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  الباردمخيم الجيش اللبناني يبدأ الحسم باجتياح أطراف  .1

ترجم الجيش اللبناني مرحلة الحسم التي توعد بها مراراً منذ بـدء            : 2/6/2007البيان اإلماراتية   ذكرت  
 المتشدد، بشن أوسع هجوم على مخيم نهر البارد الفلسطيني          "فتح اإلسالم " يوماً مع تنظيم     13األزمة قبل   

شمال لبنان حيث يتحصن المقاتلون، وتقدمت آليات الجيش ألول مرة نحو المخيم مستولية على عدد من                
المواقع في الطرف الشمالي للمخيم، وأسفرت معارك األمس وهي األشرس منذ هدوء القتال عن مقتـل                

 لكنها لـم    " جندياً آخرين أصيبوا   18 مدنياً و  60"وذكرت المصادر األمنية أن      . جنود 3هم   شخصاً بين  19
وقال الجيش في بيـان إن       .توضح ما إذا كان القتلى الستة عشر داخل المخيم من المتشددين أم المدنيين            

هامة لمتشددي  ألفاً من المغاوير والقوات الخاصة تشارك في المعارك وقامت باالستيالء على عدة مواقع              "
 ."فتح اإلسالم ودمرت مخابئ القناصة على الطرف الشمالي لنهر البارد بينما قصفت المدفعيـة المخـيم               

الفلسطينيين بعدم تأمين أي مالذ لهـؤالء       "، كما طالب    "المسلحين الضالين إلى تسليم أنفسهم للعدالة     "ودعا  
وحداته استطاعت تدمير مراكـز     "أضاف أن   و. "المجرمين والعمل على طردهم من بين المدنيين األبرياء       

وال  ."تواجد المسلحين والسيطرة عليها بالنيران وتشديد الطوق عليهم وإحباط جميع محـاوالت التـسلل             
 ألفاً وفق أرقام جديدة مصدرها وكالة       31يزال يقيم في مخيم نهر البارد نحو خمسة آالف مدني من أصل             

  ).نروااالو(سطينيين لفغوث وتشغيل الالجئين ا
 :وقائع المواجهات الضارية باآلتي 2/6/2007الراي الكويتية  فيما اختصرت
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 عند المدخل الجنوبي لمخيم     "فتح االسالم "صد الجيش محاولة تسلل قام بها ما يقارب عشرة من عناصر            -
 .خرينمن التنظيم اإلرهابي وجرح اآل 8 ما أدى الى مقتل نحو . المنيه-نهر البارد باتجاه بلدة بحنين

 .عمليات التقدم داخل المخيم تحت غطاء كثيف من النيران) قوة النخبة(تنفيذ مغاوير الجيش  -
 .وقوع معارك في شوارع المخيم وحصول التحامات بين الجيش اللبناني واالرهابيين -
 .إطالق صواريخ من ارهابيي فتح االسالم باتّجاه البحر حيث تجوب بحرية الجيش اللبناني -
 . تدميرا كامالً حيث يوجد شاكر العبسي قبل ان تشتعل النار فيه"التعاونية"تدمير موقع  -
تسجيل دخول جرافات الجيش اللبناني مخيم نهر البارد على محورين األول من الجنوب والثاني مـن                 -

 .الشرق
 .تدمير الجيش عددا كبيرا من اآلليات والسيارات التابعة لالرهابيين -
 ."صامد"ال خزانات وقود، واشتعال النار في مركز اشتع -
 ."فتح االسالم"تدمير الجيش مخزن ذخيرة لـ  -
المعلومات عن ان عددا من الفلسطينين ال سيما المطلوبين الى العدالة وفي حقهم مذكرات توقيف عدة                 -

 . في معركتها في مواجهة تقدم الجيش"فتح االسالم"انضموا الى 
  .تابعة للجيش اللبناني M48 إصابة دبابة* 

شكلت الزيارة االخيرة لقائد الجيش اللبناني العمـاد        : من سعد الياس   2/6/2007القدس العربي    واوردت
 االسالم  ميشال سليمان الي مخيم نهر البارد الساعة الصفر لبدء عملية عسكرية واسعة النهاء ظاهرة فتح              

لفلسطينية، وبعدما تبين بحـسب مـصادر عـسكرية ان    ، وذلك اثر فشل الوساطات اللبنانية وا  في المخيم 
المجموعة تستغل المواقف الرمادية والملتبسة لبعض الفرقاء اللبنانيين والفلسطينيين لفتح حرب استنزاف            

 .ات التي حددتها المؤسسة العسكريةمع الجيش من دون افق حل سياسي وفق الشروط والالء
قام بها ما يقارب عشرة اشخاص من عناصر فتح االسالم عند           وقد تمكن الجيش من احباط محاولة تسلل        

وبحسب المعلومات، فإن الجيش تمكن من      .  المنية -المدخل الجنوبي لمخيم نهر البارد باتجاه بلدة بحنين         
وشوهدت خالل المعـارك وخـصوصاً بعـد الظهـر           .صدها موقعاً عناصرها بين قتيل وجريح واسير      

. جه شماالً في اتجاه المخيم سواء للمراقبة او الجالء القتلي والجرحـي           طوافات عسكرية تابعة للجيش تت    
وخالل فترة بعد الظهر توجهت دبابات للجيش الي منطقة ابو سمرا في مدينة طـرابلس حيـث توجـد                   

غير ان االمين العام لحركة التوحيد الشيخ بـالل         . السيما لـ حركة التوحيد االسالمي    جماعات متشددة و  
  .ل من اهمية انتشار الجيش في محلة ابو سمرا ونفي أي حصار للمراكزسعيد شعبان قلّ

 بتغطية سياسية لبنانية وفلسطينية وعربية ودولية واسـعة،         "قرار الحسم "جاء   2/6/2007السفير   وافادت
باستثناء تحفظات من بعض الجهات اللبنانية والفلسطينية التي طالبت بأن يكون الحل سياسيا ويأخذ الـى                

  . ير سبل ضمان أمن المدنيين األبرياء ممن انقطعت بهم السبل وقرروا البقاء في مخيم نهر الباردحد كب
  

  "فدرالية األردن والضفة" تعبد الطريق أمام فلسطينية أردنيةلقاءات  .2
كشفت مصادر فلسطينية واسعة اإلطالع لألخبار أمس أن لقـاءات جـرت فـي           :  سامي سعيد  -رام اهللا   

الضفة الغربية ومدينة العقبة األردنية لدراسة الظروف المحيطة إلنجاح مشروع فدرالية           مدينة أريحا في    
وتواصلت اللقاءات والمؤتمرات المشتركة بترتيب مع قيادات محلية بارزة مثل أمـين             .األردن وفلسطين 

ن القيادات  سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه والقيادي الفتحاوي جبريل الرجوب وعدد م             
 األردنيـة   -الفلسطينية المهمشة التي تبحث عن دور مستقبلي، بهدف دراسـة العالقـات الفلـسطينية               

المستقبلية، ووضع األفكار والخطط العملية وتهيئة الرأي العام اإلسرائيلي والفلسطيني واألردني كمرحلة            
ء األردني األسـبق عبـد الـسالم        ووجه رئيس الوزرا   .أولى من مراحل التنفيذ العملي للخطة األردنية      
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 شخصية من قادة الرأي الفلسطيني من رجال        150المجالي بمعاونة عبد ربه والرجوب دعوات إلى نحو         
 شخصية إسرائيلية مـن     70أعمال وأساتذة جامعات وإعالم وغيرهم، كما دعي إلى االجتماع نفسه نحو            

