء في مباردة الريجاني باتجاه باريس حول لبنان، تضيف هذه االوساط، يشكل االطار 

العام لنقاط يمكن تطويرها مع بدء الحوار الجدي حولها 
وتضيف هذه االوساط ان طهران ترى ضرورة توصل اطراف . الدوليين واالقليميين من جهة اخرى

  :األزمة اللبنانية الى اآلتي
  . رفض الحرب الداخلية بأي شكل من االشكال– 1
 ان  االتفاق على تشكيل محكمة لبنانية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري بالدرجة االولى، على– 2

يكون المش
 ان تكون هذه المحكمة على غرار المحكمة التي اقيمت للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وان – 3

  .تكون المشاركة في الدفاع عن المتهمين مفتوحة لمن يريد
حول الضمانات التي تسهل عملية استدعاء المتهمين الذين يشير ال التوصل الى اتفاق – 4

  .احتمال مشاركتهم في عملية االغتيال وتقطع طريق حضورهم امام هذه المحكمة
 تشكيل حكومة وحدة وطنية، اما بتوافق اال– 5

 بمشاركة كل االطراف اللبنانيين في المعارضة 1+10+19دة الى صيغة حكومة انقاذ وطني، او العو
  .والمواالة

 تقدم المعارضة أسماء- 6
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ية 

ين حولها على ان يترك البحث فيها الى ما 

 
  .االحتقان السياسي والطائفي الذي سيطر في اآلونة االخيرة

شارت المصادر الى ان الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية االيراني منوشهر متقي لسورية تصب في 
 الدولي في مجلس االمن 

69.

يريد ان ينقذ البلد من االفخاخ التي تنصب له او الفتن التي تدبر له من الخارج، الن هناك من ال 

ح امامنا 

 ".  والعدالة هو لكل اللبنانيين

 المحكمة لكن لدينا مالحظات، وما هي المالحظات لآلن لم 

 مساعدة االطراف اللبنانيين على التوصل الى تفاهم واتفاق حول اجراء االنتخابات الرئاس- 7
  .نتخاب رئيس جمهورية توافقي يسهم في التقريب بين وجهات نظر كل االطراف اللبنانيينوا
 تترك االنتخابات النيابية المبكرة لتفاهم االطراف اللبناني– 8

  .بعد االنتخابات الرئاسية مع تأكيد التفاهم حولها
الى الحياة السياسية اللبنانية والمشاركة » حزب اهللا«قيقية لدخول  تمهيد االرضية العملية والح– 9

الحقيقية والفعلية في القرارات الوطنية، في مقابل البحث الحقاً في سالح المقاومة ودمج عناصر المقاومة 
  .في اطار الجيش اللبناني

  .القليميين ومصالحهم منع تحول لبنان ضحية او قرباناً لسياسات أي من االطراف الدوليين أو ا– 10
 بدء عملية مصالحة جدية بين االطراف اللبنانيين في المعارضة والمواالة بهدف التخفيف من حدة– 11

وا
هذا االطار، وان الذي عجل في القيام بهذه الزيارة اقرار المحكمة ذات الطابع

، ما استدعى التحرك االيراني السريع لمنع اي تطورات سلبية في لبنان، 1757الدولي تحت القرار الرقم 
قي للجانب االيراني الذي خصوصاً ان ازمة مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين تشكل مصدر قلق حقي

ال يرغب في أن تشكل هذه األزمة باباً الدخال لبنان في أتون حرب داخلية تؤدي الى ضرب وحدة لبنان 
  .والمؤسسة العسكرية وبالتالي تحقق لالسرائيلي واطراف آخرين ما يخططون له من ضرب وحدة لبنان

  1/6/2007الحياة 
  
 عون وكل مخلص يريد أن ينقذ البلدمستعد للقاء نصراهللا وبري و: الحريري 

النائب سعد الحريري استعداده للقاء " المستقبل"ابدى رئيس كتلة  :1/6/2007المستقبل ذكرت صحيفة 
 آذار للحوار من اجل البحث في الحلول المطلوبة للمشاكل 14اقطاب المعارضة في اطار دعوة قوى 

ا مستعد للقاء االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا، ان: "وقال. القائمة والتفاهم على المرحلة المقبلة
وانا اعلن انني اريد لقاء معه ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع العماد ميشال عون ومع كل 

مخلص 
 واعتبر النائب الحريري في سلسلة احاديث صحافية، أمس، عملية التصويت في ".يريد وحدة لبنان

رسالة قوية من المجتمع الدولي لوقف سلسلة االغتياالت ولدعم كل اللبنانيين الذين يريدون "مجلس االمن 
تفتبامكاننا اليوم القيام بمصالحة وطنية "، معربا عن اعتقاده انه "رؤية لبنان السيد الحر والمستقل

اعطائنا دروسا في السيادة، وليحرروا ارضهم التي ال تزال "ودعا السوريين الى عدم ". جميعا آفاقا جديدة
 كيلومتر منها، منذ اكثر من اربعين عاما ومن ثم يصبح لهم الحق بالحديث عن 1800اسرائيل تحتل 

ين وكرامتهم من كرامتنا وأمنهم من لن نتخلى عن حق العودة للفلسطينيين إلى فلسط"وأعلن ". السيادة
 ".أمننا

اننا ال نريد إزالة النظام السوري، كل ما نطالب به هو معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة، "وأكد 
والنصر ليس لسعد الحريري أو أمين . نريد من سوريا أن تتوقف عن التدخل في لبنان وعما تفعله بلبنان

ق هذا النصر هو للبنان، إن إحقاق الحالجميل أو أي أب أو زوجة،
الكل وافق : "، وقال"هل التحقيق الدولي الحاصل اليوم في لبنان هو انتقاص للسيادة اللبنانية؟: وتساءل

حتى . على لجنة التحقيق الدولية وال يوجد أحد رفض وقال ال وإنه ضد التحقيق ومنهم رئيس الجمهورية
ليوم، هم يقولون في المبدأ نحن نوافق علىا

 . نعرف؟
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االتهامات التي "بتمويل جماعة فتح االسالم، نفى " المستقبل"يمور هيرش تيار 

حق العودة للفلسطينيين إلى .  الفلسطينيون إخواننا وقضيتهم هي قضيتنا.ن المقيمين في المخيم
كرامتهم من كرامتنا أمنهم من أمننا ولكن لن نسمح لفئة من المخابرات السورية . سطين لن نتخلى عنه

على أي . شاكر العبسي كان في السجون السورية

70.

 هو حديث الساحة اللبنانية، فيقسم 

نجاح "ورأى أن ".  االيراني مطلوب وهو يخدم لبنان والمصلحة اللبنانية-التقارب السعودي "وأكد أن 
نه في آخر المطاف المملكة تريد المساعي القائمة بين المملكة العربية السعودية وايران يهم لبنان، أل

 ".الخير للبنان وطوال المرحلة السابقة لم تفعل إال كل خير للبنان
هي أمن الفلسطينيين، أي مس "  آذار8"الخطوط الحمر التي أحب التحاور بها مع قوى "وشدد على أن 

ني هو المس بالجيش باألمن الفلسطيني خط أحمر، وهذه الخطوط الحمر التي توضع، والخط األحمر الثا
 ".الخطوط الحمر"  آذار8"فلنضع و. اللبناني

وعن اتهام الصحافي س
 ".تطلق بأن تيار المستقبل يدعم المجموعات االرهابية

ال عالقة لها باإلسالم من بعيد " ح اإلسالمفت"ان مجموعة : "وعن رؤيته لحل ازمة مخيم نهر البارد، قال
.  قتلوا غدرا22 شهيدا، بينهم 34الجيش تكبد . أو من قريب، اإلسالم دين السالم وليس دين سفك الدماء

المهم عندنا هو ضمانة سلم المدنيين . المس بالجيش واألمن الوطني اللبناني والسلم األهلي مرفوض
الفلسطينيي

فل
: أريد أن أسأل سؤال. التي أرسلت إلينا شاكر العبسي

 ".أطلق سراحه؟أساس 
قال الحريري ان قادة :  وسام أبوحرفوش-بيروت  :1/6/2007الراي الكويتية وأضافت صحيفة 

المعارضة من بينهم رئيس البرلمان نبيه بري واالمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا كانوا تحت 
المعارضة تفعله هو ما نرغب ان نرى : "وأضاف. تهديد سورية، وهم مجبرون على معارضة المحكمة

ما يقتلني هو ان حزبا كحزب اهللا ليس خائفا من اسرائيل، لكنه خائف من . ان تتوقف عن أن تكون خائفة
 ".سورية

  
 العالقات مع باريس عادت إلى إطارها الحقيقي: عون 

ذكرت بعض المصادر أن الجنرال أجاب عن سؤال عن نقطة الخالف مع حزب :  بسام الطيارة-باريس 
 وعما إذا كانت حول سالحه بأن شرح بأنه كان مع تسليم سالح حزب اهللا للجيش بعد انسحاب الجيش اهللا

اإلسرائيلي من الجنوب، غير أن بقاء مزارع شبعا محتلة جعل من هذا السالح سالح مقاومة بنظر عدد 
 يغيروا آرائي ألكون القضية بالنسبة لعون هي قضية مبادئ، مؤكداً أن السياسيين لن. كبير من اللبنانيين

، ويصف قوته بأنها مستمدة من ثقة الناس به بينما "لن يفصلني أحد عن أي طائفة"ويستطرد . طائفياً
  ".إنني ضعيف ألنني لست تاجراً"يقول 

ويدخل الجنرال في الحديث السياسي كأنه يرسم صورة للموقع الذي
موقع ودور، معتبراً أن على السياسي إذا وجد تناقضاً بين الدور والموقع أن يختار الواقع السياسي إلى 

بين موقع رئيس الجمهورية وبين دوري أختار : "ويستطرد كأنه يدرك الخبر المنتظر بالقول. الدور
ذي هذا هو السؤال ال". لكن عندي وعي بما يمكنني أن أحققه في موقع الرئاسة: "، اال أنه يستدرك"دوري

كيف جرى تناول الملف الرئاسي خالل اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي برنار : ينتظره اللبنانيون
يجيب . كوشنير؟ من الصعب االدعاء أن المشاورات مع المسؤولين الفرنسيين لم تتطرق إلى هذه النقطة

باحثنا في الرئاسة لم نتطرق إلى مسألة الرئاسة من ناحية ترشيح وترشح، لكننا ت: "الجنرال بسرعة
هل ". الشروط الحالية تتضمن عيوباً كثيرة: "وتابع". كاستحقاق ال بد من أن يتحقق بأفضل الشروط

  .ال أعتقد: "تلمست ممانعة لدى الفرنسيين من أن تكون رئيساً؟ أجاب
ويرى زعيم التيار المحادثات مع الفرنسيين بأنها جوالت أفق، ومن ذلك يمكن استخالص سبب عدم 

ويصف التواصل مع الفرنسيين بأنه مثل . وجود نقاط توافق أو نقاط افتراق، مؤكداً أن النقاش سيتابع
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ليه عما إذا كان مطلوباً حروب مع ثلث عنها بوضوح بعيداً عن األوهام، ويقول إنه كان يسأل سائ

نشاء وأكد العماد ميشال عون، في معرض تعليقه على قرار مجلس األمن القاضي بإ
ن أول من دعا إلى قيام محكمة مختلطة لبنانية دولية من أجل محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس 
سية، الى أن عدداً من القوى المحلية 

71.

اوي وعدد من 
واشار الى ضرورة استخدام كل الوسائل الممكنة لتخفي. المناطق اللبنانية

وهو نزوح . رهابيينورأى ان نزوحهم كان لحمايتهم وعائالتهم من ان يصبحوا رهينة لدى اال. ازحون
وأكد السنيورة التزام الحكومة اعادة اعمار كل ما تهدم في . ؤقت وال يهدف الى ترحيلهم عن بيوتهم

ان الحكومة ملتزمة عودة جميع : "ل

  

المحضر أو التقرير الذي يشير إلى المشكلة وأن معرفة المشكلة تقود إلى الحل، وأن وضع العالقات مع 
. ال بضمير الطرفينفرنسا ليس غامضاً، بل هو وضع مسبوك بالصراحة، مما يسمح بإضاءة نقاط اإلشك

ومن هنا يرى عون أن . فاألمور، بحسب الجنرال، عادت إلى إطارها الحقيقي ولم تعد في إطار وهمي
كيف أصبحت سورياً؟ أو كيف تتحالف مع حزب اهللا، بات ممكناً : األسئلة التي كانت تنهار عليه مثل

اإلجابة 
ويقول إنه فسر . البلد عوضاً عن الوفاق الذي عبره يمكننا أن نحل النقاط الخالفية ونتوصل إلى بناء الثقة

لمحاوريه أن مواقفه بعيدة جداً عن المصلحة االنتخابية، وهي لمصلحة البلد والمبادئ التي قادت سياسته 
وهل من مقاربة جديدة لمعالجة األزمة اللبنانية؟ نعم توجد مقاربة . تعودين عليهدائماً وهو ما لم يكونوا م

ورغم اعتبار الجنرال أنها خطوة أولى، فإنه يؤكد أن . جديدة يشير إليها انفتاح فرنسا على الحوار معنا
اري ويشير إلى االنفتاح الذي حصل باتجاه حزب اهللا، ويقول بأن االنفتاح إد. عمل الفرنسيين سري

وسياسي وسيستمر، وإن رأي حزب اهللا سيصل مباشرة إلى الفرنسيين، مما يمكن أن يشير إلى جهود 
خلف الستارة لمعاودة االتصال الذي برزت مؤشراته خالل زيارة الوفد النيابي لحزب اهللا إلى باريس 

  .أخيراً
المحكمة الدولية، أنه 

كا
ولفت في لقاء في جمعية الصحافة الدبلوما. رفيق الحريري ورفاقه

، متمنياً أن تقوم المحكمة بعملها الطبيعي بحيادية يخشى أن تتحول المحكمة أداة، فتحيد عن هدفها
. للوصول إلى الهدف وهو كشف الحقيقة، وأن تحصن األمن في لبنان بما يؤمن وقف مسلسل االغتياالت

وجدد الدعوة إلى قيام حكومة وحدة وطنية تقر قانون انتخاب عادالً وسليماً، وعلى أساسه تتم الدعوة إلى 
بالد، وخاصة أن المجلس الحالي ناقص الشرعية بسبب القانون االنتخابي األعوج انتخاب رئيس جديد لل

  . وبسبب حل المجلس الدستوري ونقض التحالفات التي كانت قائمة في البالد قبل االنتخابات
  1/6/2007االخبار 

  
  السنيورة أكد التزام الحكومة عودة النازحين وإعادة إعمار المخيم 

ومة اللبنانية فؤاد السنيورة اوضاع المدنيين الفلسطينيين الذين لم ينزحوا عن تابع رئيس الحك: بيروت
واجرى االتصاالت الالزمة وأعطى توجيهاته لتأمين وصول المساعدات االنسانية . مخيم نهر البارد

وشدد على ضرورة االهتمام باالغاثة . والطبية اليهم ونقل المرضى والمصابين منهم الى المستشفيات
سانية والنفسية للمدنيين الفلسطينيين النازحين من مخيم نهر البارد الى مخيم البداالن

ف حالة التوتر التي يعيشها 
الن
م

وقا. نهر البارد عبر تأمين الدعم العربي والدولي الالزم لذلك
ورفض ". ابة فتح االسالم للسلطات اللبنانيةالنازحين الى منازلهم فور استتباب االمن واستسالم افراد عص

االبتزاز الذي يواجه كل امر يتعلق بالموضوع الفلسطيني، والذي يستخدم نغمة التوطين فزاعة للبنانيين 
والفلسطينيين على حد سواء، مطمئناً الجميع الى ان التوطين ممنوع وحق العودة محفوظ ومذكراً بأن 

 .ت لبنانية فقط وانما هي مسؤولة المجتمع العربي والدوليمسؤولية القضية الفلسطينية ليس
 1/6/2007الشرق األوسط 
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72.

إلى كل الذين يحاولون زعزعة 
استقرار لبنان، ومن المهم أيضاً تفسير نص موقف مجموعة الثماني الذي هو واض

لتعاون مع هذه المحكمة، أعضاء المجتمع الدولي ومن بينهم الدول األعضاء في هذه المنطقة، إلى ا
نقلت : "وقال. س بري في عين التينة

73.

 
لوب من كل المط"ورأى ان ". على الجميع التعاون لتطبيق قرارات هذه المحكمة

النائب السابق سليمان فرنجية في بنشعي، بحضور " تيار المردة"كما زار بيدرسون رئيس ". هم سوريا
الي الوزير فرنجية اقرار المحكمة الدولية، ووضعته في 

 ".وطنية لينهضوا بلبنان جميعاً
ال

   وجه رسائل الى من يزعزع استقرار لبنان1757القرار : ايمييه 
هنأ السفير الفرنسي لدى لبنان برنار ايمييه، أمس، رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة : بيروت

 إلنشاء المحكمة ذات 1757ة سعد الحريري على صدور القرار الدولي ورئيس كتلة المستقبل النيابي
الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كما زار رئيس المجلس 

ورأى ايمييه بعد زيارته السنيورة في السراي . النيابي نبيه بري في عين التينة وبحث معه في التطورات
مجلس األمن كان على مستوى مسؤولياته، معتبراً أن القرار انتصار لكل اللبنانيين وللعدالة الحكومية أن 
وعن التصريحات السورية الرسمية التي تقول إن هذا القرار سيساهم في مزيد من زعزعة . وللكل أيضاً

الموجهة عبر يجب قراءة القرار في شكل جيد، ويجب قياس الرسائل : "االستقرار في لبنان، قال ايمييه
القرار يوجه رسالة "، مؤكداً أن "هذا القرار وعبر المجتمع الدولي

ح جداً والذي يدعو 

وزار ايمييه الرئي". وكذلك تطبيق مجموعة القرارات ذات الصلة
الى الرئيس بري رسالة من رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية باتريك غولييه حول التعاون البرلماني 

يعبر عن ارادة االسرة الدولية من اجل  "1757وأوضح أن القرار ". وتبادل الخبرات بين البرلمانيين
تعزيز استقرار لبنان، وتوجيه رسالة ايجابية جداً، واليوم يمكن القول ازيل احد ابرز العوائق، ونتمنى 

على اللبنانيين ان يعتبروا اقرار المحكمة امراً "، مشيراً إلى أن "اعادة اطالق الحوار في اسرع ما يمكن
  ".هم وانتماءاتهم، وبالتالي فإن كلمتهم ستبقى لهمايجابياً اياً كانت طوائف

  1/6/2007الحياة 
 
     المحكمة غير مسيسة وبداية جديدة للبنان: بيدرسون 

ليست مسيسة "شدد الممثل الشخصي لالمين العام لالمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون على ان المحكمة 
ية جديدة للبنان وقيام العدالة وفرصة إللتقاء االفرقاء كافة بدا"، معتبراً انها "وتتعلق فقط بالعدالة والعقاب

وأوضح بعد زيارته، أمس، رئيس الهيئة ". فيه، وان على الجميع التعاون لتطبيق قرارات هذه المحكمة
تمحور حول المحكمة وشرحت الدور "سمير جعجع في بزمار، ان اللقاء " القوات اللبنانية"التنفيذية في 

مين العام لالمم المتحدة في مسار المحكمة، فقد طلب مجلس االمن منه ان يقدم تقريراً المطلوب من اال
علينا ان نوضح مسألة : "واضاف". مفصالً بعد تسعين يوماً عن الخطوات المتعلقة بإنشاء المحكمة

طبع التمويل والمكان وتعيين المدعي العام وكل هذه النقاط لن تحسم خالل الفترة المذكورة ولكن بال
وحول الموقف السوري ". سيحصل تقدم في هذا المجال علماً ان انشاء المحكمة سيتطلب ما يقارب السنة

هذه المحكمة ستكون بداية جديدة للبنان وقيام العدالة واعتقد انه: "االخير من المحكمة الدولية، جدد القول
الدول ان تتعاون ومن 

بين
ناقشنا مع مع: "وقال اثر اللقاء. روني عريجي

 يوماً الى مجلس األمن حول 90طلبت تقريراً يقدم خالل مهلة ان االمم المتحدة . أجواء المرحلة المقبلة
ويعتقد انه ولتنفيذ االجراءات حول المحكمة يلزمنا تقريباً سنة ولكن قبل ذلك سوف . التنفيذ واالجراءات

وناقشنا ايضاً . يتم البحث في كيفية التمويل ومكان اقامة القضاة والمحققين وذلك ضمن المهلة المحددة
". قبول لبنان للقرار الدولي، ألن هذه المحكمة ليست محكمة سياسية بل قانونية إلحقاق العدالةاهمية 
المهم بالنسبة الى اللبنانيين ان يلتقوا ويتوحدوا حول قضاياهم ال: "واضاف

  1/6/2007مستقبل 
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  ".ل الدولة

76.

 سرائيل لمواصلة عملياتها في االراضي الفل
كيف يمكن تجنب ايقاع ضحايا مدنيين في حين تستخدم اس"وتساءل 

واعتبر ان  ."ولي واتفاقيات جنيفداف داخل مناطق كثيفة السكان وهو ما ال يتفق مع قواعد القانون الد
ت فورا ودون قيد او شرط ال 

77.
ئيس السوري بشار األسد ووزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي، 

ة وحدة لبنان واستقراره وإنهاء القتال فلقائهما في دمشق، أمس، على التعاون لحماي
عن مصدر في وزارة الخارجية السورية إن مباحثات متكي مع المسؤولين " اسوشييتد برس"قلت وكالة 

المحكمة الدولية حول اغتيال الرئيس 

  بري يرد على المندوبين االميركي والبريطاني .74
رد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على التصريحات التي ادلى بها المندوبان االميركي : بيروت

والبريطاني في جلسة مجلس االمن الدولي القرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس 
تصريح مقتضب قال رفيق الحريري، وحماله فيها مسؤولية عدم اقرار المحكمة امام البرلمان اللبناني، ب

شرف ادعيه أال اخالف دستور بلدي او امعن بالتفرقة بين بنيه، وتركت لكم شرف العكس، تجاهل : "فيه
الوفاق في لبنان كما الدستور الذي يقودنا، اخترتم التدويل مقاب

  1/6/2007الحياة 
  

   بغدادفي  الداخلية العراقية تعد بحماية الالجئين الفلسطينيين .75
قالت وزارة الداخلية العراقية ان لجنة رفيعة فيها التقت بـالالجئين الفلـسطينيين داخـل               :  كونا -غداد  ب

اذا ما عـادوا الـى تجمعـاتهم        ،   السورية ووعدت بتوفير الحماية لهم     -المخيمات على الحدود العراقية     
 وتدارست  ،شؤون الالجئين اجتمعت في دمشق مع المفوضية السامية ل      قد  كانت اللجنة   قد  و .السكنية ببغداد 

 48على اصدار هويات لجوء لفلسطينيي        ، حيث تم االتفاق     موضوع الفلسطينيين الموجودين في العراق    
  .ودراسة وضع الذين دخلوا العراق بعد غزو الكويت، 67و

  1/6/2007السياسة الكويتية 
  
  بيان الرباعية غير متوازن ويسيء تفسير مبادرة السالم العربية: مصر 
 اللجنة الرباعية بشأن الوضع في االراضي الفلسطينية بأنه  بيانوصفت مصر :علي حسن -قاهرة ال

وقال المتحدث الصحفي باسم وزارة الخارجية المصرية عالء الحديدي . غير متوازن و غير واقعي
ف العنف البيان الصادر عن الرباعية الدولية غير متوازن وال يساعد الجهود الرامية لوق"للصحفيين ان 

الرباعية الدولية اتخذت منهجا "واضاف أن . "في غزة ويعرض مصداقية الرباعية كطرف محايد للتساؤل
غير واقعي بمطالبتها الجانب الفلسطيني وحده بالتوقف عن العنف في حين تدعو اسرائيل الى مجرد 

ان هذا الموقف  ":تحدث وتابع الم. "تجنب ايقاع ضحايا بين صفوف المدنيين اثناء عملياتها العسكرية
،"سطينيةمؤسف ويرقى الى اعطاء ضوء اخضر الى ا

رائيل االسلحة الثقيلة في قصف 
اه
دعوة الرباعية الى اطالق سراح الجندي االسرائيلي االسير جلعاد شالي"

تساعد جهود الوساطة المصرية التي تسعى الى التوصل التفاق يتم بمقتضاه اطالق سراح شاليت وعدد 
دانة الرباعية السرائيل بسبب قيامها باختطاف برلمانيين استغرابه عدم ا"وابدى  ."من االسرى الفلسطينيين

واكد  ."فلسطينيين واكتفاء البيان بمالحظة قيام اسرائيل باعتقال برلمانيين ووزراء في حكومة معترف بها
يسئ فهم وتفسير المبادرة العربية التي يقول انها تقدم افقا سياسا السرائيل في "المتحدث ان بيان الرباعية 

 ."نها تقدم تصورا للسالم الشامل في المنطقةحين ا
  1/6/2007عكاظ   

  
    األسد ومتكي يبحثان المحكمة الدولية وتعاون إلنهاء القتال في البارد  

 خاللاتفق الر:  زياد حيدر-دمشق 
. ي مخيم نهر البارد

ون
السوريين تركزت على تصويت مجلس األمن، أمس األول، على 
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ت 
ظر متفقة حول أهمية تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة، ومواجهة الالن

  ". ى الهيمنة على مقدراتها
  1/6/2007السفير 

78.

 وسلّمه لسعود الفيطيني من االمير بندر السعودي سحب الملف الفلسالعاهل .79
 أن العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز رفض استقالة تقدم بها وزير الخارجية ،ر مصدر عربي

يكون الملف الفلسطيني من 

منطقة، وتحديدا في المسألتين 

 الصهيوني لبون بقطع العالقات مع الكيان.80
طالب النائب البرلماني صالح ولد حننه، أمس في أول جلسة ب: نواكشوط

وقال ولد حننه في مداخلته أمام رئيس الوزراء  .حكومة الجديدة، بقطع العالقات مع الكيان الصهيوني
حيطها العربي 

 يقصد سفير الكيان ،ذي ال يفعل شيئاة هذا الرجل ال

81.

ت بدالً من ان تعلن شجبها ورفضها للعقوبات واعتبارها اعتداء على السيادة السودانية، 
  .وتشجيعاً على تأزيم الصراع الدموي داخل دارفور

مل متكي، الذي يعقد اليوم مؤتمراً صحافياً في مطار دمشق الدولي قبل وح. الشهيد رفيق الحريري
تم استعراض "إلى أنه " سانا"وأشارت . مغادرته، الواليات المتحدة وإسرائيل مسؤولية ما يحصل في لبنان

تطورات الوضع في المنطقة، ال سيما في العراق واألراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وكانت وجها
ضغوط والمخططات الرامية 

إل

  
   الرئيس عباسقاءلل  الى االراضي الفلسطينية يتوجهوفد مصري 

ي الفلسطينية، الجراء  وفدا مصريا رفيع المستوى الى االراض،سيصل في الساعات القليلة القادمة
مشاورات مع القيادة الفلسطينية حول االوضاع في الساحة الفلسطينية وتطوراتها وتصاعد واستمرار 

  .العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتوصل الى اتفاق نهائي وجذري يمنع االقتتال الداخلي
  1/6/2007صحيفة المنار 

  
  صل

ذك
االمير سعود الفيصل، وقال المصدر ان الوزير السعودي يصر على ان 

 ،وكشف المصدر .در بن سلطان مستشار األمن القوميصالحيات وزارته وليس من صالحيات االمير بن
 عبد اهللا بن عبد العزيز سحب هذا الملف من االمير بندر وطلب من االمير سعود العاهل السعوديأن 

الفيصل االشراف عليه من ضمن صالحياته كوزير للخارجية، واشار المصدر الى ان هناك خالفات 
سائل والمواقف من قضايا الداخل العائلة السعودية حول عدد من الم

 .الفلسطينية واللبنانية
  1/6/2007صحيفة المنار 

  
يطا نواب في البرلمان الموريتاني 

نامج رلمانية تعقد لالستماع لبر
ال

وأعضاء الحكومة والبرلمان إن النقطة الواردة في برنامج الحكومة بإعادة موريتانيا لم
  .يلغير ممكنة ما دامت موريتانيا تحتفظ بعالقات العار المشينة مع إسرائ

 محمد جميل منصور، الذي يقود التيار اإلسالمي الموريتاني، في مداخلته مخاطبا الحكومة قالوبدوره 
أعتقد أن الوقت مناسب اآلن فإسرائيل تشن عدواناً على قطاع غزة وقادة الكيان ال يقبلون أياً "الموريتانية 

 وعليكم دعو،من مقترحات السالم التي تعرض عليهم
  ." لقطع تلك العالقات،بنواكشوط

  1/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
 بيان مؤتمر القومي العربي، واالحزاب العربية، واالسالمي حول العقوبات على السودان 

قف  االسالمي بالصدمة مو–تلقت المؤتمرات الثالث، القومي العربي، واالحزاب العربية، والقومي 
االمانة العامة للجامعة العربية من قرار العقوبات االمريكية الجديدة على السودان، اذ طالبت بمواصلة 

المفاوضا
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 المهدي، بحق ان حرباً باردة بين امريكا وفرنسا والصين تدور حول النفط في 

مما يكشف النية المبيتة للتدخل " ابادة بشرية" وحدها بالزعم انها حالة 

ب الضغوطات والعقوبات الدولية، وفي المقدمة 

علق بتقسيم السودان، وابعاد المنافسين الدوليين، والسيطرة على 

  .ودان والسيطرة على ثرواته والتحكم بنهر النيلد السياسات التي تستهدف تقسيم الس
اما على المستوى الشعبي فاننا نناشد كل اعضاء المؤتمرات الثالث قيادات وحركات وا

شخصيات وكل الهيئات والمؤسسات الشعبية واالهلية، وكل العرب والمسلمين ان يهبوا الى االحتجاج 
 االمريكية، وان يشددوا على مقاطعة البضائع 

، بالضرورة، الضعف الذي وصلته المواقف الرسمية العربية، السيما مصر هذا الموقف الضعيف يعكس
من الضغوط والعقوبات التي يتعرض لها السودان، وهي مواقف تدل ) لعالقة السودان الخاصة بمصر(

  .على ارتباك سياسي، وسوء تقدير لألمن القومي قطرياً وعربياً، وللمصالح العليا اآلنية والمستقبلية
 مخزون هائل من النفط والغاز الى جانب معادن اخرى من بينها اليورانيوم تحت ارض لقد أكتُشف

دارفور المترامية االطراف، فكان التسابق الدولي على االستثمار وعقد االتفاقيات، وقد اعتبر الزعيم 
السوداني الصادق

  .دارفور
هذا الكشف وهذه الحرب اديا فوراً الى اكتشاف ما تعرض له اقليم دارفور من تهميش واهمال، فكان 
التحريض الدولي مما أدى الى اندالع حرب اهلية نجم عنها ما وصفه تقرير لهيئة االمم المتحدة 

ذي سمح بتغطية باالنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان وصلت الى حد ارتكاب جرائم حرب، االمر ال
جوهر الصراع من خالل إثارة قضية دارفور كأنها مجرد صراع داخلي، أو حقوق انسان، أو جرائم 

حرب، او كما انفردت امريكا
  .العسكري الحقاً

قيق العدالة والمساواة الوطنية، ومع رفضنا فنحن في المؤتمرات الثالث، مع حرصنا الشديد على تح
 افريقي محايد –القاطع لكل انتهاك لحقوق االنسان من اين، وممن أتى، ومع مطالبتنا بتحقيق عربي 

لمحاسبة كل مرتكب جريمة، اال اننا نشدد على شج
، وذلك باعتبارها صادرة عن اسباب اخرى غير ما تدعي، على السودان) المؤسرلة(الضغوط االمريكية 

وهي اسباب ذات اهداف استراتيجية تت
  .ثرواته، والتحكم بمنابع النيل

قة فما يتعرض له السودان من تدخالت وضغوط وعقوبات ليست اال جزءاً من الخطة الشاملة المتعل
 اسرائيلياً مع فتات للدول الكبرى –باقامة شرق اوسط الدويالت الفسيفسائية، والهيمنة عليها امريكياً 

االخرى، فعقل ادارة بوش الذي عمل ويعمل في العراق وفلسطين ولبنان هو العقل نفسه الذي يعمل في 
  .السودان والصومال كما في كل دولة عربية واسالمية

ا يجري في السودان بالموقف العام، ويعالج ليس باعتباره قضية جزئية معزولة، ولهذا يجب ان يربط م
  .وانما قضية قومية من الدرجة االولى

فنحن في المؤتمرات الثالثة، إذ نطالب حكومة السودان بان تراعي حقوق االنسان وحقوق اهل دارفور، 
يكية، ونناشد كل الحكومات العربية كموقف مبدئي وسد للذرائع، ندعم موقفها الرافض للعقوبات االمر

واالسالمية منفردة ومن خالل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي واالتحاد االفريقي، ان تقف 
متضامنة ضد الضغوطات والتدخالت والعقوبات التي يتعرض لها السودان، وان تأخذ المواقف القوية 

والحازمة ض
حزاب ونقابات 

و
لية، وفي مقدمهاالسياسي الشامل ضد التدخالت الدو

االمريكية وتوسيعها، وكفى مواقف مائعة وال مبالية، عن جهل او عن قصد ازاء موضوع المقاطعة على 
فالعقوبات االمريكية االقتصادية والمالية على السودان وفلسطين يجب ان . المستويين الجماعي والفردي

ا، وفي هذا نصرة للسودان والصومال والعراق ولبنان وفلسطين وكل قضايا العرب يرد عليها بمثله
  .والمسلمين

31/5/2007 
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82.

امن 

ألوروبي 
نز جيرت بوترينج إلعطاء الفرصة لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وان تتعاون كافة األطراف 
علينا أن نكون أكثر تفاؤال 

  
  نقابة عمال الخدمات العامة البريطانية تدرس فرض المقاطعة على إسرائيل .83

نقابة العمال األكبـر      

  . يونيو في مدينة برايتون/  حزيران22-19ي سيعقد ما بين 

  قدس المحتلة

  رئيس البرلمان االوروبي لم يلتقي مع وزراء حماس 
اكد رئيس برلمان االتحاد االوروبي هانس : عمان: 31/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا ذكرت 

ي يقوم به العاهل االردني عبداهللا الثاني لدعم عملية السالم وتحقيق غيرت بوترينغ اهمية الدور الذ
وقال في مؤتمر صحفي، عقده اليوم في مقر المفوضية بعمان، ان زيارته الى . االستقرار في المنطقة

المنطقة والتي شملت االراضي الفلسطينية واسرائيل ايضا تاتي لتاكيد التزام البرلمان االوروبي بعملية 
م في الشرق االوسط، مشيرا الى انه قابل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة بسبب الوضع السال

في قطاع غزة وقابل رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت وعقد معهما مباحثات اضافة الى عدد من 
قال اننا ندعم و. المسؤولين االسرائيليين والفلسطينيين الذين بحث معهم الوضع في االراضي الفلسطينية

فكرة ايجاد دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب بامن وسالم وان يعيش االسرائيليون ب
وفي رده على سؤال حول . ويعيش الفلسطينيون ايضا بامن وكرامة مؤكدا دعم وتشجيع بالده لذلك

ر في قيادات عدد من البلدان االوروبية مستقبل العالقة بين االتحاد االوروبي ودول المنطقة في ظل التغيي
مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها قال ان العالقات ستستمر وستتطور وهو ما عكسه موقف ونشاط الرئيس 

واكد اهمية التعاون بين حركتي فتح وحماس لتسوية الخالفات خاصة . الفرنسي الجديد نيكوال ساركوزي
وبخصوص موقف البرلمان . الفلسطينية وقطاع غزةفي ظل الوضع المتدهور الذي تشهده االراضي 

االوروبي من تشكيل محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري قال انهم 
  .يؤيدون قرارات مجلس االمن في هذه القضية والتي من ضمنها تشكيل محكمة دولية لمحاكمة القتله

 دعا رئيس البرلمان ا: نادين النمري-  عمان:1/6/2007الغد األردنية وأضافت صحيفة 
ها

 "، عقده أمس،وقال خالل مؤتمر صحافي .الفلسطينية للتقليص من خالفاتها
مشيرا إلى ما تم تحقيقه من تقدم " خص الخالفات بين حركتي فتح وحماسوان ال نفترض االسوأ فيما ي

وحول عدم التقائه بأي من مسؤولي أو اعضاء المجلس التشريعي  .كاتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية
علينا ادراك أن "الفلسطيني من حركة حماس خالل زيارته لالراضي الفلسطينية، قال المسؤول األوروبي 

 ".لمنطقة معقد واذا اردنا تحقيق نتائج علينا أن نتحلى بالصبر واخذ االمور خطوة خطوةالوضع في ا
   ."عقد لقاءات مع ممثلين عن حماس فإني بالنتيجة لن التقي  بالمسؤولين اإلسرائيليين"وتابع ان 

، وهي )UNISON( نى نقابة عمال الخدمات العامة في بريطانيا        من المتوقع أن تتب   
 مليـون   1.6في بريطانيا، القرار بفرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل، وبذلك تتبنى النقابة، التي تضم              

 بريطاني، موقف اتحاد المحاضرين الجامعيين في بريطانيا، الذي اتخذ، يوم أمـس األربعـاء، بفـرض               
كما من المتوقع أن يطرح هذا االقتراح للتصويت        . المقاطعة األكاديمية على مؤسسات أكاديمية إسرائيلية     

عليه في المؤتمر السنوي للنقابة، والذ
  31/5/2007 48عرب 

 
 إلى المجلس النواب األمريكي يصوت على نقل السفارة من تل أبيب .84

في موقعها على الشبكة، على لسان مراسلها في واشنطن، أن مجلـس            " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   
النواب األمريكي سوف يصوت في األسبوع القادم على القرار الذي يدعو الرئيس األمريكـي، جـورج                

 ويأتي هذا التصويت في ذكـرى       .بوش، إلى نقل سفارة الواليات المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة           
  . عاماً على احتالل القدس40مرور 

  31/5/2007 48عرب
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85.
ة البيرو، ان حكومته تـدرس            

سلطة الوطنية، وان هذه الخطوة مرهونة بتامكانية افتتاح ممثلية لها لدى ال     
شاد نائب وزير خارجية البيرو بدور الجالية الفلسطينية في البيـرو علـى صـعيد الحيـاة الـسياسية       
ت التي لمسها علـى       

86.