  . شخصية أردنية مهمة50زيد على المفكرين والساسة ورجال األعمال، إضافة إلى دعوة ما ي
وتحت شعار التحدث المباشر إلى فعاليات المجتمع اإلسرائيلي والفلسطيني، يقوم األردن باتصاالت مـع              
أوسع طيف من ممثلي المجتمع السياسي والمدني الفلسطيني واإلسرائيلي، وخصوصاً من الضفة الغربية،             

ي كخيار بديل عن الفوضى األمنية في غزة، كما يجري          إليجاد رأي عام فلسطيني يقبل بالمشروع األردن      
  .عمان -اآلن التحضير للقاء كبير للغرض نفسه في مدينة أريحا بعد لقاءات العقبة 

وعلى الصعيد الداخلي في األردن، فإن الخطة تلقى قبوالً متزايداً داخل البالط والجيش وأجهـزة األمـن                 
واجهة جبهتي العراق المنهار من الـشرق والـسلطة الفلـسطينية           التي باتت تعد العدة امنياً وعسكرياً لم      

ويرى مراقبون في العاصمة األردنية أن إنشاء اتحاد فدرالي بين األردن والـضفة              .المنهارة من الغرب  
الغربية بات في طور التنفيذ، وذلك من خالل معطيات سياسية وإجراءات إدارية اتُّخـذت فعليـاً، منهـا                  

دني يقضي بتقسيم المملكة األردنية الهاشمية إلى ثالث منـاطق إداريـة منفـصلة              صدور قرار ملكي أر   
بصالحيات واسعة كل منطقة لها برلمانها واستقالليتها، ما يشبه التحضير للـربط بينهـا وبـين ثالثـة                  
كانتونات فلسطينية في الضفة الغربية تتمتع باستقالل كامل في الشمال والوسط والجنوب مشكّلة جميعـاً               

لكيان الجديد، وإنشاء معابر جديدة على نهر األردن لخلق تواصل يحقق تكامالً اقتصادياً واجتماعياً بين               ا
  .الضفتين

وفي مسعى يعكس جدية األردن في الطرح وفي ظل تقديرات إقليمية بانهيار السلطة الفلـسطينية خـالل                 
لقيادات اإلسـرائيلية والفلـسطينية     األشهر المقبلة، قالت المصادر إن األردن عرض الخطة للتشاور مع ا          

ولمرت والوفـد البرلمـاني     أوقالت المصادر إن المجالي عرض على        .ودول عربية كمصر والسعودية   
وبحسب المصادر، فإن قادة إسرائيل أبدوا اهتماماً كبيراً        . المرافق له أثناء زيارتهم لألردن تفاصيل خطته      

عيتونائيل شينلر لالطالع على تفاصيل المشروع      " كديما"بالخطة ما دفع اولمرت إلى إرسال ممثل حزب         
وأشارت المصادر إلى أن الخطة األردنية عرضت على الرئيس الفلسطيني الـذي لـم يحـدد                 .ودراسته

ويرجح المراقبون أن إلغاء زيارة الملك عبد اهللا إلى رام اهللا في اللحظات األخيرة كان بسبب                . موقفه منها 
  .ني للخطة األردنية وليس بسبب األحوال الجوية أو معوقات إسرائيليةرفض عباس التناول العل

ورفضت مصر والسعودية الخطة األردنية، وعللت المصادر هذا الرفض بالخوف من منطلقات األمـن              
فالتحفظ المصري على الخطة جاء من خالل تخوف المصريين من نجاح المشروع فـي  . القومي لكل بلد  

ستقبل إلى غزة، أما السعودية فتحفظت على الخطة من خـالل موقـف تـاريخي               الضفة وامتداده في الم   
 .يرفض إضافة عوامل قوة جديدة إلى العائلة الهاشمية

  2/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  هنية يجتمع بقادة األجهزة األمنية لبحث تنفيذ الخطة األمنية .3
تقى رئيس الوزراء إسماعيل هنية، يوم      إل: ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     1/6/2007 48عربنشر موقع   

 روحي فتوح ورئيس الوفد األمني المصري        عباس الجمعة، بقادة األجهزة األمنية بحضور ممثل الرئيس      
وقد تدارس المجتمعون البدء في كيفية تنفيذ الخطة األمنية وتم اتخاذ قرار بتـشكيل               .اللواء برهان حماد  

وتقـرر خـالل اللقـاء أن       .د فنونة وتحت إمرة وزير الداخلية     غرفة عمليات مشتركة برئاسة اللواء سعي     
 بحضور ممثلين عن كافة األجهـزة األمنيـة لوضـع كافـة             ]الجمعة [تجتمع غرفة العمليات مساء اليوم    

كما اتفـق    .التصورات واألفكار في تشكيل القوة المشتركة واحتياجاتها وآلية عملها ومهامها وصالحياتها          
 غضون ثالثة أيام لرئيس السلطة أبو مازن ورئيس الحكومة هنيـة مـن أجـل           على أن تقدم تصورا في    

  .اعتمادها والبدء في التطبيق العملي في تنفيذ الخطة األمنية
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سـيتخذ قـرارات    "هنية، أنه   إسماعيل  أعلن  : وكاالتنقالً عن ال   2/6/2007األيام الفلسطينية   وأضافت  
سة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وليست محصورة بطرف        وترتيبات داخل المؤسسة األمنية باعتبارها مؤس     

لبحـث  "إن اللقاء بقادة األجهزة األمنية يهدف       : وقال في مؤتمر صحافي عقب صالة الجمعة       ".دون آخر 
  ".سبل تنفيذ الخطة األمنية وتشكيل الغرفة األمنية المشتركة

ن جهة، وبـين المـسؤولين      ووصف هنية، الحوارات التي تجري في القاهرة بين حركتي فتح وحماس م           
ـ  ، مؤكداً أن اللقاءات ستتوالى مـع بـاقي الفـصائل    "الجادة"المصريين وباقي الفصائل من جهة أخرى ب

حوارات القاهرة ناقشت الوضع الفلسطيني الداخلي وملف الـشراكة الـسياسية           "وأوضح أن    .الفلسطينية
  ".اإلسرائيلي على الفلسطينيينوتثبيت اتفاق مكة باإلضافة إلى البحث في سبل وقف العدوان 

  
 ال معنى للخطة األمنية بدون إرادة جادة من عباس وفتح: البردويل .4

صالح البردويل من الرهانات المتوقعـة مـن تطبيـق          . د ، قلل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية      :غزة
حمد دحالن ورشيد أبو     وعلى رأسهم م   ، طالما احتفظ قادة األجهزة األمنية القدامى      ،الخطة األمنية في غزة   
 الدخول  ،سماعيل هنية إواعتبر أن إعالن رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة          .شباك بمهماتهم األمنية  

في لقاءات مباشرة مع قادة األجهزة األمنية يأتي من باب المحاولة الجديـدة لكـشف الحقيقـة للـشعب                   
ال : "وقـال . تعرض إلى عملية تدمير مبرمجـة      ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم ألن الوطن ي       ،الفلسطيني

 ودون أن   ،يمكن تطبيق الخطة األمنية دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لدى الرئيس عباس وحركة فـتح               
يكون هناك رفض لهذه الخطط األمنية المشبوهة، حيث أن األمور ال تزال على ما هي عليه من حيـث                   

لهـذا أعتقـد أن رئـيس       : "وقال ،"على حساب فريق آخر   الحشود العسكرية واألموال التي تصل لفريق       
شخصيا ال أرى أفقا لهذه الخطة      . الوزراء يتحدث عن خطة أمنية محكوم عليها بالتدمير من قبل هذه الفئة           

طالما أن أبو شباك موجود على رأس األمن الوطني في الداخل، ألنه موضوع في ذلك المكـان بعنايـة                   
، وجوابا على سؤال وجهته له قدس بـرس        ."هو ما يستدعي ضرب حماس    فائقة، لحماية أمن إسرائيل و    

عما إذا كان من األفضل لرئيس الوزراء تأجيل لقاءاته مع األجهزة األمنية حتى نهاية محادثات القيادات                
رئيس الوزراء رجل يبحث عن منفذ يدخل منه لتحقيق         : "السياسية لحركتي فتح وحماس في القاهرة، قال      

ي وهو يحاول كما حاول سابقوه من وزراء الداخلية ليس فقط سعيد صيام وهاني القواسمي،               األمن الداخل 
بل ونصر يوسف عضو اللجنة المركزية لفتح الذي اتهم األجهزة األمنية بأنها تحمي إسرائيل، ومن حقه                

  ".أن يحاول
 1/6/2007 قدس برس

  
  مطلوب شروح وآليات لتنفيذ اتفاق مكة: نواب جنين المختطفون .5

رأى ثالثة نواب من كتلة التغيير واإلصالح، معتقلون لدى سلطات االحتالل، أن            :  محمد بالص  -جنين  
المطلوب من حوار القاهرة، تقديم شروح تفصيلية التفاق مكة ووضع آليات من اجل تحقيقه نصا وروحا                

فظة جنـين، فـي     وقال النواب خالد سعيد، وخالد سليمان، وإبراهيم دحبور، من محا          .على أرض الواقع  
رسالة لهم من االسر، إن الشعب الفلسطيني، يتلمس خطى الوحدة، ونبذ الفرقة في مواجهـة المـشروع                 

أن حل القضايا العالقة ال يكمن فقط في التوصل إلى اتفـاق حـول              : وأضافوا .التصفوي للقضية الوطنية  
 التفاق مكة الذي رسم الخطوط      الخطوط العامة، وبالتالي ليس المطلوب من حوار القاهرة أن يكون بديال          

العامة، بل المطلوب منه أن يقدم البرامج والخطوات والشروحات التفصيلية من أجل ترجمة اتفاق مكـة                
  عمال ال قوال، فاإلخوة المصريون مكملون لإلخوة السعوديين، ولمصلحة العرب ولمصلحتنا، يجب البحث 
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ى التي ستأتي آثارها على المنطقة برمتها، ويخطئ من         عن حلول جذرية لهذه األزمات التي دونها الفوض       

  ".يظن أن لعربي أو مسلم مصلحة في ما يحدث
 2/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  جونستون باإلفراج الفوري والعاجل عنهنية يطالب  .6

طالب رئيس : وكاالتال  وعن حسن جبر  ،غزةنقالً عن مراسلها في      2/6/2007األيام الفلسطينية   نشرت  
راء الفلسطيني اسماعيل هنية، باإلفراج الفوري والعاجل عن الصحافي البريطاني المختطف في غزة             الوز

اختطاف جونستون عمل ال يخدم اإلسالم      : "وأضاف. آالن جونستون داعياً خاطفيه إلى عدم المس بحياته       
   ".وال القضية الفلسطينية وال يخدم الجهة التي تقف وراء اختطاف الصحافي البريطاني

إنهم لن ينـسوا    :  جونستون قد قالوا في الشريط المصور الذي ظهر فيه الصحفي المختطف           خاطفووكان  
أسراهم في سجون الكفر، مطالبين بتحرير األسرى ومهددين بالتعامل بالمثل في حال عدم تنفيذ مطالبهم،               

أكـد الخـاطفون أنهـم      و .وطلبوا من بريطانيا إطالق سراح سجناء مسلمين والسيما اإلسالمي أبو قتادة          
وذكر  .مستعدون لدفع أية دية مقابل تحرير أسرى المسلمين كما أوصى النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم               

  .أن هيئة اإلذاعة البريطانية رفضت تسليم هذه الرسالة لعائلة جونستون: الخاطفون
 الخـاطفين وحـثّ     وانتقـد . إن الشريط دليل على أن جونستون على قيد الحيـاة          :وقال صائب عريقات  
وتساءل عريقات، في تصريحات لهيئة اإلذاعة البريطانية عن الجهات التي تمول            .الحكومة على التحرك  

  .إنها تضر بالقضية الفلسطينية وتضر باإلسالم: وترعى هذه الجماعة، وقال
ـ        : وقال محمد المدهون، رئيس ديوان رئيس الوزراء إسماعيل هنية         ت أن  إن هـذا الـشريط ربمـا يثب

: وأضاف .جونستون في حالة طيبة، ولكنه ليس عالمة على قرب التوصل لصفقة لتأمين إطالق سراحه             
  .إن الخاطفين تخلّوا بالفعل عن بعٍض من مطالبهم: إنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات المكثّفة، وقال

عبر والدي جونستون عن     :نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي       2/6/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  
عن والدي جونستون غراهام ومارغريت وشقيقته      " فرانس برس "سرورهما برؤيته عبر الشريط، ونقلت      

اننا مسرورون جدا لرؤية ألن ولسماعه يقول انه لم يتعرض ألي سوء معاملة، ولو انه               "كاتريونا في بيان    
 بـاإلفراج عـن     البريطـاني ر الخزانة   وطالب توني بلير ووزي    ".تصعب علينا رؤيته في هذه الظروف     

استنكرت وزارة الخارجية البريطانية إظهاره فـي الـشريط          و .جونستون، وذلك في أعقاب بث الشريط     
  .معتبرة أن ذلك يسبب معاناة لعائلته

  
 واختطاف مرافق عميد في المخابراتنجاة ضابط من محاولة اغتيال : غزة .7

 أن ضابطاً فلسطينياً نجا صباح اليوم من محاولة اغتيال بعد ان  أفاد مراسلنا في شمال القطاع:بيت الهيا
وأضاف مراسلنا أن الضابط رائد  .هاجمه مجموعة من المسلحين في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة

صافي من أنصار فتح تعرض إلطالق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين أثناء ذهابه لعمله في بيت 
 . مؤكداً الحاق اضرار جسيمة بسيارتهالهيا دون أن يصاب بأذى،

وفي سياق متصل تمكن العميد المتقاعد في جهاز المخابرات أبو ياسمين ابو سمهدانة من الهروب من 
مسلحين اعترضوه اثناء مروره بجيبه ومرافقه على دوار زمو شرق جباليا، حيث تم اختطاف المرافق 

 .والجيب
  2/6/2007فراس برس 
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 ولمرت وقف العدوان على الفلسطينيين أمن  سيطلب عباس: شعث .8
نبيل شعث أن لقاء الرئيس الفلسطينى مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيعقد .أكد د: فهيم الحامد -جدة 