 ووضـع  . الممكنـة ش وتحديدا في المنطقة العربية، مع ضرورة العمل على تنفيذها بالـسرعة            
تشيني امام الحضور عددا من الترتيبات تتمثل، في اشعال سريع للفتنة في ا

تأجيج واشعال الفتنة في الساحة      كما تم بحث     .فاء امريكا، مشيرا الى عدم استبعاد تقسيم الدولة اللبنانية        
م بها اسـرائيل وتنفيـذ عمليـات           

  31/5/2007صحيفة المنار 
  

  تين يندد بإمبريالية أميركا ورايس والفروف يتراشقان باالتهامات .87

مباشر على الدرع المضادة للصواريخ التي تنـوي                

88.

وانتهي العام وقد وصلت العالقة بين مؤسستي الرئاسة . ي شرعية صناديق االنتخاب

  
 ندرس امكانية فتح ممثلية لدى السلطة: نائب وزير خارجية البيرو 

قال الدكتور غونزالو غوتييرس نائب وزير خارجي: كتب حسن عبد الجواد   
. وفر االمكانيات الالزمة لذلك         

وأ
وتحدث عن الصعوبا. واالقتصادية والثقافية، وتعزيز العالقة مع الشعب الفلسطيني      

لعسكرية االسرائيلية خالل توجهه لزيارة بيت جاال، مشيراً الى حجم معاناة الشعب الفلـسطيني        الحواجز ا 
جراء جدار الفصل العنصري الذي تواصل اسرائيل بناءه فوق االراضي الفلسطينية، وقال، يتوجب على              

لسطينية، وأكد  اسرائيل ان تخضع لقرار محكمة العدل الدولية، وقرارات االمم المتحدة في حل القضية الف             
  .ان اسرائيل تشترط حتى اآلن حصول الزائر البيروفي على فيزا لدخولها

 1/6/2007األيام الفلسطينية 
  
   العربيةشيني الشعال حرائق وفتن في دول المنطقةتلقاء خطير برئاسة أنباء عن  

  أن ديك تشيني عقد اجتماعا سريا، حـضره بعـض مستـشاري بـوش               واشنطن، نقل مصدر مطلع في   
وضباط امن كبار وما يسمى بمدراء المحطات االستخبارية االمريكية في عدد من الدول العربية والشرق               

الخطط والتحركات االمريكية في الساحة الدولية خالل الفتـرة المتبقيـة            حيث تم استعراض     .االوسطية
لوالية بو

لساحة اللبنانية اعتمادا علـى                 
حل

يات العسكرية التي تقوالفلسطينية بوسائل عدة، من بينها، تصعيد العمل      
والبدء الفـوري بعمليـة     . اغتيال تخدم هذا الهدف واستمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني         

تقـسيم العـراق     كما نوقشت قضية     .تطبيع بين تل ابيب والدول العربية، تحت طائلة الترهيب والترغيب         
ف الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش االمريكي على ايدي المقاومـة           الى دويالت ثالث تساهم في تخفي     

  .العراقية

بو
 دان الرئيس الروسي أمس إمالءات وإمبريالية الواليات المتحدة في العالم، معتبراً ان           : بوتسدام -موسكو

إجراء بالده تجربة إطالق صاروخ عابر للقارات رد 
تزامن ذلك مع شجار بين وزير الخارجيـة الروسـي ونظيرتـه             وقد   .واشنطن نشرها في شرق أوروبا    

دينـة  األميركية في شأن الدرع، على هامش االجتماع التحضيري لقمة الدول الصناعية الثمـاني فـي م               
  . بوتسدام األلمانية

  1/6/2007الحياة 
  
 الوضع الداخلي   :2006التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعام     القدس العربي تبدأ بنشر الفصل األول من         

  بشير نافع. د ...)2 من 1(وسنة التغيير والحصار 
انية، التي أعطت حركة  علي الصعيد الفلسطيني الداخلي بمفاجأة نتائج االنتخابات البرلم2006افتتح عام 

المقاومة اإلسالمية حماس أكثرية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، وأعطت المقاومة من خالل ذلك، 
شرعية إضافية، ه
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اء الدعم العربي بمعزل عن التدخالت العربية ة سياسية، وال هي استطاعت استدع

 نزعة متزايدة في قيادة  الباردة، وعلي

ي اتفاق أوسلو في التجلي، لتجعل من مسار السالم عملية بطيئة، ما كان لها أن تصل 

انظر (سة الفلسطينة الداخلية عن نفسها في نتائج االنتخابات البلدية 

وكما هي األمور دائماً، . االنفجار الشاملورئاسة الوزراء وبين حماس وأجنحة معينة في فتح إلي حافة 
ارتبط الوضع الفلسطيني ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات الوضع العربي، وبالتدافعات اإلقليمية، وبالوضع 

كان هذا هو عام اتضاح اإلخفاق األمريكي الكبير في العراق، والتجاهل األمريكي ـ اإلسرائيلي . الدولي
ار التحسن االقتصادي الروسي وعودة الثقة إلي الدبلوماسية الروسية، المستمر لعملية السالم، واستمر

واإلخفاق اإلسرائيلي في لبنان وتصاعد وتيرة األزمة اللبنانية الداخلية بعد انفراط عقد المحور العربي 
الثالثي وعلي خلفية من الضغوط الغربية المتزايدة علي سورية، والتهديدات األمريكية المتعلقة بالملف 

 .النووي اإليراني
لقد قادت حركة فتح الحركة الوطنية الفلسطينية منذ نهاية الستينيات من القرن العشرين، كما شكلت عماد 

لم تكن قيادة فتح للحركة الوطنية . والساحة السياسية الفلسطينية.) ف.ت.م(منظمة التحرير الفلسطينية 
بال تحديات فلسطيني

ولعل . الرسمية في الشأن الفلسطيني؛ ولكنها استمرت علي كل األحوال طوال أكثر من ثالثين عاماً
فبالرغم من . النصف الثاني من السبعينيات كان المنعطف الهام في حسم قيادة فتح للحركة الوطنية

 لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، الذي حمله ياسر عرفات منذ المعارضة الفلسطينية والعربية الواسعة
ذلك الحين بتصميم ال يلين، وبدعٍم مصري وسوفييتي، وبالرغم من اآلثار السلبية التي تركها مشروع 

وقد .  في الحقيقة، لم يكن لديهم مشروع بديل،الدولة علي مجمل القضية، إال أن معارضي عرفات و فتح
 الدولة في الثمانينيات لتوجهات عربية لم تكن خافية للتحلل التدريجي من المسؤولية عن استجاب مشروع
 .القضية الفلسطينية

، باسم منظمة التحرير، إلي اتفاق أوسلو، الذي بني علي ثقل االنتفاضة ، توصلت فتح1993في 
الفلسطينية، وعلي المتغيرات المتسارعة في عالم ما بعد الحرب

وقد برز عشية التوقيع . فتح لتحقيق ما يمكن تحقيقه وطنياً، وبغض النظر عن المتطلبات العربية األوسع
علي اتفاق أوسلو من رأي في االتفاق، إضافةً إلي ذلك، سعياً ضمنياً من قيادة فتح والقيادة اإلسرائيلية، 

وربما . سالمي السياسي في الضفة والقطاع، وااللتفاف عليهاعلي السواء، الستباق ظاهرة الصعود اإل
كان بروز حماس و الجهاد اإلسالمي خالل االنتفاضة الفلسطينية األولي هاجساً فعلياً للطرفين، والواضح 
 أن كُالً من القيادة الوطنية الفلسطينية وقيادة الدولة العبرية اعتقدا أن قيام سلطة الحكم الذاتي سيكون كفيالً

لكن ما شهدته المرحلة بين تأسيس السلطة وانطالق االنتفاضة الفلسطينية . باستيعاب الظاهرة اإلسالمية
 .الثانية كان كفيالً بتوفير مساحة إضافية لتوسع االتجاه اإلسالمي

ئٍل بنيت السلطة، ال لتعكس تماماً الهموم والمطامح الوطنية الفلسطينية، بل كانت أقرب إلي جهاٍز أمنٍي ها
وشيئاً فشيئاً، أخذت . للتحكم؛ وسرعان ما تحولت أجهزة ووزارات السلطة إلي بؤر فساد واسعة النطاق

العيوب الهيكلية ف
وربما يمكن اعتبار اندالع . هإلي نهايتها المرجوة، حتي من وجهة نظر من فاوض علي االتفاق ووقّع علي

 مؤشراً علي انتصار وجهة النظر الناقدة والمعارضة 2000) سبتمبر(االنتفاضة الثانية في نهاية أيلول 
خالل سنوات االنتفاضة الثانية، تعزز وضع التيار .  التي كان التيار اإلسالمي أبرز ممثليها،التفاق أوسلو

فلسطينية رئيسية، وهو المتغير الذي بدا أن الرئيس الفلسطيني اإلسالمي، وبرزت حماس باعتبارها قوة 
فقد تغير هو نفسه بعد التجربة الفاشلة في مفاوضات كامب . الراحل ياسر عرفات أخذه فعالً في االعتبار

 وبعد أن أصبحت االنتفاضة والمقاومة تطرحان استراتيجية بديلة الستراتيجية التفاوض ،2ديفيد 
 .والتفاوض فقط

، عبرت متغيرات السيا2005 في
ولكن االنتخابات البلدية بطبيعتها المحلية لم تكن لتقدم ). 2005التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 

ناحية، ونتائج عملية إعادة بناء مؤشراً حاسماً؛ وكان ال بد بالتالي من انتظار االنتخابات التشريعية، من 
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يأمل فعالً في 

شكلت النتائج صدمة بالغة لقيادة السلطة الفلسطينية، وللعديد .  مقعدا45ًبينما حصلت فتح علي 

 أوحت بأن ، تقودها حماس

التي حددها اتفاق أوسلو (بانعقاد االنتخابات التشريعية . منظمة التحرير الفلسطينية، من ناحية أخري
فـ فتح .  دخل الوضع الفلسطيني السياسي الداخلي مرحلة انتقالية،، وفوز حماس)بسكان الضفة والقطاع

يد التحكم بأجهزة السلطة أم علي الصعيد الشعبي وصعيد ما زالت قوة مؤثرة، سواء أكان ذلك علي صع
 .المقاومة، كما أن الوضع الفلسطيني هو بطبيعته عرضة للتدخالت اإلقليمية والدولية

  من االنتخابات إلي الحكومة: أوالً
، خيار الرئيس الفلسطيني محمود )يناير( كانون الثاني 25لم يكن عقد االنتخابات في موعدها المقرر، 

، 2005ففي ضوء نتائج االنتخابات البلدية في سنة . باس ومجموعة المستشارين الملتفين حولهع
 وقد شابت األسابيع . لم يكن لدي عباس ثقة كافية بفوز فتح،والصعود السياسي الحثيث لحركة حماس

 مسألة ثم طرح عباس. القليلة السابقة لالنتخابات تصريحات متكررة من عباس توحي باحتمال التأجيل
القدس، مشيراً إلي أنه لن يسمح بعقد االنتخابات ما لم تسمح السلطات اإلسرائيلية لسكان القدس 

بالتصويت واختيار ممثليهم، وهو ما أعطي االنطباع لدي البعض بأن الرئيس الفلسطيني 
 ،ة للضغط علي إسرائيلمنع سكان القدس من التصويت، في الوقت الذي فَسره آخرون علي أنه محاول

ويبدو أن اإلدارة األمريكية كانت راغبة في عقد االنتخابات في . وإصرار علي الحقوق الفلسطينية
موعدها، مدفوعة برغبة قوية في توكيد نجاح سياسة دمقرطة الشرق األوسط التي مثَّلت في حينه، ولو 

همت نتائج بعض استطالعات الرأي، التي وقد أس. ظاهرياً، سياسة أمريكية رئيسية معلنة في المنطقة
أجرتها مراكز أبحاث فلسطينية قريبة من واشنطن، وأظهرت احتمال فوز فتح في االنتخابات، في تعزيز 

وسرعان ما ضغطت واشنطن علي . موقف اإلدارة األمريكية من عقد االنتخابات في موعدها المقرر
 . فلسطينيين من أهالي مدينة القدس بالتصويتالدولة العبرية، التي أعلنت بالتالي السماح لل

 مقعداً من الدوائر 74وقد أظهرت االنتخابات فوزاً مريحاً لمرشحي حماس، التي حصدت ما مجموعه 
والقوائم، 

حاد األوروبي، ولإلدارة األمريكية، وأكدت االتجاه العام لصعود القوي من الدول العربية، ولدول االت
اإلسالمية السياسية في المجالين العربي واإلسالمي طوال العقد األخير، ونهاية تفرد فتح في قيادة الشأن 

ولكن الرئيس عباس تصرف بكياسة وأعلن أنه لن يتردد في تكليف حماس بتشكيل . الوطني الفلسطيني
خالل الفترة القصيرة التالية عقدت قيادة حماس في الخارج والداخل اجتماعات في . مة الفلسطينيةالحكو

القاهرة، أقرت في النهاية اختيار اسماعيل هنية، أحد أبرز قيادات حماس في قطاع غزة وأكثرهم شعبية، 
ل الحكومة الفلسطينية ، كلف الرئيس عباس هنيةَ رسمياً بتشكي)فبراير( شباط 21وفي . لرئاسة الحكومة

 .الجديدة
. كان خيار حماس األول تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم فتح والقوائم والتنظيمات الفلسطينية األخري

ولكن التصريحات األمريكية الرسمية، المعربة عن رفض واشنطن حكومة
شكلة موقف حماس من منظمة التحرير كما برزت، إضافةً إلي ذلك، م. الحكومة لن تعيش طويالً

أما علي مستوي قيادات السلطة الفتحاويين، فقد كان التوجه منذ لحظة إعالن النتائج هو . الفلسطينية
رفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية تقودها حماس ؛ بل إن القيادي الفتحاوي محمد دحالن أعلن أنه 

وفي ضوء التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية . ومةمن العار علي فتح المشاركة في مثل هذه الحك
، ربما يمكن القول أن األطراف الفلسطينية التي أسهمت في إفشال جهود 2006خالل الشهور التالية من 

ففي مرحلة تغيير انتقالية بالغة الحساسية، وفي . تشكيل حكومة الوحدة تتحمل مسؤولية تاريخية كبيرة
 .يلة للقضية الوطنية، لم يكن هناك مفر من حكومة وحدةمواجهة األعباء الثق

دعا فيه الحكومة ) فبراير( شباط 18ألقي الرئيس الفلسطيني خطاباً أمام المجلس التشريعي الجديد في 
القادمة إلي االلتزام باالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير والسلطة الوطنية وبنهج السالم وبرنامج 

اضحاً أن مسألة الموقف من المنظمة، وبالتالي من االتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاق وكان و. المنظمة
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ماعيل هنية في الرد علي خطاب التكليف وفي بيانه أمام المجلس التشريعي، باإلعراب عن 

لي كافة أجهزتها األمنية وجهازها البيروقراطي لسلطة تسيطر فتح ع
 

  أمريكية لفرض حصار دولي علي الحكومة الفلسطينية، يمنع عنها ما كان- إسرائيلية 

 للعاصمة الروسية في 

وقد حددت حماس موقفها، كما أعلنه رئيس الحكومة . أوسلو، ستشكل موضوع جدل وخالف متزايد
المنتخب اس

تقدير لمنظمة التحرير باعتبارها مظلة الحركة الوطنية الفلسطينية علي مر عقود طويلة، والدعوة إلي ال
. إعادة بنائها وتفعيلها لتمثل الشعب الفلسطيني تمثيالً أفضل وتضم كافة القوي واالتجاهات الفلسطينية

الحكومة، ال سيما فيما يتعلق ولكن ذلك لم يمنع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من مهاجمة برنامج 
في النهاية، لم يمنع هذا االختالف من نيل الحكومة الجديدة الثقة من المجلس التشريعي . بمرجعية المنظم

وبدأت، بالتالي، مرحلة جديدة في مسيرة السلطة الوطنية، ). فبراير(في الثامن والعشرين من شباط 
مرحلة حكومة تقودها حماس 

.المتضخم
أن نزاهة االنتخابات وحياد األجهزة، يجب أن : األولي: وقبل مغادرة هذه النقطة يجب إبراز حقيقتين

وهي األهم من الناحية السياسية، فإن : يسجال في مصلحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أما الثانية
ماس من جانب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع، أعطي شرعيةً إضافيةً هذا االختيار لـ ح

للمقاومة وخطها السياسي، من خالل صناديق االقتراع، مما وجه ضربة قاسية، للسياسة األمريكية ـ 
اإلسرائيلية وحتي األوروبية، التي تعد حماس خصوصاً، وفصائل المقاومة األخري عموماً، منظمات 

 .ابية، وتعد المقاومة إرهاباًإره
  الحصار

لم تكن المعارضة اإلسرائيلية والغربية للحكومة الجديدة خافية علي أحد، وسواء أكان ذلك في محاولٍة 
الحتواء مقاطعٍة وضغوٍط اقتصادية محتملة، أم استجابةًً للرأي العام الفلسطيني الذي أرهقه إسراف وفساد 

ولكن هنية، .  الحكومة، اسماعيل هنية، عزمه علي اتباع سياسات تقشفيةالحكومات السابقة؛ أعلن رئيس
علي األرجح، لم يكن يتوقع مدي ارتهان الوضع المالي واالقتصادي الفلسطيني للسياسات اإلسرائيلية 

بدأ الحصار بقرار . والمساعدات الغربية، ومدي الحصار الذي ستواجهه الحكومة ويواجهه الشعب
ستحقات الضرائب والرسوم الفلسطينية التي تُحصلها السلطات اإلسرائيلية لحساب إسرائيلي بوقف م

وانطلقت . السلطة الفلسطينية، كما فرضت إجراءات تضييق علي العمال الفلسطينيين في الدولة العبرية
بالتالي مباحثات

وسرعان ما أعلنت اإلدارة . مقرراً من مساعدات غربية، بهدف إسقاط الحكومة وفرض انتخابات جديدة
ودول االتحاد األوروبي قطع االتصاالت الدبلوماسية مع الحكومة، ) بتأييد من الكونغرس(األمريكية 