وقال . منتصف األسبوع القادم في الضفة الغربية وسيبحث تثبيت التهدئة وإيقاف العدوان اإلسرائيلي
جارية لعقد االجتماع الذي وصفه بأنه يعقد في ظروف حساسة شعث في تصريحات لعكاظ ان الترتيبات 

 سيطلب من اولمرت وقف االعتداءات ضد عباسجدا تمر بها األراضي الفلسطينية مؤكدا ان 
وكشف شعث أن حوار القاهرة بين حماس وفتح سينطلق وفق أسس اتفاق مكة ويهدف الى . الفلسطينيين

لتعهد مجددا بتحريم الدم الفلسطيني باعتباره خطا احمرا اليجب عدم العودة إلى االقتتال الفلسطيني وا
وقال ان حوار القاهرة ليس بديال التفاق مكة بل هو استمرار له والتأكيد على بنوده والتعهدات . تجاوزه

 . التي قطعتها حركتا حماس وفتح
 وهام وسيتم فيه مناقشة نبيل ابوردينة لقاء ابومازن مع اولمرت بانه اجتماع مفصلي.من ناحيته وصف د

 .وقف االعتداءات اإلسرائيلية والوصول إلى تهدئة
  2/6/2007عكاظ 

  
  ضد الفلسطينيين حملة الجوازات األجنبية" اإلسرائيلي"البرغوثي يندد بالتمييز العنصري  .9

ان اعتبر وزير اإلعالم والمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية مصطفى البرغوثي          :  أمين أبو وردة   -نابلس  
منع قوات االحتالل الفلسطينيين حملة الجوازات األجنبية من دخولهم الضفة الغربية وقطاع غزة، سياسة              
تمييز عنصري، وأكد في لقاء نظمته الهيئة األهلية لحماية الحق في زيارة األراضي الفلسطينية المحتلـة                

ك اإلجراءات كجزء من سياسة تفريـغ     تقوم بتل " اسرائيل"واإلقامة فيها في نادي االرثوذكسي برام اهللا ان         
وأوضح ان من أهـداف هـذه الحملـة ضـرب الحيـاة االقتـصادية                .األراضي الفلسطينية من سكانها   

واالجتماعية، وتقييد حركة الناس وخلق ظروف حياتية صعبة، تدفع الناس في نهاية المطـاف للهجـرة                
من وراء هذه الحملـة، هـو       " اسرائيل"ه  وأشار البرغوثي، الى ان مما تهدف الي       .والرحيل عن أراضيهم  

 كـون مـا تقـوم بـه     ،2001إضعاف الحملة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحديدا بعد عام    
واستغرب كيف تسمح دول كبـرى       .على األرض افظع مما يمكن للصور والكلمات نقله للعالم        " اسرائيل"

ة حملة جنسياتها بطريقة تمييزية وفقـاً للجنـسية التـي          بمعامل" اسرائيل "ـكالواليات المتحدة وأستراليا ل   
  ").اسرائيلية"فلسطينية أو (يحملونها 

  2/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  للسلطةبقرار النرويج استئناف مساعداتها المباشرةترحب حكومة الفلسطينية ال .10
اسـتئناف مـساعداتها    مصطفى البرغوثي بقـرار النـرويج       .دالفلسطيني،  أشاد وزير اإلعالم     :رام اهللا 

عن ترحيب حكومة الوحدة الوطنية بالقرار النرويجي الـذي         معربا  . المباشرة إلى خزينة السلطة الوطنية    
 دول  البرغـوثي ودعـا    ."يشكل إسهاما في تفكيك الحصار المفروض على الشعب الفلـسطيني         "قال إنه   

 واستئناف المـساعدات    ،وحدة الوطنية إلى الحذو حذو النرويج والتعامل مع حكومة ال       "االتحاد األوروبي   
المالية للشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لإلفراج عن األموال التـي تحتجزهـا مـن عائـدات                 

 واسر الشهداء واألسـرى  ،وأكد البرغوثي أن كافة الموظفين المدنيين والعسكريين ."الضرائب الفلسطينية 
 سيتسلمون دفعة مالية قبل الـسابع       ، الشؤون االجتماعية   التي تتلقى المساعدات من    ،والحاالت االجتماعية 

الحكومة نجحت في تحقيق أمرين األول      "وقال إن   .  وهي ثالث دفعة تقدم في موعدها      ،من الشهر الجاري  
  ."انتظام الدفع بداية كل شهر والثاني شمولية الدفع إلى جميع الفئات دون تمييز

 1/6/2007 قدس برس
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  في مخيم نهر البارد بدأتعملية الحسم : زكيعباس  .11
 أعلن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان عبـاس زكـي             :بيروتمن   2/6/2007الحياة  نشرت  

م ي على رفـع أيـديها والتـسل       "فتح االسالم "اجراءات ملموسة إلجبار هذه المجموعة      "صباح امس، عن    
ال زكي رداً على سؤال عما اذا كـان         وق". عملية الحسم في مخيم نهر البارد بدأت      "، معتبراً أن    "للقضاء

لكل "، شاكراً   "نعم، لكن نحن ال نقول ساعات وأياماً، ألن هناك أطفاالً ونساء وأبرياء           : "الحسم أصبح قريباً  
القادة في الجيش اللبناني وفي السلطة وفي كل األحزاب والقـوى اللبنانيـة حرصـهم علـى أن ينجـو                    

النكراء التي قامت بها جماعة تستوطن نهر البارد وتحـاول ان           الفلسطيني من نتائج شرور هذه الجريمة       
 أمس، على نتـائج جولتـه فـي         ،وأطلع زكي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة      ".تتغطى بشيء من اإلسالم   

كانـت هنـاك جملـة مـن        : "منطقة الشمال خصوصاً طرابلس والبداوي وأطراف نهر البارد، وقـال         
يين، خصوصاً المرضى والطالب وذوي االحتياجات الخاصة، كما        المالحظات والكثير من المتاعب للمدن    

شرحت للرئيس السنيورة األوضـاع،     : "وأضاف". ان هناك جثثاً متعفنة ومتحللة وروائح وكوارث بيئية       
وتجاوب مشكوراً مع كل ما يخفف المعاناة ونحن سنحاول في شكل مشترك وضع إجراءات إلنهاء هـذه                 

لتنفيذ كل ما يطلب    "وجدد زكي االستعداد     ". تعذيب الناس، وتكون لها شظايا     األزمة ألنها كلما طالت طال    
منا ألن األمن اللبناني هو أمن فلسطيني، وإذا لم نسهم نحن في توفير أجواء مريحة، فاننـا نـسقط مـن     

كلمـا أخلـصنا    .  ألف فلسطيني يعيشون في لبنان، يجب أن ال نتذاكى ونهرب من الحقيقة            425حساباتنا  
اب األمن كنا مسؤولين فعالً عن أناس يتعذبون على مدار السنوات نتيجة غيـاب فكـرة التنـسيق                  الستت

  ".والتعايش األمين المشترك في كل المسائل اإلستراتيجية
 إلـى تـسليم   "فتح اإلسالم"دعا عباس زكي مسلحي  : من بيروت  2/6/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

 وإن الفصائل الفلـسطينية ال      "فتح اإلسالم " اتخذت قراراً باجتثاث ظاهرة      أنفسهم، وقال إن الدولة اللبنانية    
  .تعارض هذا القرار

زكي الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس على رأس وفـد مـن            عباس  زار   :2/6/2007السفير  وأوردت  
نحـن  : "وقال زكـي  ". ان كرامة الجيش اللبناني فوق أي اعتبار      "وأكد ميقاتي   . قيادة الفصائل في الشمال   

نسعى لكي نخرج بهذه االزمة بأقل الخسائر مع ان االستهداف كان أكبر بكثير من مخيم نهـر البـارد،                   
  .ولكن تمكنا من حصر هذه الظاهرة كي ال تمتد خارج المخيم

  وضعت النائب الحريري بمالحاظات وخالصة     : " النائب سعد الحريري وقال بعد اللقاء      وزار زكي مساء
وأضاف ان الوضع مأساوي وقد لمست الحرص علـى أال        ". د زيارة منطقة الشمال   لمشاهداتي باالمس بع  

  .يطال االذى أي مدني فلسطيني
  

  لقاء للفصائل وأنباء متضاربة حول موعدهالقاهرة تستضيف  .12
ن مصر طلبت من    إ قال مصدر مقرب من حركة حماس        :القاهرة من   1/6/2007 رويترز   أوردت وكالة 

ناحرة تقديم مقترحات مكتوبة عن كيفية وقف االقتتال الداخلي في قطاع غزة على             الفصائل الفلسطينية المت  
وقـال المـصدر     .يوليـو / مثل حتى تناقشها الفصائل في القاهرة في وقت ما من شهر تمـوز            النحو األ 
هناك تفاهم بأن فتح وحماس وفصائل فلسطينية أخرى ستجتمع في القاهرة الشهر المقبل ومن               ":لرويترز
تحوي بعض المقترحات والتفاهمات بشأن حـل        ...ع أن تقدم حماس وفتح وجميع الفصائل أوراقاً       المتوق

 مقترحات كـل فـصيل      وراق ستحدد أيضاً  وأضاف المصدر أن األ    ."االزمة الفلسطينية الداخلية الراهنة   
  .ليهاإي اتفاقات يتم التوصل بشان كيفية التعامل مع االنتهاكات أل

كشف : الوكاالتو أشرف الفقي  نقالً عن مراسلهاالقاهرة من 2/6/2007ة  الوطن السعوديوجاء في
المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة أيمن طه أمس أن وفد الحركة الذي أجرى محادثات لمدة 

لقاء موسع لكل الفصائل الفلسطينية "يومين في القاهرة مع اللواء عمر سليمان توصل إلى اتفاق لعقد 
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وقال طه إن هدف هذا اللقاء يأتي لالتفاق على مبادئ ". يةاري في العاصمة المصرمنتصف الشهر الج
 .يات تكفل تثبيت وقف إطالق النار بين حركتي فتح وحماسلوآ

جمال أبو هاشم ، أن محمود علي، القاهرةفي   نقالً عن مراسله1/6/2007 إسالم أون الين وذكر موقع
إننا : "اختتمت الخميس قال في تصريح إلسالم أون الين نتعضو وفد حماس في مباحثات القاهرة التي 

فقد يكون .. طلبنا عقد لقاء جامع لقيادات الفصائل في القاهرة ومتروك لمصر تحديد أطرافه ومستوياته
أو يكون ) الشعبية والديمقراطية(ن ي الجبهت بين فتح وحماس والقيادات المصرية أو يضم أيضاًثالثياً
ولين ؤوأوضح أبو هاشم أن االجتماعات بين المس".  فهذا األمر متروك لمصر،ل لكل الفصائجامعاً

المصريين ووفد حماس برئاسة موسى أبو مرزوق أسفرت عن نتائج مثمرة وإيجابية للغاية وناقشت كافة 
وأشار إلى أنه تم التوافق على تنفيذ كل ما يلزم لوقف  .الموضوعات المختلف حولها بين حماس وفتح

ال الفلسطيني وتثبيت وقف إطالق النار، وكذلك االستعداد لتحقيق التهدئة الشاملة المتبادلة مع االقتت
 ".إسرائيل"

علمت : خالد محمود رمضان، القاهرة نقالً عن مراسلها في 2/6/2007 األخبار اللبنانية ونشرت
 عبر "إسرائيل" مع تحفّظ على مقترح بمنح قيادة حركة فتح تفويضاً للتفاوض األخبار أن وفد حماس

 وطالب في المقابل ،السلطة الفلسطينية، ورفض الدخول في محادثات لالنضمام إلى منظمة التحرير
  .بإعادة هيكلة المنظمة بحيث تستوعب مختلف المنظمات الفاعلة على الساحة الفلسطينية

ثمرة وإيجابية في المقابل، قال مسؤولون مصريون إن المحادثات مع وفد حماس أسفرت عن نتائج م
 لم تمنع االتهامات المتبادلة بين "األجواء اإليجابية "هذهإال أن . للغاية وشملت جميع الموضوعات

أثناء المناقشات مع المسؤولين " :يمن طهأوقال المتحدث باسم حماس في قطاع غزة . الحركتين
عين داخلها يسعى إلى تفجير المصريين، قلنا إنه ال مشكلة لدينا مع حركة فتح بل مع تيار انقالبي م

بو جراد أالتيار االنقالبي استغل مقتل بهاء "وأضاف أن هذا  ."الموقف ويعمل على تنفيذ أجندة خارجية
تعرف الجهة التي تقف وراء مقتل "وأضاف أن حماس . "لتفجير الموقف) قصىقائد ميداني في كتائب األ(

أما دحالن، فقد اتهم من جهته، في تصريحات  ."بو جراد وستفصح عنها في الوقت المناسبأبهاء 
نها أنشرتها صحيفة روز اليوسف، حماس بأنها السبب وراء اندالع االقتتال الفلسطيني، مشيراً إلى 

 .بو جرادأ "بادرت بقتل"
دعا موسى أبو مرزوق : جيهان الحسيني، القاهرة نقالً عن مراسلتها في 2/6/2007 الحياة وأفادت
تحييد الضغوط الخارجية عن " في االجتماعات مع المسؤولين المصريين إلى س حماس وفدأرالذي 

ألي فريق من أبنائها "، مطالباً حركة فتح بتحمل مسؤولياتها بأن ال تسمح " كامالًالساحة الفلسطينية تحييداً
هرة وقال أبو مرزوق للحياة قبل مغادرته القا". بأن يكون أداة أو أن يستخدم في أغراض غير وطنية

عازمون على استكمال حواراتنا في القاهرة واللقاء مع اإلخوة في فتح للتوصل إلى تفاهمات كاملة ": اليوم
، مرحباً بمطلب فتح ضرورة "في شأن األسس واآلليات والمبادئ التي تضمن عدم العودة إلى االقتتال

ات فلسطينية مستقلة وجود جهة محايدة ومستقلة تتشكل من الوفد األمني المصري في غزة وشخصي
مشهود لها بالحياد ويتم التوافق عليها بين الفصائل، وتعمل على مراقبة وقف إطالق النار بين الحركتين 

حماس ليست "وأشار إلى أن  .لرصد أي تجاوزات أو خروق وتحديد الجهة المسؤولة واإلعالن عنها
، "في كثير من مواده كأرضية للنقاشيصلح "، معتبراً أن ذلك الطرح " عما طرحته فتحبعيدة كثيراً
طرحنا في محادثاتنا مع المسؤولين المصريين الكثير من التفاهمات المبدئية التي ستكون ": وأضاف