ستجابة لما بات  أمريكي برفض الحكومة اال-وقد سوغ الحصار األورو . وإيقاف المساعدات المالية
أي اللجنة الدولية الخاصة بالمسألة الفلسطينية المشكَّلة من االتحاد  (Quartetيعرف بشروط الرباعية 

، التي تشمل االعتراف بالدولة العبرية، )األوروبي، والواليات المتحدة، وروسيا االتحادية، واألمم المتحدة
اللتزام باالتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني ونبذ العنف، وتخلي قوي المقاومة عن سالحها، وا

 . واإلسرائيلي
رغبتها ) فبراير(االختراق الرئيسي للحصار الدولي جاء من روسيا، التي أعلنت منذ التاسع من شباط 

لم يؤيد المبادرة الروسية سوي فرنسا، بينما أعربت كل من . دعوة وفد من حماس لزيارة موسكو
يلية واإلدارة األمريكية والحكومة البريطانية معارضتها الخطوة الروسية وشكوكها في الحكومة اإلسرائ

 ولكن الجانب الروسي صمم علي توجيه الدعوة، وجرت .قدرة موسكو علي التأثير علي موقف حماس
، برئاسة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،زيارة وفد حماس

وبالرغم من االستقبال الدافئ الذي حظي به الوفد، والوعود الروسية ). مارس( األول من آذار األسبوع
بالمساعدة، فإن المبادرة الروسية لم تؤد إلي كسر فعلي للحصار؛ كما أن الروس التزموا بموقفهم المعلن، 

الستقبال وفد حماس في ولكن الدالالت السياسية . وحثّوا حماس علي االستجابة لشروط الرباعية الدولية
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 وتعتزم تنفيذ عمليات عسكرية ،وعة ادعت أنها تتبع حماس

فلسطينيين والحقيقة أن عدداً من الدول العربية سارع بالفعل 

ية المعبر، التي أعطت لمراقبين 

خاص تحت إشراف البنك الدولي لتقديم معونات للفلسطينيين، ال تمر عبر الحكومة الفلسطينية، 

فهذه هي الخطوة الرئيسية األولي منذ سنوات، . موسكو كانت أكبر بكثير من النتائج المباشرة للزيارة
 أمريكي فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية؛ وهي إن -التي تقف فيها روسيا موقفاً مخالفاً لإلجماع األورو 
لسياسة الروسية في الشرق األوسط، واستعداد موسكو دلت علي شيء فإنما تدل علي بداية عودة الثقة ل

 .للرد علي محاوالت الحصار األمريكي االستراتيجي لروسيا في أوروبا الشرقية
 أمريكي؛ فبالرغم من ترحيب عدد من الدول -لم يكن الموقف العربي أفضل كثيراً من الموقف األورو 

والمعنية مباشرة بالشأن الفلسطيني لم تستطع اتخاذ العربية بحكومة حماس، فإن الدول العربية الرئيسية 
فرئيس الوزراء المصري والملك األردني طالبا حكومة . خطوات فعلية تصطدم بالموقف األمريكي

وبينما حافظت القاهرة، عبر قنوات أمنية، علي االتصال . حماس بااللتزام باتفاقية أوسلو وما ترتب عليها
ير الخارجية المصري أحجم عن استقبال وزير الخارجية الفلسطيني، بالحكومة الفلسطينية، فإن وز

كما فجرت الحكومة األردنية أزمة ). أبريل(محمود الزهار، عند بدء جولة األخير العربية في نيسان 
صاخبة مع حماس، عندما أعلنت ضبط مجم

كانت النتيجة المتوقعة للتصعيد األردني إلغاء زيارة وزير الخارجية الفلسطيني و. ضد أهداف أردنية
سورية، حيث تقيم قيادة . من جهة أخري، اتسم الموقف السعودي من الحكومة بالحذر والفتور. لعمان

حماس في الخارج، بل وقيادات كل التنظيمات الفلسطينية األخري، أظهرت ترحيباً كبيراً بنتائج 
خابات وتولي حماس قيادة الحكومة الفلسطينية، معتبرة أن انتصار تيار المقاومة الفلسطينية هو االنت

انتصار للسياسة السورية وتوكيد علي أن سورية تقف في صف القوي العربية ذات الوزن الشعبي 
لتعهد كما قامت كل من قطر والسودان باستقبال وفد كبير لـ حماس في عاصمتي البلدين، وا. الحقيقي

 .بتقديم مساعدات عاجلة للحكومة الفلسطينية
 ألف موظف 140كانت المشكلة الملحة التي تواجه حكومة حماس هي توفير المال الالزم لدفع رواتب 

والحقيقة أن األزمة الفلسطينية المالية بدأت . حكومي، عسكري ومدني، مسجلين علي الكادر الحكومي
 مليون 772لتي استلمتها بخزينة خالية الوفاض تعاني من مليار وقبل تولي حماس مقاليد الحكومة، ا

 بزيارة ،، قام خالد مشعل، علي رأس وفد كبير من قيادة حماس)فبراير(في شباط . دوالر من الديون
وقد واكب الزيارة، صدور قرار من مجلس الشوري اإليراني بتشكيل . للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 مليون دوالر لسد 250وقد أعلن المسؤولون اإليرانيون عن تقديم دعم يقدر بـ . لجنة دعم لفلسطين
وفي الوقت نفسه، انطلقت . عجز الميزانية الفلسطينية الناجم عن قطع المساعدات األوروبية واألمريكية

وفي ظل التعاطف الشعبي العربي مع . حملة عربية واسعة لجمع التبرعات الشعبية لصالح فلسطين
ة الفلسطينية، واإلحراج الذي سببه اإلعالن عن المساعدات اإليرانية، اتخذ مؤتمر القمة العربي الحكوم

المنعقد بالخرطوم قراراً بتقديم دعم عاجل لل
ة، بما في ذلك الجزائر إلي تسديد حصته من الدعم إلي الصندوق الخاص الذي أنشأته الجامعة العربي

والسعودية ومصر وقطر والكويت؛ إال أن البنوك العربية امتنعت عن تحويل أموال المساعدات للحكومة 
وأصبحت مسألة امتناع البنوك عن التعامل مع الحكومة . الفلسطينية، خوفاً من العقوبات األمريكية

، كان القدر المتواضع من األموال التي تم الفلسطينية واحدة من أكبر العقبات أمام جهود كسر الحصار
نقلها بالفعل للخزينة الفلسطينية، هو ذلك الذي حمله وزراء أو مسؤولون من حماس عبر المعبر بين 

قطاع غزة ومصر، وهي الطريقة التي لم تكن سالكة دائماً في ظل اتفاق
 .رأوروبيين حق اإلشراف علي عمل المعب

لم تكن المجموعة األوروبية، إلي جانب اإلحراج في الموقف من سلطة منتخبة ديمقراطياً، وإلي جانب ما 
يسببه الحصار من تجويع للشعب كله، ترغب فعالً في انهيار السلطة، وهو االحتمال الذي أصبح واقعياً 

وروبية إلي إنشاء صندوق وسرعان ما دفع هذا عدداً من الدول األ. في ظل صمود الحكومة الفلسطينية
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 .فلسطينية لحد الكفاف من الحاجات ال

التي حاول بعض من قادة 
لحصار المفروض علي الحكومة في النهاية، أسهم ا. ا إدخالها إلي قطاع غزة

 

أبو شباك، مديراً لألمن الداخلي، مشرفاً علي األمن الوقائي والدفاع المدني والشرطة، وهي األجهزة التي 

وقد وافقت اللجنة الرباعية علي اآللية األوروبية . وتُخصص لدعم قطاع الصحة والمرافق األساسية
المقترحة، مما أسهم في االستجابة

وعلي أي حال، فقد تمكنت الحكومة الفلسطينية من سد نسبٍة ال بأس بها من رواتب الموظفين، فقد أشار 
وزير المالية بالوكالة الدكتور سمير أبو عيشة إلي أن المبالغ التي كان من المتوجب دفعها للموظفين، 

؛ حيث 2006ليون دوالر حتي نهاية عام  م658 مليون دوالر كرواتب، دفع منها 181تقدر بنحو مليار و
أما بالنسبة للعاملين في . من مجمل رواتبهم% 69تلقي الموظفون العاملون في قطاع التربية والتعليم 
أما بالنسبة للعسكريين، فقد دفعت الحكومة ما %. 74القطاع الصحي فإن إجمالي ما تم صرفه لهم قد بلغ 

 .من مجمل رواتبهم% 60نسبته 
خالل الشهور األخيرة من العام حدة الضغط الداخلي المترتب علي الحصار، إما بفعل الدفعات تراجعت 

ولكن الحدة . المالية التي قدمت للموظفين، أو بفعل قدرة الفلسطينيين علي التأقلم مع الوضع الجديد
 مع الحصار وقد وجه عدد من قيادات حماس االتهام بالتواطؤ. السياسية المواكبة للحصار لم تتراجع

وفي لقاء . الدولي إلي الرئاسة الفلسطينية، وإلي عدد من مسؤولي السلطة الملتفين حول الرئيس عباس
عاصف بين رئيس الوزراء والرئيس، رفض محمود عباس طلب هنية اللجوء إلي صندوق االستثمار 

 وضعت هي األخري الفلسطيني، الذي يقع تحت سلطة الرئيس، للتخفيف من حدة الحصار وألن المعابر
تحت سلطة الرئيس، فقد أشير في عدد من الحاالت إلي أن صائب عريقات، المعين من قبل الرئيس 

لتنسيق عمل المعابر، تواطأ مع المراقبين األوروبيين لعرقلة إدخال األموال 
حماس وبعض من وزرائه

 .إسهاماً ملموساً في تأزم الوضع الفلسطيني، وعزز من الهجمات الدعائية الموجهة ضد حكومة حماس
ولكن الحصار وحده ما كان من الممكن أن يولد األزمة، فالفلسطينيون عاشوا سنوات االنتفاضة األولي 

ء حياتهم واقتصادهم علي أساس ظروف بدون مساعدات خارجية؛ وكان من الممكن أن يعيدوا بنا
كان الحصار مجرد عامل بين عدد من العوامل المتداخلة، التي عبرت عن وجود . الحصار والمقاطعة

 .خالف داخلي حقيقي حول السلطة والقرار واتجاه القضية الوطنية الفلسطينية
 صراع الصالحيات: ثالثاُ

ففي الجلسة األخيرة .  قبل تولي الحكومة مقاليد الحكمبدأ صراع الصالحيات بين الحكومة والرئيس حتي
للمجلس التشريعي السابق، الذي تمتعت فيه فتح باألكثرية، وعقدت بعد ظهور نتائج االنتخابات، أخذ 
المجلس عدداً من القرارات والتعديالت الدستورية التي استهدفت تعزيز سلطات الرئيس وإضعاف 

ت للرئيس سلطة مطلقة في تشكيل المحكمة الدستورية وعلي ديوان الحكومة والمجلس المنتخب، وأعط
كما صادق المجلس التشريعي المنتهية واليته علي مرسوم رئاسي يقضي بتعيين أمين عام. الموظفين

للمجلس التشريعي ليحل محل أمين سر المجلس؛ الذي كان يجب أن يكون أحد النواب المنتخبين، بينما 
وهذا ما عدته حركة حماس انقالباً أبيض، وفساداً .  من خارج المجلس النيابيأصبح أمين عام المجلس

عزيز الدويك رئيساً للمجلس، .  وما إن عقد المجلس المنتخب جلسته األولي، التي انتخب فيها د.دستورياً
حتي ثار بين الدويك والرئيس عباس خالف حول شرعية القرارات الصادرة عن جلسة المجلس السابق 

لم يحل الخالف نهائياً حول تلك القرارات، بل وانتهي إلي العرض علي المحكمة الدستورية؛ . خيرةاأل
 .ولكنه كان مؤشراً سيئاً علي ما يمكن أن يطرأ علي صعيد العالقة بين الرئيس عباس وحكومته الجديدة

 التابعة للسلطة علي صعيد المؤسسات اإلعالمية، أصدر الرئيس مرسوماً يضع كل األجهزة اإلعالمية
وعلي الصعيد األمني، أصدر مرسوماً بتأسيس هيئة خاصة إلدارة . تحت اإلشراف المباشر للرئيس

المعابر الحدودية برئاسة الوزير السابق وعضو المجلس التشريعي عن حركة فتح صائب عريقات 
وقائي السابق، رشيد ، ومرسوماً آخر بتعيين قائد األمن ال)ووضع معبر رفح تحت سيطرة أمن الرئاسة(
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 ما إن .يدة مع حماسخري المعروفة بعالقاتها الج

فبعد أسابيع قليلة من .  من ناحية، وجناح حماس العسكري والقوة التنفيذية، من ناحية أخري
، وجهت قوات االحتالل )سأغسط(إلي بداية آب ) يونيو(الرئاسة ومنذ نهاية حزيران 

ن القرن العشرين، ي في منتصف التسعينيات م

بذلك، أحكم الرئيس . كانت سابقاً تتبع وزارة الداخلية؛ كما عين سليمان حلس مديراً لجهاز األمن الوطني
ال الذي كان هو نفسه قد خاض صراعاً صاخباً حولَه مع سلطاته علي كل األجهزة األمنية، وهو المج

من جهة . الرئيس الراحل عرفات، عندما كان عباس رئيساً للحكومة، ليؤكد سلطات الحكومة عليه
أخري، استبعد الرئيس جميع وزراء حكومته، بمن في ذلك وزير الخارجية، عن جوالته الخارجية 

 .لعرب واألجانب، بغض النظر عن موقف هؤالء من حكومة حماسومقابالته ومباحثاته مع المسؤولين ا
بيد أن محطة التصعيد الرئيسية في صراع الصالحيات جاءت عندما أصدر وزير الداخلية، سعيد صيام، 

يرجع السبب الرئيسي وراء تشكيل . قراراً بتشكيل قوة أمنية تابعة لوزير الداخلية تحت اسم القوة التنفيذية
 التدهور المتزايد في الحالة األمنية، ال سيما في قطاع غزة، وفقدان وزير الداخلية سلطاته هذه القوة إلي

وقد شُكِّلت القوة التنفيذية من عناصر كتائب القسام، . المفترضة علي األجهزة األمنية التابعة للسلطة
 وعدد من تنظيمات المقاومة األ،التابعة لحركة حماس

وطوال الفترة . أعلن عن تشكيل القوة التنفيذية حتي أصدر الرئيس قراراً يلغي قرار وزير الداخلية
التالية، وبالرغم من محاوالت التفاهم والتوافق بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة علي وجود القوة 

عن تنسيب عناصر القوة رسمياً لكادر موظفي التنفيذية، فقد امتنع الرئيس، الذي يتبعه ديوان الموظفين، 
بل إن كل التعيينات التي قامت بها الحكومة لموظفين جدد في أجهزة الحكم ظلت هي . وزارة الداخلية

 . األخري تعيينات مؤقتة، لم تقنَّن من ديوان الموظفين
يدة باسم الحرس بعد أيام من تشكيل القوة التنفيذية، أعلن الرئيس عباس عن تشكيل قوة أمنية جد

وأصبح من الواضح أن هناك توجهاً لتصعيد التوتر العسكري بين القوي األمنية التابعة . الرئاسي
للرئيس،

تشكيل حرس 
 نائباً 64ضربات مؤلمة للحكومة والمجلس التشريعي الجديدين عندما شنت حملة اعتقاالت واسعة طالت 

. عزيز الدويك. ووزيراً ومسؤوالً في حماس بالضفة الغربية، بمن في ذلك رئيس المجلس التشريعي د
قدان الصبر، بعد أن عاشت الحكومة كل هذا وقد بدا اإلجراء وكأنه تعبير إسرائيلي خاص عن القنوط وف

  .الوقت
  التأزم األمني

ليس ثمة من شك في أن األزمة التي عاشها الوضع الفلسطيني الداخلي كانت في جذورها أزمة سياسية، 
 األمريكي للتحول الديمقراطي الذي شهدته الساحة الفلسطينية، وأزمة رفض -أزمة الرفض اإلسرائيلي 

فلسطينية السابقة التخلي عن الحكم والسيطرة علي القرار الفلسطيني للحكومة الجديدة أركان السلطة ال
 فيما يتعلق بشروط ، هذا، فضالً عن االختالف علي الخط السياسي بين حماس و فتح.التي تقودها حماس

مة وفي ظل هذه األزمة، تصاعد الحصار الدولي علي الحكو. الرباعية أو البرنامج أو إدارة الصراع
ولكن أكثر مظاهر األزمة استفزازاً لمشاعر الفلسطينيين كان االنفالت األمني، . والشعب الفلسطيني

وتكرار الصدامات المسلحة بين القوي التابعة لحماس واألخري التابعة للرئيس أو المحسوبة علي أجنحة 
 فمنذ ُأسست سلطة الحكم الذات.معينة في حركة فتح

 التي ظهرت بأوضح ما ظهرت ،التزمت القوي السياسية الفلسطينية المختلفة سياسة حرمة الدم الفلسطيني
 حملة اعتقاالت واسعة لقيادات ونشطاء حماس و الجهاد 1996به عندما شنت دوائر أمن السلطة في 

 لم يرد باستخدام السالح، وتحمال حملة ولكن أياً من التنظيمين.  وعرضت الكثير منهم للتعذيب،اإلسالمي
 كانت من نوع مختلف، بعد أن أصبحت 2006ولكن أزمة . االضطهاد غير المبررة حتي انقشعت

 .مؤسسة الحكم والسلطة والقرار ذاتها هي محل التدافع
شهدت مناطق الحكم الذاتي في قطاع غزة والضفة الغربية سلسلة ال تتوقف من التظاهرات الحاشدة، 

لتي حاول من خاللها كل من أنصار الحكومة ومعارضيها استعراض ثقله الجماهيري، والتوكيد علي ا
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 ورفع بعض من التجمعات شعارات إسقاط الحكومة، وإعالن 

وشيئاً فشيئاً، تحول التحريض . د حماس والحكومة

محسن محمد صالح، ويصدر عن مركز الزيتونة للدراسات . د

 والدولية من القضية الفلسطينية، كما يفرد هذا العام فصالً خاصاً عن العدوان 
 .اإلسرائيلي علي حزب اهللا ولبنان

: قام بإعداد التقرير نخبة من األساتذة المتخصصين، وشارك في مراجعته عدد من األساتذة الكبار، أمثال
يتسم التقرير بالطابع األكاديمي . اذ منير شفيقاب المسيري، واألست

1/6/2007  

89.