موضعاً للحوار المستقبلي الذي من خالله سيتم التوصل إلى ورقة ملزمة لكل األطراف بضمانات 
  ".مصرية
 في حديث متلفز مع قناة الجزيرة  لفتبو مرزوقأ  أن إلىبيت لحم من 1/6/2007 وكالة معاً وأشارت

يجري االن التوافق على ورقة اتفق عليها الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية تم الدفع " جمعة إلى أنهال
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 على تهدئة شاملة ومتزامنة تشمل قطاع غزة والضفة  فلسطينياًجماعاًإ والتي القت ،بها لحوارات القاهرة
 ".رضانب المصري في محاولة لتفعيلها على األشراف الجإالغربية ب

جتماع المشترك أن الحديث عن تحديد موعد لعقد االلوكالة معاً ت مصادر مصرية قال من جهة أخرى،
، في جتماع ثالثي يضم ممثلي فتح وحماس والجانب المصري سابق ألوانهاللفصائل الخمسة أو حتى 

 وعضو وفدها في محادثات القاهرة أن األمر  فتححركةسم اكد عبد الحكيم عوض المتحدث بأ حين
 .تفاق عليها بشكل نهائيقتراح مواعيد لم يتم االااليتعدى مجرد 

 مصادر مصرية    أن القاهرة من   رامتان عن وكالة    2/6/2007 األيام الفلسطينية    وفي نفس السياق، نقلت   
ـ ن فـي العاصـمة ال     مطلعة أكدت، أمس، أن الرئيس عباس، سيلتقي بخالد مشعل، بعد أسبوعي            .صريةم

وسعة بحضور ممثلي الفصائل    مإن لقاء القمة سيعقد على هامش الحوارات الفلسطينية ال        : صادرموقالت ال 
 من الشهر الجاري برعاية مصرية، بهدف التوصل إلى آليات عمل لترتيـب             20 إلى   15في الفترة من    

  .ة السياسية وملف منظمة التحريرالبيت الفلسطيني من الداخل، وتثبيت اتفاق مكة، وبحث الشراك
يذكر أن وفداً يمثل حركة الجهاد اإلسالمي وصل إلى القـاهرة إلجـراء حـوارات مـع المـسؤولين                    

  .المصريين
عضو المكتب  أن  عماد االفرنجي    نقالً من رفح نقالً عن مراسلها        2/6/2007 القدس الفلسطينية    وقالت

سبوع للمشاركة في اللقاءات     توجه وفد عن حزبه هذا األ      كد أ السياسي لحزب الشعب الفلسطيني نافذ غنيم     
 على سؤال عن مشاركة حزب الشعب في الحوار برغم ما يـدور             ورداً .التي تنظمها مصر مع الفصائل    

و أي صيغ تروج هنـا       مع احترامي أل   :قال غنيم . من حديث عن مشاركة قوى خمس في هذه الحوارات        
 بل  ، لكنه مجموع القوى السياسية الفلسطينية     ،طيني القوى الخمس  عتبر سقف الشعب الفلس   أهناك، فأنا ال    

  .يضاًأهلية التي تمثل قطاعات شعبية واسعة كثر من ذلك الهيئات الشعبية واألأو
  

  لدينا وثائق تثبت تورط التيار االنقالبي في فتح في حرب حماس والحكومة: صيام .13
يهم من المستندات والوثائق عن استمرار من حركة حماس أن لدالقيادي في أكد سعيد صيام : القاهرة

داخل حركة فتح في استهداف تجربة حماس في الحكم والعمل على إجهاضها " بالتيار االنقالبي"أسماهم 
واتهم صيام هذا الفريق بقيادة حرب بالوكالة عن  .وتحييدها من المشهد السياسي الفلسطيني الراهن

إنهم "ن الدول األوروبية إلفشال حكومة الوحدة الوطنية، وقال والواليات المتحدة وعدد م" إسرائيل "
حينما نقول التيار : "وعمن يعنيه بالتيار االنقالبي داخل فتح، قال صيام ".عرضوا ذلك باألدلة والمستندات

االنقالبي، فنحن نعني بذلك التيار الذي يقوده النائب محمد دحالن، وقد أسند له الرئيس مهمة اإلشراف 
إنها فئة ال تحظى بقبول واسع حتى داخل حركة فتح  ":، وقال"األجهزة األمنية التابعة للرئاسةعلى 
  ."نفسها

محمود الزهار من رموز التيار العسكري االستئصالي داخل .ودنفى صيام أن يكون هو من جهة أخرى، 
وموحدة، وهذا هذا إسقاط من قبل أصحاب هذه الدعايات، نحن في حركة واحدة : "حركة حماس، وقال

  ."يأتي في إطار الحملة المسمومة على قيادات الحركة، لكن الحركة عصية على كل هذه الترهات
  1/6/2007قدس برس 

  
   في خان يونس يغتال أحد قادة سرايا القدس"اإلسرائيلي"الطيران  .14

تالت مساء غا "اإلسرائيلية"الطائرات  أن ألفت حداد نقالً عن مراسلته 1/6/2007 48 عربذكر موقع
وقال شهود عيان إن طائرة  . مدينة خانيونس جنوب قطاع غزةيالجمعة أحد قادة سرايا القدس ف

القيادي الميداني في سرايا القدس، وهو ,  على فادي أبو مصطفى أطلقت صاروخاً"إسرائيلية"استطالع 
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 في مجمع ناصر وقالت مصادر طبية .شمال خانيونس, يستقل دراجة نارية في منطقة السطر الغربي
  .الطبي إن أبو مصطفى وصل المجمع الطبي أشالء مقطعة جراء القصف

عالم أبو مصطفى والذي عرف في وسائل اإلإلى أن خان يونس  من 1/6/2007 وكالة معاً وأشارت
شارك في تنفيذ العديد من العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل العديد من الجنود " اهللا بو عبدأ"بلقب 

 على منطقة الشريط الحدودي برفح والتي أدت "اإلسرائيلية"، خاصة عملية تفجير الدبابة "إلسرائيليينا"
 . 2003 في عام "إسرائيليين"إلى مقتل ستة جنود 

 نسخة منه برد قاس وتوعدت في بيان وصل معاً بو مصطفىأبدورها نعت سرايا القدس، الشهيد 
 . االغتياالت المتواصلة بحق الفلسطينيينمماأيدي األنها لن تقف مكتوفة أوسريع، مؤكدة على 
فصائل واصلت إطالق قذائفها الصاروخية على       أن ال  2/6/2007 األيام الفلسطينية    وفي المقابل، أفادت  

دى باتجاه  مقدس متوسطة ال   وقالت سرايا القدس إنها أطلقت قذيفة من طراز        .، أمس "اإلسرائيلية"البلدات  
نت ألوية الناصر صالح الدين أنها أطلقت وألول مرة قذيفة صاروخية من طراز             كما أعل  .بلدة سديروت 

إنها نجحت في تجربـة     : وقالت في بيان أصدرته    .دى باتجاه بلدة سديروت، أمس    ممتوسطة ال " 4ناصر"
باتجاه سديروت، مشيرة إلى أنها تمتاز بالوصول إلى مدى أطول وبرأس متفجرة            " 4ناصر"إطالق القذيفة   

  . سابقاتها من القذائفأكبر من
  

  مشعل يبلغ قطر استعداد حماس لوقف الصواريخ مقابل وقف االغتياالت .15
 تحدث هاتفياً مع رئيس ..إن خالد مشعل" نقلت اإلذاعة العبرية العامة عن مصدر فلسطيني قوله :القدس

وقف إطالق مبلغاً إياه أن حماس على استعداد ل, الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم آل الثاني
 إذا ما قامت بدورها بوقف عمليات االغتيال ضد أفراد الجناح العسكري "إسرائيل"صواريخ القسام تجاه 

" اإلسرائيلية"رئيس الحكومة طلع بدوره أ بن جاسمأن , "اإلسرائيلية"وأشار المصدر ذاته لإلذاعة  ."لها
 .يهود أولمرت على  فحوى رسالة مشعلإ

  2/6/2007فراس برس 
  

   انتصار للتوحد الفصائلي في مقاومة االحتالل"..حزام النار"مجموعة : يقتحق .16
، وهي  "حزام النار "، عن تشكيل مجموعة     أعلن في مخيم جنين لالجئين أخيراً     :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

ونشطت المجموعة الجديدة، في اآلونـة       .ىوحدة العمل المشترك بين سرايا القدس وكتائب شهداء األقص        
ة في عمليات مقاومة االحتالل، واستهداف آلياته ودورياته، بالعبوات الناسفة، في معارك المواجهة             األخير

  .اليومية التي يشهدها مخيم جنين
مجموعة حزام النار كـان ثمـرة       "الناطق باسم سرايا القدس أبو مجاهد، قال في تصريحات صحافية أن            

كتائب شهداء األقصى، وتهدف إلى تطـوير وتيـرة         للجهد والعمل المشترك والمنظم بين سرايا القدس و       
  .مقاومة االحتالل، وتوحيد الجهود والطاقات، إلفشال الهجمات اإلسرائيلية المتالحقة على مخيم جنين

حزام النار صرخة غضب مدويـة فـي   "أن  قصى في جنين زكريا الزبيدي قائد كتائب األ قالمن جانبه،   
 والتفاوض، واللقاءات المجانية، وتعبير عن إرادة حرة بـضرورة          وجه االحتالل تؤكد فشل خيار التهدئة     

المواجهة بكافة أشكالها، وهي صرخة في وجه مفتعلي الفتن واالقتتال، وتؤكد علـى أن صـراعنا مـع                  
  .االحتالل، وعلى رفضنا إلراقة الدم الفلسطيني
لتي تسود في أوسـاط جهـاز       ، عن حالة القلق ا    "اإلسرائيلية"وتحدثت تقارير استخبارية نشرتها الصحف      

نه ورغم الهجمـات المتالحقـة      أمشيرة إلى   ,  إزاء النشاط الفاعل لمجموعات المقاومة     "اإلسرائيلي"األمن  
ن جهاز األمن   إالتي تعرض لها مخيم جنين، وعمليات االغتيال، والضربات المستمرة لقوات االحتالل، ف           

وكتائب األقصى، حيث تشعر المؤسسة      سرايا القدس  عن القضاء على نشاط       ال يزال عاجزاً   "اإلسرائيلي"
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وضاع في المخيم، وبروز ظاهرة حزام النار التي         بسخط وغضب شديد من تفجر األ      "اإلسرائيلية"منية  األ
فجرت عدة عبوات ناسفة ذات زنة ثقيلة تعكس مدى قدرات تلك المجموعة، ومخاطر تطـوير عملهـا،                 

  .ودورها
  2/6/2007الغد األردنية 

  
 لحلول السياسيةا يشير إلى اختناق  في الباردتفجر االشتباكات: ة حمدانأسام .17

قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان بعـد          : من بيروت  2/6/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
سليم الحص أمس إن تفجر االشتباكات يشير إلى عمليـة اختنـاق           .لقائه رئيس الحكومة اللبنانية األسبق د     

ياسية، لكنه دعا إلى االستمرار في محاولة رأب الصدع بالطرق السلمية، ألن الحل ال يـسعه                للحلول الس 
  . أن يكون من طبيعة عسكرية صرف

وقال مسؤول العالقات الخارجية في حماس في لبنان علي بركة إن خالفات فلسطينية تعرقل التوصل إلى                
  ."فتح اإلسالم"عم اتفاق، خصوصا بعد اتهام أطراف فلسطينية أطرافا أخرى بد

ان المشكلة ليست فلسطينية، لذا ال بد من : " أسامة حمدانقال :بيروتمن  2/6/2007الحياة وأضافت 
يجب البحث عن "وأمل بأال تترك األمور كما هي بل ". ان يجنب الفلسطينيون اي تداعيات أخرى للحل

  "حل سياسي
  

 زيد الوضع تأزماً وتعقيداًي" نهر البارد"الخيار العسكري لمعالجة أزمة : حماس .18
في لبنان، إلى مغبة أن يؤدي الخيار العسكري في " حماس"رأفت مرة المسؤول اإلعالمي لحركة  نبه

إلى تأزيم الوضع وتعقيد الحالة الراهنة، وانتقال األزمة إلى أماكن "معالجة األزمة في مخيم نهر البارد 
أزمات متالحقة ومتنقلة يصعب عالجها والتحكم فيها أخرى، ما يدخل الفلسطينيين واللبنانيين في 

 ". والسيطرة عليها
وشدد مرة على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تستهدف مخيم نهر البارد وإعادة األهالي 

 . النازحين إلى منازلهم في المخيم، مشيراً إلى أن المساعي السياسية لتطويق األزمة ما زالت متواصلة
د مرة في تصريح خاص أدلى به مساء الجمعة للمركز الفلسطيني لإلعالم، تأكيد موقف الحركة وجد

المؤيد الستباب األمن واالستقرار في ربوع لبنان، والرافض لتعريض أمن المجتمع اللبناني لالهتزاز، "
يبقى لبنان إن من مصلحتنا نحن كفلسطينيين أن "، وقال "والمناهض ألي اعتداء يستهدف الجيش اللبناني

 ". قوياً ومستقراً
وشدد مرة على رفض حركته ألي عملية عسكرية تعرض أمن الالجئين الفلسطينيين اآلمنين في مخيمات 

نحن حريصون أشد الحرص على ضمان سالمة وأمن الالجئين الفلسطينيين "اللجوء بلبنان للخطر، وقال 
 ". 1948يعودوا إلى الديار التي هجروا منها قسراً عام المقيمين كضيوف على األراضي اللبنانية، ريثما 

داخل مخيم نهر البارد، فهذه " فتح اإلسالم"إننا كفلسطينيين ال نتحمل وزر وجود جماعة "وأضاف 
الجماعة لم تستأذن الفلسطينيين في الدخول واإلقامة داخل المخيم، ولم تأخذ رأي الفلسطينيين عندما قامت 

 ". لجيش اللبنانيبمهاجمة مواقع ا
، موضحاً أن "ال يكون من خالل الخيار العسكري"وأكد مرة على أن حل األزمة في مخيم نهر البارد 