ولو اقتصر األمر . مصداقية نتائج االنتخابات أو عدم تعبيرها عن حقائق األوزان السياسية في الشارع
ن انضمام وحدات ولكن ما استدعي القلق كا. علي التجمعات الجماهيرية لما كان هناك ما يستدعي القلق

من المؤسسات األمنية لهذه التظاهرات،
أما بالنسبة للتحركات المعارضة للحكومة، . قطاعات مهنية، ال سيما في الضفة الغربية، اإلضراب العام

الرواتب، التي لم تستطع فقد كان المسوغ الرئيسي للتظاهرات واإلضرابات هو المطالبة بصرف 
ولكن بدالً من تضامن القوي الوطنية المختلفة من أجل كسر . الحكومة توفيرها بسبب الحصار والمقاطعة

الحصار والمقاطعة، كون المتضرر الرئيسي منهما هو الشعب الفلسطيني ككل، تحولت مسألة الرواتب 
 .إلي وسيلة للحشد ضد الحكومة وبقائها

تظاهرات والتظاهرات المضادة، من صراع الصالحيات بين الحكومة والرئيس، ومن وعلي خلفية من ال
الحملة اإلعالمية واسعة النطاق ضد الحكومة، بدا وكأن هناك عمالً حثيثاً لتصعيد عصبية فتح التنظيمية 

ودفع أجنحة فتح المسلحة إلي ساحة الصراع ض
 وبين القوة التنفيذية واألمن ،اسي إلي حوادث إطالق نار واشتباكات مسلحة بين حماس و فتحالسي

هذا التدهور األمني المتسارع وانقطاع سبل الحوار بين . الوقائي، أو حتي داخل األجهزة األمنية ذاتها
ية العام ومطلع سنة معسكر الرئيس والحكومة أدي إلي مزيد من تفاقم األزمة الفلسطينية الداخلية في نها

 السعودي ودعوة -، وانحدار األوضاع إلي حافة الحرب األهلية، ومن ثم إلي التدخل العربي 2007
  .الطرفين إلي لقاء التفاهم الحاسم في مكة المكرمة

هو تقرير سنوي يترأس تحريره
ويغطي .  إلي متابعة الشأن الفلسطيني بالرصد واالستقراء والتحليلويهدف. واالستشارات ببيروت

التقرير األوضاع السياسية الداخلية، والجوانب المتعلقة باألرض والمقدسات واالقتصاد والمؤشرات 
السكانية الفلسطينية، والوضع اإلسرائيلي، وعالقات التسوية والصراع مع إسرائيل، ويعالج المواقف 

الميةالعربية واإلس

عبد الوه. د.أنيس الصايغ، وأ. د.أ
والمهني، ويجمع بين توفير المعلومات وبين تحليلها ورصد مسار األحداث، مع الحرص علي كتابته بلغة 

 .موضوعية وسهلة
القدس العربي 

 
 " حرب الشمال"قراءة سورية في  

فتح "بين قوات الجيش اللبناني وجماعة مع إطالق أول رصاصة في االشتباكات :  سعاد جروس- الجمل
في , تم توجيه االتهامات إلى سوريا بأنها وراء تحريك تلك الجماعة, في محيط مخيم نهر البارد" اإلسالم

 .عملية ربط بين اندالع المواجهات واقتراب إقرار مشروع المحكمة الدولية في مجلس األمن
 ؟"فتح اإلسالم"القة بين سوريا وجماعة وما هي حقيقة الع, فما هي تفسيرات هذا الربط
مايو الحالي نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الجماعة الملقب  /في العاشر من شهر أيار 

إن القوات السورية قتلت "بأبي سليم من مقره في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين شمال لبنان 
باإلضافة إلى مقاتلين اثنين كانا , يث الشامي وأبو عبد الرحمن الشاميأبو ل" فتح اإلسالم"القياديين في 

إن خمسة من رجال األمن السوريين "وقال ". يحاوالن العبور إلى العراق لنصرة إخوانهم في اإلسالم
أعلنت الجماعة الخبر في بيان نشرته في موقع ". أيضا قتلوا في االشتباكات العنيفة التي دارت مع مقاتلينا

ال عالقة لتنظيمه "وقائد الجماعة الفلسطيني شاكر العبسي سبق أن أكد أن . سالمي على شبكة االنترنتإ
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لتشكل لغزاً سياسياً تزيد " ضة

وتلتقي ايديولوجياً إلى حد بعيد مع تنظيم , ف الجنسيات العربية

" فتح االنتفاضة"سياسي من 

كما سبق ونفى وزير الخارجية وليد المعلم , "فتح اإلسالم"ريا بالعالقة مع 

الحادثة التي سلطت . فبراير الماضي /على خلفية أحداث عين علق في شباط" بالمخابرات السورية
تعمل على كمجموعة إسالمية مسلحة خطيرة لها برنامج وأهداف سياسية " فتح اإلسالم"الضوء على 

ظهرت الى العلن قبل ستة أشهر أي , وتتخذ من ارض لبنان ساحة لها, تنفيذها عن طريق العمل المسلح
فتح االنتفا"نوفمبر الماضي لدى إعالن انشقاقها عن  /منذ تشرين الثاني

توضيح الظروف التي أدت الى " ةفتح االنتفاض"حاول المسؤولون في . تعقيد المشهد الداخلي اللبناني
وتم التبرؤ منها بأنه ال يمكن اعتبارها فلسطينية كونها , نشوئها ضمن أطراف منظمتهم في غفلة منهم

تضم بين عناصرها أفراداً من مختل
ظهور هذا الوضع الشاذ الذي حصل داخل " نتفاضةفتح اال"وعزا أبو موسى المسؤول في , "القاعدة"

 ":مشكلة داخلية تتصل بثالثة مشكالت أمنية وتنظيمية ومالية"حركتهم إلى 
المشكلة التنظيمية الكامنة في الخلل الناجم عن استفراد أبو خالد العملة بإدارة وقيادة القوات والمواقع  1

هذه المشكلة ظهرت بداية العام الماضي لدى . ش السوريالعسكرية التي بقيت في لبنان بعد انسحاب الجي
 .مالحظة تغييب المراقبة لتلك المواقع

وكان , كأحد عناصر الحركة, وتتمثل في أن شاكر العبسي التصق بأبي خالد العملة, المشكلة األمنية 2
سي ذلك بعد خروجه من السجن في سوريا مدة ثالث سنوات ونصف على خلفية اغتيال الدبلوما

وتم تكليفه بمهمات تسمى في . ثم أفرج عنه, األميركي في عمان حيث ورد اسم العبسي في التحقيقات
وكان أبو خالد يرسله إلى لبنان برفقة عشرة عناصر غير معروفة من تلك " الوطن المحتل"الحركة 

اقات هوية وكبر هذا الجسم إلى أن تجاوز عدده أربعين شخصاً يحملون بط. المواقع المرسل إليها
وسالحاً من الحركة ويتدربون داخلها ليصبحوا عناصر مقاتلة تحت غطاء 

وبدأ اإلحساس بخطورة هذه المشكلة . يحملون بطاقاتها من دون أن يسجلوا في سجالت اإلدارة الداخلية
ومنحهم مواقع في نهر البارد , األمنية لدى نزوح المجموعة من منطقة الحدود مع سوريا إلى عمق لبنان

ومن ثم تقاطرت عليهم بعد ". تنظيم فتح اإلسالم"والبداوي من دون علم القيادة إلى أن تم اإلعالن عن 
. والقوى المعارضة للخط المقاوم في لبنان" جند الشام"و" جند اهللا"ذلك عناصر من تنظيمات مختلفة مثل 

 .عدا العبسي" فتح االنتفاضة "وكشف أبو موسى انه ليس بين هؤالء أحد من
بعدما توصل المسؤولون في الحركة أثناء البحث عن تفسير إلخفاء أبي خالد عن , الجانب المالي 3

بالتوافق مع شخص آخر اسمه يوسف شديد أبو العبد المعتقل اآلن في , القيادة أمر تدريب هؤالء العناصر
ت في ما بعد أن عناصرها من الجزائر وتونس أن ال مصلحة للحركة في الجماعة التي ثب, سوريا

بينما تتخذ الحركة جانب المواقف السورية والمقاومة اللبنانية التي تتعارض . والسعودية واألردن وسوريا
وجرت محاوالت لسحب السالح , مع أهداف الجماعة السلفية والتي علم بأمرها قبل ثمانية أشهر

إلى أن اكتشف نتيجة التدقيق المالي أن , ن يعطل هذه اإلجراءاتألن أبو خالد العملة ل. والخالص منها
 مليون ليرة 100 عقارا في حي المزة الراقي في دمشق وعقارات ال يقل ثمنها عن 12ألبي خالد 

تم اتخاذ قرار بفصل أبي خالد , وعلى هذا األساس. سورية في منطقة جديدة عرطوز القريبة من دمشق
ووضع تحت ,  كما تم استدعاؤه من قبل السلطات في سوريا للتحقيق معه.من الحركة بتهمة الفساد

وأكد ذلك فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية يوم األربعاء الماضي . اإلقامة الجبرية منذ ذلك الحين
في معرض رده على اتهام سو

 .وأن سوريا تالحق أفراد الحركة حتى عن طريق االنتربول الدولي" فتح اإلسالم"ة لسوريا بقادة أي عالق
إثر اإلعالن عن , أصدرت في العاشر من الشهر الحالي بياناً نشر عبر االنترنت, بدورها, "فتح اإلسالم"

وجاء في البيان . ياتوعدت فيه باالنتقام من سور, قيام قوات األمن السورية بقتل أربعة من أعضائها
نقسم ونعاهد اهللا أن . ولينتظر أعداء اهللا من اليهود والصليبيين وحراسهم ما يقطع قلوبهم ويهد عروشهم"

 ".دماء إخواننا لن تذهب هدراً
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ي مدينة طرابلس وحولتها إلى مخازن 

 العنف المشتعل 

من أنهم ليس لهم 

اكمة المشتبه فيهم بجرائم 

ليست معنية بهذه المحكمة والموضوع هو سوريا : "وأضاف". تعامل مع محكمة كهذه

 .مخيم نهر البارد

ولقد أثارت أحداث طرابلس الشكوك السورية بوجود مخطط واسع لهذه المجموعة تتجاوز حدود لبنان 
التي تفاوتت التقديرات حول عدد عناصرها ما بين " فتح اإلسالم"عة خصوصا بعد اكتشاف أن جما

قد اشترت الكثير من الشقق والعقارات ف, عنصر) 40500(
وتم ربطها بعملية امتالك أبي خالد العملة , استخدمت كمواقع لشن هجمات على الجيش اللبناني, للسالح

ولم تستبعد . ي أرقى أحياء دمشق والعديد من العقارات في ضاحية قريبة منها شقة ف12ألكثر من 
بل ضمن , مصادر سورية خاصة احتمال أن يكون ذلك ليس لمجرد التملك الشخصي بداعي الفساد

مخطط أوسع يستهدف اختراق أمن سوريا عبر مواقع منتشرة في العاصمة تكون أشبه بخاليا نائمة 
 .ما جرى في طرابلس األسبوع الماضيك, تستيقظ في لحظة ما

وعلى الرغم من كل تلك المعلومات واإلجراءات المتخذة من قبل السلطات السورية في حق األشخاص 
وجه الناطق الرسمي باسم البيت األبيض طوني سنو األسبوع الماضي , "فتح اإلسالم"ذوي العالقة بـ

 يبحث في ما إذا كانت سوريا وراءإن البيت األبيض"أصابع االتهام إلى سوريا بالقول 
لن "وأكد أن أميركا . وربطه مع أحداث طرابلس وموضوع المحكمة الدولية, "في مخيمات الالجئين

أو غيرها بهدف تأخير أو حرف الجهود , والجماعات اإلرهابية, تتحمل أي محاوالت تقوم بها سوريا
وكانت ". د وتحقيق العدالة في قضية اغتيال رفيق الحريرياللبنانية المبذولة لترسيخ سيادة البال

تصريحات سنو الفتة للنظر وال سيما أنها جاءت بعد تجنب رئيسه جورج بوش قبل يومين اتهام سوريا 
 ".سوريا ال تزال متورطة في لبنان"بالتورط في االشتباكات على الرغم من اعتقاده بأن 

فالدور البناء هو التأكد ,  يرغبون في لعب دور بناءالسوريين قالوا بأنهم"كالم سنو أن 
بعدم ممانعة أميركا في إشعال حرب طائفية , فسره مصدر سوري مراقب, "أي يد في العنف المشتعل

من , أحدها وليس أولها اإلبقاء على سوريا في قفص االتهام, داخلية على الساحة اللبنانية متعددة األهداف
ويفَصل المراقب . وفير شروط أفضل للحوار معها والذي عادت إليه الواليات المتحدة مرغمةأجل ت

وجهة نظره التحليلية بنقاط عدة ترتكز على األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل تحريك مجموعة 
 :أبرز هذه المستويات. أصولية سنية مسلحة في الداخل اللبناني وعلى أكثر من مستوى

سيجعالن من لبنان بؤرة متوترة , "حزب اهللا"فجير حرب أهلية لبنانية باإلضافة إلى نزع سالح إن ت 1
أوال عبر تبرير التسريع بإقرار مشروع المحكمة تحت الفصل السابع الذي , تبقي سوريا تحت نير التهديد

األحداث وقال فقد ركز طوني سنو على أهمية التوقيت الذي اشتعلت فيه هذه . تعارضه روسيا والصين
إنها تفجرت في وقت يوشك مجلس األمن على تأسيس محكمة دولية لمح"

وبهذا يكون قد ثبت بشكل غير مباشر اتهام سوريا في قضية , "االغتيال التي طاولت مسؤولين لبنانيين
ية ابقاء سوريا متهماً دائماً غير والغا. حتى قبل صدور التقرير النهائي للتحقيق الدولي, اغتيال الحريري

تخفيف الضغط : لتسهيل المقايضة, مسموح له الدخول طرفاً في حل القضايا المتعلقة بلبنان وفلسطين
األميركي على تلبية المطالب أي اقتصار الحوار السوري , مقابل التعاون غير المشروط في العراق

 .يكون شامالً لكل القضاياوهو الحوار الذي تصر سوريا على أن , األميركية
بل من , المحكمة إحدى أدوات السياسة األميركية للنيل ليس منها فقط"اعتبرت , من جانبها, سوريا
ولذلك قال إن سوريا أعلنت , بحسب تصريحات وزير الخارجية وليد المعلم األسبوع الماضي, "المنطقة

أنها لن ت"صراحة 
إنجاز مشروع المحكمة خالل "منوهاً إلى أن , "ولم تتم مناقشته مع سوريا, اتفاق بين األمم المتحدة ولبنان

الكفاح "مصادر مطلعة قالت لـ". ويريدون تغطية لهذا الفشل, أسبوع يكشف أنهم فشلوا في العراق
فهذه قضية , عالقة بين إقرار المحكمة وبين األحداث في شمال لبناندمشق ال تعتقد أن هناك "إن " العربي

وتحدثت المصادر عن قلق سوري بالغ حيال الوضع اإلنساني داخل " أمنية داخلية ال عالقة لها بالمحكمة
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ت في لبنان مكتفياً بانتقاد قرار تشكيل 

حيث " الحياة"ى جريدة 

خصوصا أن خبرة إدارة الصراع ـ ,  في العراق إلى لبنان

وقد سارع االتحاد . المرجل على نار القرارات الدولية العاجلةح المخيمات في 

ين تجنب الربط ب, لوحظ أيضاً أن فاروق الشرع خالل لقائه مع طالب جامعة دمشق األسبوع الماضي
تزامن بحث مجلس األمن إلقرار المحكمة الدولية مع االشتباكا

عليهم , عندما يشكلون محاكم قبل انتهاء التحقيق ويعرضونها على مجلس األمن"المحكمة الدولية بالقول 
وقبلهم بأكثر من , ي العراق أميركي ف3500 ألف قتيل عراقي و600أن يحققوا أيضاً في مقتل أكثر من 

هناك حملة تضليل ال سابق لها وكثيرون "مشيراً إلى أن " ثالثة آالف في تفجيرات واشنطن ونيويورك
 ".يشجعون هذا التضليل في عواصم غربية وفي مقدمتها واشنطن

فقد . يلمما سيؤدي إلى توسيع التدو, تحويل القوات الدولية العاملة في لبنان إلى طرف في الصراع 2
وهو ما عاد . ضرب القوات الدولية العاملة في الجنوب, أن أحد أهدافها" فتح اإلسالم"سبق أن أعلنت 
في لبنان الشيخ داعي اإلسالم الشهال في حديث ال" التيار السلفي"وأكده مؤسس 

المتمركزة في " اليونيفيل"قوات القيام بأعمال مثل ضرب " فتح اإلسالم"أشار إلى معلومات عن أن نية 
, وسبق ألطراف في السلطة اللبنانية أن حذرت من إمكان استهداف هذه القوات بعمليات إرهابية. الجنوب

ضمن تداعيات إقرار المحكمة بموجب الفصل السابع وانعكاساته على توتير المناخات بين القوات الدولية 
 .وب من المنتمين الى فريق المعارضةالتي تحمل علم األمم المتحدة وأهالي الجن

شيعية بعد فشل المساعي األميركية واإلسرائيلية وحتى الدولية في جر  إشعال حرب طائفية سنية  3
ومن ثم فشل التدخل , منذ بدء تفاعل قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري دولياً, إليها" حزب اهللا"

على الرغم من الدعم األميركي والدولي "  اهللاحزب"العسكري بواسطة إسرائيل في القضاء على 
أن احد مسؤولي االمن في , "فتح االنتفاضة"وبحسب مسؤول فلسطيني في حركة . والتواطؤ العربي

أنها تمثل استعداداً لبناء ميليشيا سنية " فتح اإلسالم"رأى في وقت مبكر من إعالن تنظيم " حزب اهللا"
مع هذا التحليل يلتقي . شيعي من اجل التقسيم الطائفي  نزاع سني والشيعة وإيجاد" حزب اهللا"لمواجهة 

من المعروف تماماً في األوساط "تعليقاً على االشتباكات " األسوشيتيد برس"ما كتبته محررة في وكالة 
في حرب الصيف الماضي إلى محاولة نقل " حزب اهللا"أن إسرائيل لجأت بعد هزيمتها على يد , الغربية

 الشيعية المندلعة- ب السنيةتجربة الحر
 €السياسي€تمثل في حد ذاتها امتداداً لخبرة إدارة الصراع , العسكري بين السنة والشيعة في العراق

ان يدور وك.  الشيعي الذي تم تفجيره بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري- السني
على النحو الذي جعل السنة يقفون في , "حزب اهللا"حول موضوع انسحاب القوات السورية ونزع سالح 

 .جانب والشيعة يقفون في الجانب اآلخر
وتقديم سكان المخيمات أكباشاً للمحرقة , إن زج الفلسطينيين ولو إعالمياً في األحداث الدموية 4

سيضع سال, اإلقليمية
 وما يتصل بنزع سالح 1559األوروبي منذ اليوم األول الندالع االشتباكات إلى التذكير بالقرار 
حيث ال سالح شرعياً إال سالح , الميليشيات الفلسطينية لبسط السيادة اللبنانية على كامل األراضي اللبنانية

وكذلك العمل على طرد وتهجير الفلسطينيين لتوطينهم بعيداً عن الحدود , لسلطة اللبنانيةالدولة وا
 .المجاورة إلسرائيل

في حال فشل هذه المحاولة فإن االشتباكات التي جرت في مخيم نهر البارد شمال لبنان وتمكن الجيش  5
عارضة اللبنانية إلى وجود قوة سنية سيحقق أكثر من هدف أهمها تنبيه الم, "فتح اإلسالم"من القضاء على 
وهذه ليست سوى مجموعة من مجموعات عدة مشابهة نائمة من شأنها تفجير الساحة , متطرفة ومدمرة

 .وبالتالي فإن القبول بتيار سني معتدل موجود في السلطة وتلبية مطالبه هو الخيار األفضل, اللبنانية
إذ عادت , سوري حيال األحداث الدموية الجارية في لبنانبناء على هذه القراءة يمكن فهم رد الفعل ال

وحمل فاروق . وإنها تبذل الجهود لسيادة لبنان وأمنه, دمشق الى التأكيد بأنها مع ما يتفق عليه اللبنانيون
ورأى , "يعطلون قيام حكومة وحدة وطنية ويستقوون باألجنبي"الشرع المسؤولية عن الوضع القائم للذين 
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ال تجد مكانا لها إال في بلد ضعيف ومنقسم على ذاته؛ مشيراً إلى " فتح اإلسالم"و" جند الشام"

جه دعوة لنظيره السعودي سعود الفيصل لزيارة دمشق من أجل استكمال هذه 

فهل تنجح المساعي العربية في منع انتشار الحريق اللبناني الذي يهدد 
وسط أنباء عن عبور تسع قطع حربية أميركية مضيق هرمز , رب في العراقمنطقة تترنح على وقع الح

 .سؤال لن تتأخر إجابته مع نذر شؤم بتوقع صيف الهب
 1/6/2007موقع الجمل 

 !!! يها القسامي تَفَكَّر .90

ذ الِقدم أال أتكلم إال بدين بإذنه تعالى، وسيعلم هذا 

ِبالَِّتي ِهي  والْموِعظَِة الْحسنَِة وجاِدلْهم 

ى من شابهك، وأسأله أن يجعلك لنصرة دينه خادماً واهللا 

تناقضات "نافياً وجود أي , "شعور بالعجز عن إدارة الدولة"ت الموجهة الى سوريا تعبير عن أن االتهاما
وانه ال يمكن إنقاذ لبنان من دون مشاركة ... عبر التاريخ مهما كانت بسيطة بين مصالح سوريا ولبنان

 في بعض دول منبهاً الى أن التنظيمات المتطرفة التي تظهر, "كل القوى السياسية وفق اتفاق الطائف
المنطقة كـ

كما اعتبر الوزير المعلم أن الحوار . وإنما بسبب غياب الدولة, أن مثل هذه التنظيمات لم تأت من فراغ
سعودية  كاشفاً عن مساٍع سورية , "الراهنةالسبيل الوحيد للخروج من األزمة "الوطني اللبناني هو 

حيث و, إليجاد حل لبناني
 .المساعي

بالتهام ما بقي من استقرار في 

 في اتجاه الخليج العربي؟ 

 
أيها الحمساوي َأقِبل أ: الحلقة الثانية 

 الشيخ شاكر الحيران
 : هللا والصالة والسالم على رسوله الكريم أما بعدبسم اهللا والحمد

 :ضل ويضل على هذا الرابط: مؤمن عبد المعز عبد الواثق /الدكتور
 .. !!!.أيها الواثق تَمهل فأنت مؤمن

أيها الواثق إياك أن تظن أن ردي عليك انتصاراً للنفس معاذ اهللا بل للدين، ولكن ليعلم القاصي والداني 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن (  : دينهم، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعن من يأخذون
 والعهد عندي مقطوع من،رواه مسلم) تأخذون دينكم

لبراثن ما شاء اهللا الواثق أن الثقة بالنفس تردي المهالك ألنني سأستطيع بحول اهللا وقوته أن أخلِّص من ا
، وأن اهللا قد كتب الشقاء ..كال. .من عقول أحبت الدين، وكانت تظن أن الدين منحصر في حركة حماس

وسيعلم أي منقلب ينقلب ألن الغاية باتت .. .كَلَّا ِإنَّها كَِلمةٌ هو قَاِئلُها.. .على من لم يبايع لها كما يقولون
 .صرة الدين واإلسالملنصرة الحزبية والعصبية ال لن

اعلموا أيها القراء بجميع انتمائاتكم وغير ذلك، اعلموا أن الردود على المعترضين باب من أبواب الجدل 
الذي أمرنا بتركه ألن المجادل كما ترون ال يقنع بقول هللا وال لرسوله إذا خالفه، وهذه سنة متبعة في 

وقال النبي صلى ) صحيح الجامع لألباني :انظر) (كفرالجدال في القرآن (الكون قال فيها حبيبنا محمد 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا الجدال ثم قرأ ﴿ما ضربوه لك إال جدال (  :اهللا عليه وسلم

﴿ ادع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة :واهللا تعالى قال) حديث حسن(﴾
 ﴾تَِدينهِبالْم لَمَأع وهِبيِلِه ون سلَّ عن ضِبم لَمَأع وه كبر ِإن نسوفي هذه اآلية ]   125: النحل[َأح

الكريمة يأمرنا اهللا تعالى بالخصومة التي هي أحسن من غيرها أن تصفح عما نالوا به عرضك من 
واجب عليك من تبليغهم رسالة ربك فقد قال مجاهد في تفسير اآلية األذى، وال تعصه في القيام بال

 )).17/321: (تفسير الطبري" (أعرض عن أذاهم إياك" :وغيره
أيها المؤمن الواثق تصدقت بعرضي عليك وعل

﴿هو َأعلَم  : نظرك غير نكرة واهللا تعالى قالالفاصل بيني وبينك يوم القيامة، وهناك سأكون معرفة في
ِبمن ضلَّ عن سِبيِلِه وهو َأعلَم ِبالْمهتَِدين﴾ هو أعلم سبحانه بمن جار عن قصد السبيل من المختلفين من 

 .خلقه، وحاد اهللا، وهو أعلم بمن كان منهم سالكا قصد السبيل ومحجة الحقّ
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لتتبعن سنن من قبلكم شبرا : "  يحذر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وم من 

ن اهللا كأئمة الشيعة؟ أم أن الخطأ قد يطرأ 

 وظيفي ولكنه لم يكن منهج سلطة 

ت إال إذا أحضر شهادة من أمير المسجد 

فت 

نبيك فإنك لم تذكر لكالمك مرجعاً 

 لهم بأنهم سرقوا األموال الرهيبة التي جائت – وزير المالية الحالي –ض 

ي أتكلم بشيء ثابت على جميع وسائل اإلعالم 
 . المرئية والمسموعة والمقروءة

 هودياً أو نصرانياً؟هل يمكن للمسلم أن يكون ي
تتبعوا أحاديث رسولكم وهو

: يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال: قيل". بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم
 !!!!!صار يهودياً وإن نطق بالشهادة ؟أال يعني ذلك أن من تتبع صفات اليهود ) متفق عليه". (فمن"

﴿ وِمن النَّاِس من يعِجبك قَولُه ِفي الْحياِة الدنْيا ويشِْهد اللّه علَى ما ِفي قَلِْبِه وهو َألَد : قوله تعالى·        
 ] 204: البقرة [الِْخصاِم ﴾ 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فزعم أنه يريد في األخنس بن شِريق، قِدم على ر: نزلت هذه اآلية
اإلسالم، وحلف أنه ما قدم إال لذلك، ثم خرج من عند النبي صلى اهللا عليه وسلم فمر بزرع لق

وإذا تولى سعى في " : فأحرق الزرع، وعقر الحمر، فأنزل اهللا عز وجل- دواب–المسلمين وحمر 
هلك الحرفسد فيها ويم بها وأنا لم أخرج ألفسد ) 4/232: (تفسير الطبري( "ثَ والنسلاألرض ليفكيف ُأتَّه

وأعلم . بذلك ترتد الحجة على من دافعت أنت عنهم،على المسلمين منازلهم وممتلكاتهم مالك كيف تحكم
 . فكيف تشعر بالحق وأنت تحادد القرآن والسنة بالقول ليعجب به،أن ﴿ألد الخصام﴾ جِدٌل بالباطل

ا لم ننس ما قامت به حماس وباقي التنظيمات من جهاد مبارك أثلج صدور المتعطشين للنصر، ولكننا إنن
نتسائل هل يعني هذا أن حركة حماس قد نالت العصمة م

وتصحيح الخطأ، ثم عليها؟، فإن اعترفتم أنه يطرأ عليها فلماذا أقفلتم العقول والقلوب عن فهم الصواب 
هل يعني أن حماس جاهدت أن تستعبد الشعب وقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً، وإذا كان المقياس من جاهد 
أكثر؛ فإن حماس ما وصلت لشطر مقاومة حزب اهللا في لبنان فهل نترك حماس ونتبع حزب اهللا اللبناني 

 .صه...  بقيادة نصر اهللا وقد أسروا كذلك أكثر من حماس
هل يوجد من الموظفين قبل فوز حماس من ينتمون لحركة حماس ومن : ي الوظائف أسأل سؤاالًف

القياديين؟ إذن كيف تم توظيفهم؟ لذلك أقول قد يكون في السابق إقصاء
كة بل من أشخاص مأل الحقد أو الخوف قلوبهم أما اإلقصاء الوظيفي من قبل حماس فهو منهج حر

واألدلة موجودة منها باختصار لم يتم تعيين أحد في الوزارا
وبالنسبة  .وعندي من األوراق ما سيعرض عما قريب ليدحض الباطل ويظهر الحق بأمر اهللا تعالى

 .لمعظم المساجين فمن قال أنهم من حماس ارجع واعلم فإنا مهمشون
جم على القوم بوصفهم الطابور الخامس، ألن لهم القدرة على وصف هنية من الطابور من العيب أن تته

 .الخامس ونحن نسمع واشنطن تحذر إسرائيل من اغتيال هنية
ألم تدر أن اليهود بدأت بقصف حماس بعدما قص: بالنسبة للقول بأن اليهود ال يقصفون إال حماس

 . أنتم من قتلتموهم وليس اليهود؟قوات األمن الوطني المحاصرين بقواتكم، أم
يبدوا أن الواثق يتحدث عن مواصفات مكتوبة على ورق، وال يدري عن الواقع شيئاً يا واثق نحن الشعب 

ومن الشعب ونسكن بين الشعب، اتق اهللا واصمت أو قل خيراً بأمر 
 .  الة الفجر وانظر واستقرئ ثم احكم على كالم اآلخريناذهب اليوم لص. دينياً واحداً وهذا ال يجوز

نحن مع إزالة كل فاسد ومفسد، غير أنك ال تجرؤ أن تتحمل خطية لواحد إال إن كنت ) 3(في نقطة 
جاهالً ألن كل من يهاجم بحجة الفساد لم يظهر عليه دليالً يقينياً، إذا كنت أنا لم أسلَم من وصفي بالعمالة 

 .س وأنا ال أتحدث إال بشرع، فهل سيسلم منكم المخالفوالطابور الخام
إن كَشْف فيا) 4(بالنسبة لنقطة 

 وهي أموال فاقت ما جاء لحكومة أبو عالء قريع دليل على صدق ما نقول، – يعني لنا ولكم –للشعب 
أم أن فياض كذاب وسارق وإن كان كذلك فلماذا سلمتم له وزارة المالية . دق ما تقولفأين الدليل على ص

والحظ أنن.بعد اتهامه بالسرقة يوم تشكيل حكومة حماس
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وظننتَ ) صحيح الجامع لأللباني

كان من فتح على بيوت اآلمنين من حماس، البد أن تفرق بين مالحقة األبرياء من الطرفين 
شهداء 

 .  بها

ر، ليته بيننا ورأيت منه عجباً، هل أنت أبو بك

قتل الصالح والطالح 

 .ي لكم ألن إدعاء اإلسالم بال تطبيق سيجر علينا الويالت والنكبات

فعلوا ذلك  49القانون األساسي الفلسطيني مادة " (أقول شهيد
وحروب الردة التي  .تناسى، وإن قلت ال فلماذا تصف فتح بالعلمانية وما فعلت غير ما فعلتم

هو زمن قال فيه صلى اهللا عليه وسلم فيما الحيران يا واثق هو الحليم الذي حار من التلبيس على الدين و
وعزتي ألبعثن عليهم فتنة !! أعلي يجترءون، وبي يغترون: قال اهللا تبارك وتعالى(  :يرويه عن ربه

 !.أعلمت لماذا أنا الحيران؟!!) تترك الحليم منهم حيران 
ون عند اهللا من درهم ربا فقال أحسب أنها أشد عليك يوم القيامة ألن الزنا باألم أه) 5(بالنسبة للنقطة 

–صحيح ) (الربا ثالث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه(
خاطئاً أن البنوك ترحم الموظف وتسلمه الراتب على المكشوف بدون فوائد، لقد نطقت فقهاً مشبوها؛ 

طلح البنوك وفي مصطلح الموظفين وأخشى أن  في مص– على المكشوف –ألنك ال تعلم ما معنى كلمة 
 .تقول إذا كان المدين الدوار بدون فوائد فهو حالل فالمصيبة أشد وأنكى

تدل على عدم قراءتك أو فهمك للمقال األول، ارجع إليه وتتبع أقوال رسول اهللا تعلم أن ) 6(أما النقطة 
واء كان المعتدي من حماس على أجهزة الذي يخرج على أمن البلد يستبيح عرضها وشرفها دمه حالل س

األمن، أم 
ثم أنت ماذا تقول عن  .وبين مالحقة مستبيحي دماء المسلمين حتى ولو ظننت أنهم موحدين

أم أن الهدف مصلحة الحزب !! وية شوكة المسلمين؟القاعدة؟ أليس األولى أن تنضموا لصفوفهم لتق
 .والتنظيم
 إذا لم يظهر لك أنهم يكذبون فقد ظهر لكثير ممن تابوا أنهم يكذبون....!!!!!! ال تعليق) 7(النقطة 

من قال لك أنني أسخر من العلماء، بل ذكرتهم بالعودة للدليل الشرعي واالبتعاد عن ) 8(بالنسبة للنقطة 
بالخ، .. .ل ولو قرأت آخر األسطر لعلمت أنني طلبت أن يعلِّموا ونتعلم وينصحوا ونستفيدطريق الس

فالنصيحة في ديننا لألئمة والعامة أم تناسيت ذلك، ارجع إليهم فلنأتينكم بأدلة شرعية ال قبل لكم
رى بأم أعيننا، فهل سأفتيك في أمرك، إن أمرك جلَل، تعتقد أننا تكلمنا بدون أن ن) 9(بالنسبة للنقطة 

رأيت أنت من كان على األبراج؟ وإذا كان من على األبراج ليسوا من حماس بل من أمن الرئاسة مثالً 
 !!!!!!!.فلماذا أحرقتم برج النور بالقذائف تريدون قتل عناصر األمن والمدنيين سواء بسواء؟

أقول لك قال رسول اهللا وتقول لي قال ) 10(بالنسبة لنقطة 
من أنصار أن يحاصر الصالح والطالح ونضرب الجميع عن بكرة أبيهم، هل أنت ضد فطرة الدفاع عن 

النفس، لماذا تستشهد بأن أبو بكر ال يأمن مكر اهللا ؟ هل أنت تأمن مكر اهللا بإباحة 
 .كر رضي اهللا عنهبضربة واحدة وبدون دليل وتنسى أبا ب

أيهما أشد جرماً في نظرك شيخ زاني أم سكير زاني، شيخ سارق أم داشر حرامي، ) 11(بالنسبة للنقطة 
أنا أوجه نصائح

ه الجميع والفساد الفساد في فتح موجود بصفات فردية، غير أن الفساد في حماس ممنهج يدافع عن
الممنهج هو أخطر على األمة من الفساد الفردي ألنه يحتاج إلى قناعتين األولى لفهم الدليل الشرعي 

 .والثانية للتوبة
إن قلت نعم من  هل من العلمانية أن تقسم باهللا على المصحف أن تحكم بغير ما أنزل؟: وإني سائلك باهللا

أقسم باهللا "  :ية وباقي الحكومة وضعوا أيديهم على المصحف وقالواالعلمانية فأنت من العلمانيين ألن هن
العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب واألمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، 

وأن أقوم بواجباتي حق القيام واهللا على ما 
ولكنك ت

ذكرت دليل عليك في أن المسلم إذا ترك جانباً واحداً من جوانب اإلسالم فهو علماني وإن كنت ال تفهم 
 .فأنا ال أكتب إال للقراء ليعلموا حقيقة دينهم

 ...أخيراً
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﴿ويوم حنَ :ه المعجب بكثرة حزبه قول اهللا تعالىأهدى المؤمن الواثق بنفس
 ﴾ ِبِريندتُم ملَّيو تْ ثُمبحا رِبم ضاَألر كُملَياقَتْ عضئاً وشَي إنه خطاب من هللا ] 25: التوبة [كُم

 .ن بصحة المنهج ولو كنت وحدك
 وسالم اهللا عليكم ورحمته وبركاته

91.

ائيلي قد أوصل الوضع إلى ما هو عليه                

يٍن ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغِْن 
عن

لعبرة يا مؤمللمؤمنين أال تغرنهم الكثرة بل ا

 31/5/2007فلسطين برس 
  
  !قبل أن نخسر منظمة التحرير الفلسطينية 

  أسعد عبد الرحمن. د
عندما عقد في بيروت منتصف شهر مايو المنصرم مؤتمر شاركتْ فيه شخصيات فلـسطينية مـستقلة،                

سبق الثنين منهم أن شغال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر            (مسة  أشرف على التحضير له خ    
، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعضاء المجلس المقيمين فـي األردن              )الفلسطينية

ـ         ظاهرهـا الحـق    "، مـضيفاً أن     "المـشبوهة "الجتماع، صدر عنه بيان وصف الدعوة لمؤتمر بيروت ب
 تهدف إلى شق الشعب الفلسطيني واالنقالب على منظمة التحرير ومؤسـساتها إليجـاد              وباطنها الباطل، 

وطبعاً، جاء هذا البيان في ظل      ". البديل الذي يخدم مخططاتهم ومخططات من هم وراء دعوتهم المشبوهة         
ـ (الـتهِم، والـتهِم المـضادة      " سـوقُ "و. للمنظمة) بحق وبدون حق في آن معاً     (التحركات الناقدة    اً عربي

ورجالها، " المنظمة"هي سوق رائجة هذه األيام، بحيث أصبحت تنهال أقسى التهم سواء ضد             ) وفلسطينياً
ومع ذلك، يتغنى الجميع بأن المجلس الوطني الفلـسطيني هـو الهيئـة             . أو من قبل هؤالء ضد اآلخرين     

 يحـق ألٍي كـان أن       التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، داخل فلسطين وخارجهـا، وال          
ألقاها أحد المشاركين األساسـيين فـي مـؤتمر         (وهذا ما اتضح أيضاً في محاضرة       . ينتقص من تمثيله  

كما تكرر األمر ذاته    . في العاصمة األردنية بعد انتهاء أعمال ذلك المؤتمر       " منتدى العصرية "في  ) بيروت
ومعـروف أن   ". المنظمة"ناً ختامياً جيداً تجاه     مع مؤتمر برشلونة للجاليات الذي انعقد قبل أيام وأصدر بيا         

غيـر أن   . هذه األخيرة اكتسبت شرعيتها من نضاالت الشعب الفلسطيني ضد سياسات إسرائيل التوسعية           
فلقد بـدأت الخالفـات     ! على حد سواء  " اإلخوة األعداء "الصورة سرعان ما اختلفت على أيدي األعداء و       

تظهر رويداً رويداً وتتـرك بـصماتها علـى جـسد           ) الفلسطيني/ يوآخرها االقتتال الفلسطين  (الداخلية  
، وبخاصة بعد المستجدات التي طرأت على الساحة النضالية والتي فاقمت من تردي الوضـع               "المنظمة"

 8(فبين البرنامج السياسي المرحلي للمنظمة المقر من المجلس الوطني فـي دورة             . على أكثر من صعيد   
 وما تاله، والرسائل المتبادلة بين المرحـوم ياسـر عرفـات            1990مدريد  وبين مؤتمر   ) 1974يوليو  

 إثر اتفاقيات أوسلو، وقعت أمور كثيرة وحدثت تطـورات أساسـية إقليميـة              1993وإسحاق رابين عام    
فبعد أن كان موقفها رافـضاً للقـرار        .  درجة 180إلى الدوران   " المنظمة"ودولية عديدة اضطرت معها     

" قوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني والذي يتعامل معهـا كمـشكلة الجئـين            يطمس الح " الذي   242
حق منظمة التحرير على النضال بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المـسلح لتحريـر األرض               "وتأكيد  

كوسيلة لحل الـصراع، وقـدمت      " العنف"، انتقلت المنظمة إلى األخذ بمبدأ المفاوضات ونبذ         "الفلسطينية
الت المتتابعة بدون عائد حقيقي كون الجشع التوسعي اإلسرالتناز

وإعادة " المنظمة"اآلن من جمود وعربدة عسكرية وسياسية إسرائيلية متصاعدة، األمر الذي جعل إصالح             
طفت على السطح   ) ميةإسال(تحديد منطلقاتها وأهدافها عملية بالغة األهمية، خاصة أن قوى جديدة أساسية            

مما خلق وضعاً ينـتقص مـن القـوة التمثيليـة           " المنظمة"وأصبح لها شأنها وهي ال تزال خارج مظلة         
  . للمنظمة، على صعيد الشعب الفلسطيني وأكثر من صعيد آخر

، وصوالً إلى إعادة بنائهـا مـن جديـد كحالـة            "المنظمة"الكل يقولون إن المطلوب يبدأ بتفعيل وتطوير        
وتداعياتها تعتبر بداية االنقسام األخير داخـل المنظمـة، خاصـة أن تلـك       " أوسلو"فاتفاقيات  . ةضروري
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/ بكل ما تمثالنه من ثقل سياسي وعسكري، محلياً وإقليمياً، ناهيك عن رحيل الرئيس            " ي

وفي ظني أن تشكيل المجلـس الـوطني        . الذي حكم العمل في الماضي    " ق
النسبي، الجديد يجب أن يكون باالنتخاب الديمقراطي وفق نظام التمثيل          

خصياً، وهو ما سيواجه بقبول شعبي واسع، يقوي من وقوف الجمهور الفلسطيني خلف منظمتـه األم،                
، وهو أمر بات يثير عندي شـكوكاً        )فلسطينياً وعربياً ودولياً  " (المنظمة" بقاء   -إن كان مطلوباً حقاً   -بعاً  

  ! قيقية سأكتب عنها قريباً
  1/6/2007د االماراتية االتحا

  

ومنذ ذلك التاريخ، تجمدت آليات المنظمة ومؤسساتها ولم تتطور، بل          . االتفاقات لم تحظ بإجماع فلسطيني    
فالبعض كان يعلق   تكلست أو تخشبت، مما أدى إلى تغيير جوهري في التحالفات السياسية بين الفصائل،              

، دون أن يمس كل ذلك بشرعيتها من قبل كـل           "المنظمة"عضويته احتجاجاً، وفصائل أخرى كانت تدخل       
وفي هذا السياق، يتم طرح البرنـامج الـسياسي         . األطراف لكن على قاعدة ضرورة إعادة بناء المنظمة       

ر، في حين يؤكد آخرون أن االعتماد       برنامجاً جديداً لمنظمة التحري   " وثيقة الوفاق الوطني  "فيعتبر البعض   
، نرى أنهـا حـدت كثيـراً مـن      "أوسلو"وإن نحن عدنا إلى اتفاقية      . وحدها ليس هو الحل   " الوثيقة"على  

وعلى درب البراغماتية الـسياسية     . لصالح السلطة الفلسطينية  " المنظمة"الصالحيات التي كانت تتمتع بها      
الذي تسميه  " (الكفاح المسلح "حينها، أسقطت األخيرة حقها في      " ةالمنظم"والنهج السلمي الذي قررته قيادة      

، دون أن تطالب الدولة الصهيونية بالمقابل إعالن التزامها بالقانون الـدولي            ")العنف واإلرهاب "إسرائيل  
" حمـاس "ثم تتابعت التطورات فظهرت على الساحة الفلسطينية حركتـا          ". االستيطان/ "ووقف االستعمار 

إلسالمالجهاد ا "و
، وقبله اندالع نار االنتفاضة الثانية، ثم انتخاب الرئيس محمود عباس، وبعـده فـوز               "أبو عمار "الزعيم  

 -أمور عـدة  ضمن  -برأسين أسفر   " نظام سياسي "بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي، ونشوء       " حماس"
" المنظمـة "الفلسطيني، وهي جميعها عوامل تحتم إعادة النظـر فـي تركيبـة             / عن االقتتال الفلسطيني  

  . واستراتيجيتها
أصحاب الشأن يؤكدون أنه بات ملحاً اآلن إعادة هيكلة المنظمة وفق أسس جديدة تأخـذ فـي الحـسبان                   

 أن للمنظمـة    -يكـررون -غني عن الـذكر     و. المستجدات التي طرأت على الساحتين اإلقليمية والدولية      
رصيدها الكبير عربياً ودولياً، وكذلك إرثها النضالي الثري الذي ال يتوفر لكثير من المنظمات الثوريـة                

الجهـاد  "و" حماس"ويصبح المطلوب اليوم إعادة هيكلة المنظمة الحالية، أساساً بإدخال حركتي           . األخرى
 في الفترة السابقة، وذلك وفق أسس تعكس قوتهما ووزنهمـا الفعلـي             اللتين لم تكونا قد برزتا    " اإلسالمي

ويتكاثر الحديث عن ضرورة إعادة صـياغة ميثـاق         . على خريطة العمل السياسي والنضالي الفلسطيني     
فهل يدرك جميع هؤالء أن عملية إعادة البناء، في ظل          . جديد يراعي المستجدات على الساحة الفلسطينية     

، هي عملية شاقة ال تتحقق باألماني والرغبات وإنما تتطلب رؤى وجهداً وعمالً دؤوبـاً               التعقيدات الحالية 
ونية صادقةً؟ وهل يؤمن هؤالء بأن خير اآلليات يتجسد في التأسـيس لمجلـس وطنـي جديـد يتمتـع                    

ميثاق جديد يتولى التعاطي مع العالم على قاعدة الحفـاظ علـى الحقـوق              "بالمصداقية التمثيلية وصياغة    
كذلك، يجب التأكيد علـى أن االنتخابـات هـي        . وفق ما قلنا به في مقالة سابقة      -" لوطنية وال يفرط بها   ا

طبعـاً حيـث هـي    (فاالنتخابات، وفقط االنتخابات، هي األساس      . األسلوب األمثل لبناء المجلس الوطني    
رة علـى مواكبـة     ، سواء في الوطن أو في المغترب والشتات، إن كنا حقاً نرغب في منظمة قاد              )ممكنة

أما في المناطق التي تتعذر فيها االنتخاب       . التطورات العالمية المتسارعة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني      
التواف"فيعود الجميع إلى نهج     

 مـا أراه    -على األقـل  -أو هذا    
ش
ط
ح
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92.

ينشغل فيه بعض الفلسطينيين بمتابعة أنباء الحوارات التي تجريها فصائل فلسطينية فـي                

الفلسطيني " الحوار الوطني "بـى واقع أن ما يسمى             

لية واقتدار، نشأت الحاجـة إلـى        جوهريا في إدارة الشأن الداخلي باستقال          

ها أيضا عودة إلى الوراء، باتت تـرى فـي اسـتخدام                    

إحساس متعاظم بالخطر الوجودي ليس        

ى عودة االحتالل اإلسرائيلي فيما يتمنى         

يتمنـون عـودة        

يل حالة تمأل الفراغ، بل إن المشكلة أنه        ي تشك          

  ) 2-1(احتضار المشروع الوطني الفلسطيني؟  
  حلمي موسى

في الوقت الذي 
مصير القاهرة لمعرفة مصير كل من التهدئة واالقتتال الداخلي، ينشغل فلسطينيون آخرون في البحث عن               

" المـشروع الـوطني   "وفيما تضع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية رأسها على وسادة          . القضية عموما 
، يبحث آخرون من خارج هذه الفـصائل عـن          "حق العودة وتقرير المصير والدولة    "ممثال بثالثي شعار    

  . وجهة أخرى
ويستند الباحثون عن وجهة أخرى، في محاججاتهم، إل

ال يحاول مناقشة القضايا واألعباء التي تواجه النضال الفلسطيني بقدر ما يحاول إعادة تقاسـم المكانـة                 
" أسـياد الوطنيـة   "وفي نظر هؤالء فـإن      . والموارد سواء في السلطة الفلسطينية أو في منظمة التحرير        

الداخلي بات يدفع الجمهور الفلسطيني، يأسا أو مـن         أوصلوا مشروعهم إلى طريق مسدود وأن االقتتال        
  . دون اختيار، نحو العودة للوراء أو القفز إلى األمام

وفي خيارات العودة إلى الوراء، يرى مثقفون فلسطينيون أنه بعد جالء عجز القوى الوطنية الفلـسطينية                
عن تجسيد خيارها الذي يتمثل

وعادت إلى الواجهة أصوات تناقش الخيار األردني فـي الـضفة الغربيـة             . وصاية أو شراكة خارجية   
واالستعداد لتقبل فكرة عودة اإلدارة المصرية إلى قطاع غـزة، وهـو مـا كـان قائمـا قبـل حـرب                      

كرى األربعين الحتالل الـضفة      ومن سخرية األقدار أن هذه الرؤية صادفت اقتراب الذ         1967.حزيران
  . والقطاع جراء تلك الحرب

كما أن خيارات القفز إلى األمام، وهي في جوهر
ويرى أنـصار هـذا   . وسيلة للضغط على إسرائيل للقبول بالدولة الفلسطينية " الدولة الديموقراطية "فزاعة  

عد هناك مجال إلقامة دولة فلسطينية في ظل التوسع االستيطاني من جهة وانـسداد              الخيار األخير أنه لم ي    
ويشدد هؤالء على أنه لم يعد هناك من خيار سوى دولة           . أفق الدولة الفلسطينية المستقلة من جهة أخرى      
  . واحدة يعيش فيها العرب واليهود بمساواة تامة

ألمام في ظل وتعرض طروحات العودة إلى الوراء أو القفز إلى ا        
فقط على القضية الوطنية وإنما على األفراد أيضا، فالحصار المفروض على الفلسطينيين في ظل صمت               
دولي وعربي، واالقتتال الداخلي بين حماس وفتح، وتنامي نزعات العنف في المجتمع بات يـدفع نحـو                 

االقتتال ثمة من يتمنفمن أجل وقف    . البحث عن مخارج معقولة   
  . آخرون عودة الوصاية أو فرض وصاية دولية أو عربية جديدة

وأشارت استطالعات أجريت في مدينة رام اهللا إلى عمق اليأس المتنامي في الشارع الفلسطيني من األداء                
ئة من الفلسطينيين في رام اهللا  في الم  11وبحسب أحد هذه االستطالعات فإن      ". الوطني"

  .  في المئة عودة الحكم األردني30االحتالل فيما يتمنى حوالى 
وتبدو هذه المعطيات، في حال صحتها، مذهلة إذا تم إدراك أن رام اهللا بين المناطق الفلـسطينية األقـل                   

لقين يمكن التكهن بأن المعطيـات      وفي نظر بعض المع   . تعرضا للضغوط اإلسرائلية االقتصادية واألمنية    
  . أشد قتامة للمشروع الوطني في مدن مثل نابلس والخليل وطولكرم وبالتأكيد في غزة

بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات تراجع المستوى القيادي في الحلبة الفلسطينية، ليس في فتح وحسب وإنما                
في الفصائل مجتمعة، فيما لم يفلح الرئيس محمود عباس ف

في ظل قيادة عباس تكشف عري الساحة الفلسطينية عموما وحركة فتح على وجه الخصوص، وانفتحت               
الحلبة الفلسطينية على كل أنواع التدخل الخارجي العربي القريب والبعيد واإلسرائيلي والدولي، في وقت              
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 لبنان دولة، مهما قيـل                  

صعيد األردني، فهي شأن داخلـي          

. اوغربيـه أيـض         

زال يؤمن بوجوب إعادة الوحدة بين الضفتين وتحت                 

بالنظام األردني، إال أنها بين قوى كانت                
  . إلى وقت قريب ضمن الخط االستقاللي الفلسطيني

عتقد كثر من الفلسطينيين أن عدم توصل فتح وحماس في القاهرة أو في غزة إلى صيغة تنهي أسـباب                   
 الممانعة األخيرة التي ال تزال تقـف فـي وجـه إشـهار المطالبـة                ل بإنهاء عوامل    

وليس في ذلك أي مبالغة بحسب مراقبين فلسطينيين مستقلين، فالوضع المريع . بالوصاية

93.

الموافقة الشكلية عليها وتقديم تحفظات ضمنت من خاللها تحويل خارطة الطريق الدولية إلـى خارطـة                

بناني نوعا من العزاء للتوصيف حيث إن الوضعين من كثر          وجد البعض في داخل فلسطين في الوضع الل       
  . انكشافهما، بحسب أحد المراقبين، صارا من دون داخل

ولكن الفارق بين الوضعين اللبناني والفلسطيني يتمثل ليس فقط في حقيقة أن في
قـار الفلـسطينيين للدولـة الواحـدة        وهكذا فإن افت  . فيها، بل أيضا في حقيقة أن لبنان متواصل جغرافيا        

ولألرض المتواصلة أوجد تباينات داخلية واسعة وأسهم في خلق تمايزات جيو سياسـية بـين شـطري                 
، فالميل في الضفة الغربية لحل مع األردن يجد قبوال ما، إذا لم يكن بفعل العقل فعلى األقل بفعل                   "الوطن"

بة الضفة إلى العالم العربي، أما في غزة فالحال مختلفـة           العادة، فاألردن كان حاكما في الضفة وهو بوا       
  . ونظرا النعدام التواصل بين الضفة والقطاع غدت مصر هذه البوابة إلى العالم

وبرغم أن مصر واألردن يعلنان جهارا انه ال مطمع ألي منهما في العودة للسيطرة ال على الفلسطينيين                 
فقـد  . ا في الماضي، فإن الواقع السياسي يشير إلى تباينات        عموما وال على الشطر الذي كان يخضع لهم       

كانت القضية الفلسطينية على الدوام جزءا من األمن القومي المصري، وبالتالي لم يتم التعاطي أبدا مـع                 
أما القضية الفلسطينية على ال. قطاع غزة إال بوصفه بوابة لهذا األمن      

  . وكانت الضفة الغربية طوال أكثر من ثالثين عاما جزءا من السيادة األردنية.  سببمصيري ألكثر من
وإذا كان األمن القومي المصري لم يصطدم بالطموحات الوطنية الفلسطينية ألنها ظلت أمرا خارجيا، فإن               

السيادة األردنية اصطدمت مرارا مع هذه الطموحات داخل الشطر الشرقي من األردن 
وتنازل الحكم األردني، من دون طيب خاطر، في قمة الرباط في السبعينات، عن التمثيل الفلسطيني، ثـم                 

  . أعلن في نهاية الثمانينات عن قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية
وأيا تكن الحال، فثمة في الجانب الفلسطيني من ال ي

 فيدرالي أو كونفدرالي، وثمة قوى سياسية مؤثرة ذات امتداد في الضفتين لـم تتقبـل قـرار فـك                    شعار
  . االرتباط وال تزال تعتبره غير دستوري وتطالب الملك عبد اهللا الثاني بالتراجع عنه

واليوم لم يعد سرا وجود جهات في الضفة الغربية تتحدث علنا عن ضـرورات العـودة إلـى الخيـار                    
 وبرغم أن بين هذه الجهات جماعات معروفة بعالقاتها .األردني

وي
االقتتال بينهما، كفي

وانعدام اآلمـال              
  . بالتغيير القريب يجعل من التفكير في وجهة أخرى أمرا عاديا

  1/6/2007السفير 
  
  ... خطة دايتون 

 هاني المصري
؟ هذا التقرير وتلك الخطة كانـا مطـروحين للتـداول قبـل             ”خطة زيني ”و” تقرير ميتشل “تذكرون  هل ت 

 وكان ميتشل وزينـي يحـاوالن إجـراء         2003،نيسان العام  /التي طرحت في ابريل   ” خارطة الطريق “
) ”رائيلياإلس“أي تحقيق األمن    (مقايضة بين وقف المقاومة، واإلقالع عنها نهائياً، وتصفية بنيتها التحتية           

وركّز ميتشل في تقريره على     . 2000أيلول العام    / سبتمبر 28وبين إعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل         
بعد تقرير ميتشل وخطة زيني، جـاءت       .ضرورة وقف االستيطان وقفاً تاماً بما في ذلك التكاثر الطبيعي         

ول الجمع ما بين الحلول االنتقالية      خارطة الطريق، التي هي باألساس خطة أمنية لها أبعاد سياسية، وتحا          
وهي في المهد، وذلك من خـالل       ” خارطة الطريق “والنهائية، إال أن حكومة شارون رغم ما تقدم قتلت          
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ه باول ورايس في فترة رئاسة بوش األولى، التزمت فيه                

كل المنطقـة                 

مرة كان يطالـب    .. ن بتوسيع التهدئة، بحجة ضرورة تحقيق هدوء تام في غزة            

ألعمـال        

ص عمليـة                

تذكرنا بتفاهمـات     

الى أريحـا، بعـد أن      ” اإلسرائيلية“ولم تطبق الخطة، وعادت القوات       .س     
  ..انسحبت منها، وأخذت تقتحم المدينة كما تشاء، أسوة ببقية المدن والقرى والمخيمات

ذا الهدف بفضل التعهد العلني الـذي أعطتـه اإلدارة          تحقيق ه ” إسرائيل“واستطاعت  . ”إسرائيلية“طريق  
األمريكية لشارون، وذلك عبر إصدار بيان وقع

ومن أبـرز   . على خارطة الطريق بالحسبان عند التطبيق     ” اإلسرائيلية“واشنطن بأنها ستأخذ المالحظات     
 خارطة الطريق ضرورة استبدال التبادلية والتـزامن بالتتـابع أي يطبـق             على” اإلسرائيلية“المالحظات  

وتصفية بنيته التحتية ثـم تنظـر       ” اإلرهاب“الفلسطينيون أوالً التزاماتهم، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة        
  .في ما بعد في كيفية تنفيذ التزاماتها” إسرائيل“

، أخـذ   ”إسرائيل“ية الجانب التي أقدمت عليها      وبعدما تأكد فشل خارطة الطريق، بعد فشل الخطوات أحاد        
حتى بلير نفسه، مهندس خارطة الطريق، يقول إنها ال تكفي وحدها ويجـب أن ترفـق ببعـد سياسـي                    

 اإليطالية، التي طرحت منذ عدة أشهر طالبت بتجاوز خارطة الطريق،           - الفرنسية   -والمبادرة اإلسبانية   
  .س الهدفوكذلك دعت موسكو واألمم المتحدة إلى نف

وعندما بدا أن األمور تسير نحو توظيف اإلدراك المتزايد على مستوى العـالم كلـه ألهميـة القـضية                   
الفلسطينية، وضرورة اإلسراع بحلّها، على أساس أن حلها هو مفتاح حل أزمـات ومـشا

ة منفردة، وعبر   ، من خالل أن حتى مصر واألردن بصور       ” هاملتون -بيكر  “برمتها، كما جاء في تقرير      
بيان مشترك صدر عن وزيري خارجية البلدين، طالبتا بضرورة االتفاق على األفق السياسي أوالً، حتى               

وأخذ الحديث العربي والدولي يتصاعد، لدرجة التفكير باللجوء الى مجلس األمـن      .. نعرف إلى أين نسير   
  .العربية على مجلس األمنواألمم المتحدة، قبل قمة الرياض وبعدها، لطرح مبادرة السالم 

كل هذا الزخم، تبخّر فجأة، ووجدنا أنفسنا أمام الخطة األمنية األمريكية، التي قدمها دايتون، والتي هـي                 
حتى التهدئة يتم العمل على     .. خطة أمنية تتم فيها مقايضة األمن باالقتصاد، على أن يتم ذلك على مراحل            

وعين، الى الضفة، تنفيذاً لمطلب أولمرت، الـذي رفـض الطلـب    تثبيتها أوالً في غزة، ثم تنتقل بعد أسب 
المتكرر للرئيس أبو ماز

وهو يعرف أن مثل هذا الطلب صعب جداً أن يتحقـق،           .. بهدوء لمدة أسبوعين، ومرة بهدوء لمدة شهر      
عب الذي تحت االحتالل والحصار واالغتيال واالستيطان والجدار، والذي يعاني       ألنه ال يمكن أن تمنع الش     

 ومن ردود األفعال الطبيعية على ا من ارتفاع حاد بمعدل الفقر والبطالة ومن الفوضى األمنية،        
  .”اإلسرائيلية“العدوانية 

تحركـات والجـوالت العربيـة      وحتى أقدم تفسيراً لماذا تمخض الجبل فولد فأراً؟ ولماذا انتهت كـل ال            
واألوروبية والدولية واألمريكية، خصوصاً جوالت رايس، من الحديث عن القرارات التاريخيـة التـي              

  .ستغير وجه المنطقة، واألفق السياسي، الى الحديث عن إزالة حاجز من هنا، وحاجز من هناك
بعد الحرب اللبنانيـة األخيـرة      ، خصوصاً في عهد أولمرت، و     ”إسرائيل“السبب الرئيسي لما حدث؛ أن      

وتقرير فينوغراد، غير جاهزة، وال تريد وغير قادرة على اتخاذ أية قرارات جوهرية بخصو
حتى صفقة تبادل األسرى عجز أولمرت عن إتمامها، وبرر عجزه بأنه لن يقـِدم              .. المفاوضات والسالم 

ة باإلفراج عن معتقلين رغم أن أياديهم ملطخـة         سابق” إسرائيلية“على ارتكاب أخطاء ارتكبتها حكومات      
حتى التهدئة، ال يريدها أولمرت، ألن تحقيقها يفرض عليه الدخول فـي مـسار سياسـي،                .. بدم اليهود 

  .”إسرائيل“والمسار السياسي الوحيد المقبول لديه هو قبول الجانب الفلسطيني لكل ما تطرحه 
عادت من جوالتها السابقة بخفّي حنين، واكتفت بالدعوة        ،  ”اإلسرائيلي“وعندما اصطدمت رايس بالرفض     

وهي خطة .. الى اجتماع دوري بين أولمرت وأبو مازن، وانتهت بطرح خطة دايتون          
 عبر تقسيم 2000،أيلول العام / سبتمبر 28شرم الشيخ وما سبقها ولحقها من محاوالت للعودة الى ما قبل            

من أريحا، بعد ذلك من جنين، ثم مـن         ” اإلسرائيلية“ل، بحيث تنسحب القوات     هذه العودة إلى عدة مراح    
الخليل، ثم رام اهللا، انتهاء بنابل
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ر ما يريده                
  .”إسرائيل“بوش هو إغضاب 

ن شرم الشيخ الـى خارطـة        الفلسطينيين يبدون بال سياسة، ومستعدون لقبول كل ما يطرح عليهم، م           
  .، وكلها خطط أمنية، الواحدة أسوأ من التي سبقتها
الخليج اإلمارا

94.

ـدت المزيـد مـن      
ولكن األخطر أن هذا ال يعني بداية مرحلـة       . قد تكون انتهت تاريخيا   " ة فتح 

نتـذكر أن    

ولو . را، إذ يمكن االستغناء عنه، والتركيز بدال من ذلك على المتطلبات االجتماعية والسياسية              

وقد انتهـت   . حماية المخيمات    

ـ      " فتح" يش في مخيمات مثل عين الحلوة، تع
وعات مجهولة، مثل عصبة األنصار، وعصبة النور، وكثير من األسماء           

س للرضوخ ألولمرت، أنها تعرف أن اإلدارة األمريكية غير موحـدة، وهنـاك رأي قـوي                وما دفع راي  
داخلها يدعم رأي أولمرت، ويرى أن الظروف غير مناسبة اآلن إلحياء المفاوضات، وأن آخ

إن
الطريق الى ميتشل وزيني، وأخيراً دايتون

  1/6/2007تية 
  
  ونهاية مرحلة فتح وحماس" نهر البارد" 

  أحمد جميل عزم
في شـمال   " نهر البارد "يم  في مخ " فتح اإلسالم "ثمة دالالت سياسية مهمة يمكن تتبعها في أزمة ما يسمى           

  .على صعيد التوازنات والتركيبة السياسية الفلسطينية، ومستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية: لبنان
وإذا كان فوز حركة حماس في انتخابات السلطة الفلسطينية العام الماضي بمثابة محطة تعكس التوازنات               

عة عقود من قيادة حركة فتح المنفردة للحركة الوطنيـة          السياسية الجديدة فلسطينيا، وتشير إلى انتهاء أرب      
فق" فتح"، تؤكد أن    "فتح اإلسالم "الفلسطينية، فإن المالبسات المحيطة بأزمة مجموعة       

    مرحل"مكانتها وقدراتها، وأن
القضية " اختطاف"ية مرحلة الفراغ والتخبط والنهج التجريبي، والصدامات الداخلية، و        ، ولكن بدا  "حماس"

  .الفلسطينية من قوى اإلرهاب؛ وكل ذلك إلى حين بروز حركة وطنية جديدة جامعة
  العجز السياسي الفلسطيني

 في لبنـان    أوضحت كم كان تعيين عباس زكي ممثال لمنظمة التحرير الفلسطينية         " نهر البارد "لعل أزمة   
وهنا . خطوة ضرورية؛ فلوال وجود زكي في المشهد، لكان الغياب الفلسطيني الرسمي مطبقا           

، بعد ثالثة عشر عاما من الفراغ الناشئ عن عدم تعيين بديل لشفيق             2006زكي جاء إلى لبنان في آيار       
الدور الذي يمكـن لعبـاس      ورغم تواضع   . 1993الحوت، الذي استقال من موقعه ممثال للمنظمة العام         

  .زكي لعبه، فإن وجوده يؤكد ضرورة تفعيل الكثير من المواقع واآلليات السياسية والدبلوماسية
ويعود تواضع دور عباس زكي إلى أن منظمة التحرير عموما، وحركة فتح خصوصا، تراجع وجودهما               

 الـشؤون االقتـصادية، واالجتماعيـة،       كثيرا في المخيمات اللبنانية، ولم تعودا تملكان القدرة على إدارة         
فإذا كان االحتالل يمنع الـسلطة الفلـسطينية مـن القيـام     . وعدم القدرة هذه غير مبررة    . واألمنية هناك 

والغريب أن الوجـود    . بمهامها في فلسطين المحتلة، فإن غيابها في مواقع مثل مخيمات لبنان غير مفهوم            
ـ  مليشيا المسلحة، رغم أن وجود السالح الفلسطيني في المخيمات         في المخيمات هو وجود ال    " فتح"األبرز ل
لم يعد مبر

كانت منظمة التحرير نجحت في افتتاح مؤسسات تعليمية، وصحية، وإعالمية، وشـبابية، واقتـصادية،              
فـتح  "المخيم من قبل إرهابيي ومغـامري       " اختطاف"ألوجدت حركة وطنية شعبية تمنع      وأطر سياسية،   

  ".اإلسالم
محاربة العدو اإلسرائيلي، و: وسالح المخيمات في لبنان وجد لغايتين، هما      

 وكما يتضح من    أما عن حماية المخيمات،   . المواجهة المسلحة مع إسرائيل من لبنان، ومن الخارج عموما        
وقبلها مواجهات عين الحلوة، فقد باتت المخيمات ملجـأ للخـارجين عـن القـانون،               " نهر البارد "أزمة  

  .غامضة، ولم يعد السالح الفلسطيني يحمي أحدا" جهادية"ولعناصر سلفية 
ومن تفاصيل المشهد الفلسطيني الحالي في لبنان، أن حركة          

مع مجم" ندية"توازنا ومواجهة   
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 سبيل المثال، عندما استقبل رئيس      

موضوع السالح الفلسطيني، وسـأل قـادة الفـصائل                 

حركـة فـتح، فـاروق                 
االعتداء " لحود، واستنكاره    ا في أزمة لبنان الحالية، هي اتصاله مع الرئيس اللبناني إميل            

دت حركة       

، ولم تستطع تفـادي     "فتح"كما أنها تورطت مبكرا في الصراع مع        . قفا سياسيا واضحا وعمليا    
لفت مع قوى ال يوجد أي معنى للتحالف معها، سوى النكاية بحركة فـتح، ومـن هـذه                  المواجهة، وتحا 

الطارئة التي تبرز في سياق الفراغ الناتج عن تراجع قدرات المنظمة والفصائل، وال سيما فـتح، علـى                  
  .تولي مهامها االجتماعية والسياسية إزاء الشعب الفلسطيني

  دان المبادرةوفق" رفع الغطاء"
، أي إعالن   "رفع الغطاء "ال يتعدى ما قامت به الفصائل الفلسطينية في هذه األزمة سوى ما يوصف بأنّه               

  .، والموافقة على هجوم الجيش اللبناني، ما يوضح حالة العجز الشاملة"فتح اإلسالم"البراءة من 
 بالرئيس محمود عباس، وممثلها في لبنان       من جهة ثانية، وبموازاة االتصاالت مع القيادة الفلسطينية ممثلة        

، كانـت   "رفع الغطـاء  "عباس زكي، وهي اتصاالت جاءت في جزء منها بمبادرة لبنانية للحصول على             
إذ نقلت وسائل اإلعالم أن مـشعل بـادر   . حركة حماس، ممثلة برئيسها خالد مشعل، تأخذ زمام المبادرة 

ني، فؤاد السنيورة، طالبا اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل عدم          إلى االتصال هاتفيا برئيس الوزراء اللبنا     
. المساس بأبناء الشعب الفلسطيني في مخيم نهر البارد، ومبديا حرصه على أرواح الفلسطينيين واللبنانيين             

السنيورة أبدى تجاوبه مع مشعل، ووعد بالقيـام بمـا          "في دمشق، فإن    " حماس"وبحسب بيان صادر عن     
وكان مشعل اتصل باألمين العام للجامعة العربية، عمرو موسـى،         ".  على أرواح الفلسطينيين   يلزم للحفاظ 

بذل مساعيهما لضمان عـدم المـساس       "ووزير الخارجية السعودي، األمير سعود الفيصل، طالبا منهما         
اس في  وطبيعي إذن أن يبرز اسم أسامة حمدان، ممثل حم        ". بأبناء الشعب الفلسطيني في مخيم نهر البارد      

وعلى. لبنان، كما لو كان بأهمية عباس زكي، ممثل المنظمة الرسمي         
تيار المستقبل في لبنان، النائب سعد الحريري، عباس زكي لمناقشة األزمة يوم الجمعة الماضـي، أتبـع                 

 عليه األمر لفترة طويلة، أن تعقـد        ، كما كان  "فتح"وفي المقابل، لم يكن بإمكان      . ذلك مباشرة بلقاء حمدان   
  .حتى اجتماعا حقيقيا لكامل أعضاء لجنتها المركزية لمواجهة األزمة

وال يمكن تحميل وزر ما يحدث من فراغ قيادي وغياب لمنظمة التحرير وحركة فتح للـرئيس محمـود                  
الت معالجة هـذا    عباس وحده، فعباس يدرك األخطاء الموجودة في لبنان، وتعيينه زكي كان ضمن محاو            

كما أثار في زيارته للبنان مطلع هذا العام . الملف
وكان واضحا أنّه ال يرى مبررا لالحتفاظ بالـسالح         ! والمنظمات عن سبب اقتناء السالح داخل المخيمات      

نظيمية أو سياسية ذات فاعليـة،      لكن عباس ورث وضعا متفجرا ال يجد معه أي مؤسسات ت          . بالمخيمات
  ".لفعل ما يجب فعله"وال يبدو أن هنالك آلية ناجحة 

فكثير من مساعدي عباس المحيطين به منشغلون بصراعاتهم وحساباتهم الشخصية، وسعيهم إلى السلطة،             
س التاريخيين، من أعضاء لجنة مركزية أو رؤساء لجان ومجال        " فتح"وقادة  ". حماس"كما صراعاتهم مع    

وعلى سبيل المثـال، فـإن الخطـوة        . تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يكاد دورهم يختفي من الشارع        
الوحيدة التي أعلن أن رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، الرئيس الرسمي ل

القدومي، قام به
لماذا اختـار القـدومي     : وهنا السؤال ". فتح اإلسالم "الذي وقع على الجيش اللبناني من جانب        " اإلرهابي

  لحود بالذات، وهو الذي ال يوجد له دور فعلي، ويعتبر خصما لألكثرية اللبنانية؟
  انتهاء مرحلة

لستينيات من القرن الماضي، عندما صعيبدو الوضع من زاوية ما قريبا مما حدث في أواسط ا          
للقيادة؛ إذ كانت قيادتها ديناميكية متحركة، تتحول إلى مرجعية فلسطينية بقدرتها على توجيه حركة              " فتح"

كذلك حاليا، فهي   " حماس"وقد يبدو وضع حركة     . الشارع، حتى قبل أن تصل إلى رئاسة منظمة التحرير        
  .المنظمة القيام به، لكن واقع األمر أن هذه الصورة غير دقيقةتقوم ببعض ما يجب على قيادة 

أي برنامج شعبي لتأطير العمل الفلسطيني، اجتماعيا وسياسـيا وحياتيـا، وال            " حماس"فمن جهة، ال تقدم     
تطرح مو
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فصيل، يمس كل الفلـسطينيين، كمـا كـانوا فـي          

عين بالسلطة والزعامة، وعناصـر مغـامرة،   ت العنف األعمى، ومن أشخاص طام      

ة غير ممكن، وأن يقوما بشراكة وطنية حقيقية، قائمة على برامج سياسية، وعلـى              د  
تضحية حقيقية بالمكاسب الفصائلية لصالح المشروع الوطني والشعب الفلسطي

  .تيهما، قد انتهت
   1/6/2007الغد األردنية 

95.

جلعـاد  "في غزة، الذي شاركها عملية اختطاف الجندي        " جيش اإلسالم "المجموعات، على سبيل المثال،     
  ".شاليط

نهـر  "لـة   هنالك نوع من انهيار الشعور بالوحدة الوطنية بين الفلسطينيين، وهذا االنهيار لم يبدأ فـي حا               
فلم يعد الفلسطينيون في أماكن شتاتهم يمتلكون       . ، بل هو متراكم منذ سنوات، وال مجال لبحثه هنا         "البارد

ذات الشعور القوي بأن ما يمس أي فلسطيني، أو أي 
ته الخاصة في مناطق تواجده     ، الغارق في أزما   "الشعب الحائر "الماضي، والمرحلة اآلن هي مرحلة فئات       

  .فاعلة" حركة وطنية"المختلفة، من دون أن تكون له 
والجماعات الـسلفية التـي تهـاجم المـدارس         " جيش اإلسالم "في لبنان، و  " فتح اإلسالم "إن ظواهر مثل    

واالحتفاالت العامة، والتي تختطف الصحافيين، وتمارس التصفيات الذاتية، والصراعات المـسلحة فـي             
، وحاالت استهداف الفلسطينيين في العراق، وربما ظواهر شبيهة في مخيمات أخرى، من مثل تزايد               غزة

، هذه كلها هي النتيجة  للفراغ الذي يسببه غياب منظمة التحريـر، ولفـشل               "السلفية الجهادية "الميل إلى   
عبية، كما أنـه نتيجـة      في ترتيب صفوفها وحل تناقضاتها الداخلية، والعودة إلى قواعدها الش         " فتح"حركة  
وكل هذا ال يشير إلى مرحلـة تنتقـل فيهـا           . التجريبي، وتحالفاتها الغريبة، داخليا وإقليميا    " حماس"لنهج  

، بل إلى مرحلة احتماالت أسوأ، بدءا من اختطاف القضية الفلسطينية مـن             "حماس"إلى  " فتح"القيادة من   
قبل اإلرهاب وجماعا

وبقدر ما يتحمل االحتالل والمجتمع الدولي مسؤولية ذلك، بقـدر مـا تتحملهـا القـوى                . وأخرى يائسة 
  .الفلسطينية الرئيسية

الحل األخير الذي يرجى أال يكون الوقت متأخرا للحديث بـشأنه، هـو إدراك الفـصيلين الرئيـسين أن       
استفراد أحدهما بالقيا

ني، وإال فإن مرحلتيهمـا،             
كل

  
  :كاريكاتير 
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