 ". الخيار العسكري ال تتوفر فيه مقومات حّل األزمة"
 أهمية وحدة الموقف الفلسطيني 

وقف الفلسطيني على وحدة الم"بلبنان عن حرص حركته " حماس"وأعرب المسؤول اإلعالمي في 
المؤسس على حماية الفلسطينيين واحترام السيادة اللبنانية، وعدم استخدام الفلسطينيين كأداة في 
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نعتقد أن الموقف الفلسطيني الموحد يشكل عنصراً "، وقال "الصراعات المحلية أو ذات الطابع الدولي
 ". مهماً وفاعالً في بلورة حّل مقبول لهذه األزمة

نحن "ؤول بأن االتصاالت الفلسطينية مع الحكومة والقوى اللبنانية متواصلة، ولم تنقطع، وقال ونوه المس
في حركة حماس نرفض إقفال األبواب أمام أي مسعى من شأنه أن يؤدي إلى حٍل يضمن سالمة 

 مرة االنتباه ولفت ". الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ويؤكد على سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها
وجهة نظر "إلى أن هناك وجهتي نظر في الساحة الفلسطينية للتعامل مع األزمة في مخيم نهر البارد؛ 

تقول إن األطراف الفلسطينية معنية بالمساهمة في إيجاد حّل لألزمة من خالل المصلحة الفلسطينية 
 . جهة النظر هذهتتبنى و" حماس"، مشيراً إلى أن حركة "واللبنانية المشتركة
هناك وجهة نظر أخرى تحاول توظيف هذه األزمة لخدمة مصالحها الضيقة التي "وأضاف موضحاً 

تتمحور حول الهيمنة والتفرد واإلمساك بالقرار الفلسطيني، خصوصاً في الجوانب السياسية واألمنية، 
حرصون على استمرار العالقة وهذا يتناقض بالكامل مع موقف الالجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين ي

 ".  اللبنانية المبنية على قاعدة االحترام المتبادل-الفلسطينية 
أن يؤدي تدخل طرف فلسطيني عسكرياً في أزمة مخيم نهر البارد، إلى "وأعرب مرة عن خشيته من 

خيمات فلسطينية وربما يفتح الطريق أمام اقتتال فلسطيني داخلي في نهر البارد يمتد إلى م"تعقيد األزمة، 
، مؤكداً أن حركة حماس تسعى إلى توحيد الموقف الفلسطيني إزاء أزمة مخيم نهر "أخرى في لبنان

 . البارد على قاعدة حّل سياسي يضمن سالمة األهالي ويحترم السيادة اللبنانية
 أوضاع مأساوية 

قد تولّدت عنها أوضاع "  الباردنهر"وأوضح مرة أن عمليات القصف التي ينفِّذها الجيش اللبناني على 
إن عدد الالجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم نهر البارد وفي "مأساوية خطيرة داخل المخيم، وقال 

 ألف نسمة، وهؤالء يعيشون 12 آالف إلى 10 ألف نسمة، بقي منهم في المخيم من 40محيطه حوالي 
ولفت المسؤول  ". ل كافة أنحاء المخيمأوضاعاً مأساوية في ظل حصار مشدد وقصف كثيف يطا

انعدام وجود مستشفيات في المخيم وافتقاده للمستلزمات الطبية والصحية ولمياه "اإلعالمي االنتباه إلى 
الشرب منذ اللحظة األولى لبدء األزمة، وافتقاد األهالي لمياه االستخدام بعد خمسة أيام من بدء األزمة، 

 ". الغذائيةإضافة النعدام وجود المواد 
ما يزيد الوضع تعقيداً داخل المخيم هو اتساع دائرة القنص وارتفاع حدة القصف "وقال رأفت مرة مضيفاً 

، مشيراً إلى وجود دمار هائل داخلهـ خصوصاً في المنطقة "ووصول القذائف إلى كافة أحياء المخيم
ية؛ فهي عدم القدرة على معالجة أما المشكلة األساس"وتابع مرة قوله . الوسطى ومنطقة السوق منه

 ". الجرحى، أو إنقاذ المصابين أو نقلهم إلى خارج المخيم، في ظل انعدام كامل للتجهيزات الطبية
 أهالي المخيم متمسكون بالعودة إلى منازلهم 

إن أهالي مخيم نهر البارد الذين فروا خارج المخيم نتيجة القصف؛ "ومضى رأفت مرة إلى القول 
 أوضاعاً صعبة للغاية، وتتملكهم حالة من القلق والغضب والتوتر بسبب ما يرونه من تصاعد يعيشون
وأوضح المسؤول أن أهالي ". أهالي المخيم متمسكون بالعودة السريعة إلى منازلهم"، منوهاً بأن "لألحداث
لفلسطينيون، وهناك نزحوا باتجاه عدة أماكن داخل لبنان واستقبلهم اللبنانيون وا" نهر البارد"مخيم 

 . مؤسسات إنسانية وخيرية لبنانية وفلسطينية تقدم لهم المساعدات قدر استطاعتها
 " الحملة اإلغاثية الكبرى"تطلق " حماس"

من أجل مساعدة أهالي مخيم نهر البارد، أجاب مرة " حماس"ورداً على سؤال بشأن ما قامت به حركة 
إلغاثة أهالي مخيم " الحملة اإلغاثية الكبرى) "22/5( الثالثاء إن حركة حماس أطلقت منذ يوم"بالقول 

قامت حركة حماس "وقال مرة  ". نهر البارد الذين بقوا داخل المخيم واآلخرين الذين نزحوا إلى خارجه
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بإدخال خمس قوافل إغاثة إلى المخيم محملة بالخبز والمياه والشموع واألمصال واألدوية واألدوات 
 ". ب األطفالالطبية، وحلي

ثمانية آالف : أما بالنسبة للنازحين في الخارج؛ فقد قامت حركة حماس بتوزيع المساعدات التالية"وتابع 
، وعشرات آالف جالون مياه، )أغطية(طرد غذائي، خمسة آالف فرشة نوم، وعشرة آالف من حرامات 

 ".  خاصة بالنساء واألطفالوحمولة شاحنة من األدوية، وحوالي خمس شاحنات ثياب ومستلزمات صحية
شكّلت اثنتي عشرة فرقة إغاثية في كافة المخيمات الفلسطينية "وأشار المسؤول اإلعالمي إلى أن حماس 
، وبدأت باستقبال النازحين، منذ اللحظة "مكتب التكافل األخوي"في لبنان، وافتتحت مكتباً ُأطلق عليه اسم 

 ". األولى لخروجهم من المخيم
حركة وأضاف مر بتنظيم صفوف دراسة تستوعب الطالب الذين انقطعوا عن متابعة "تقوم " حماس"ة أن

يقيمون في مختلف المخيمات والتجمعات " نهر البارد"، مشيراً إلى أن النازحين من مخيم "الدراسة
مل كافة تش"ألهالي نهر البارد " حماس"الفلسطينية في لبنان، وأن عملية اإلغاثة التي تقوم بها حركة 
 . ، وفق توضيحه"المخيمات والتجمعات في لبنان التي نزح إليها األهالي المنكوبون

 1/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  في الباردعدم تعرض الجيش اللبناني للمدنيين الفلسطينيين  يؤكد أبو العينين .19
 سلطان ابو العينين وأمين  أطلق مسؤولون عسكريون فلسطينيون أبرزهم أمين سر فتح في لبنان:بيروت

سر فتح في الشمال بالل اصالن وقائد ميليشيا فتح في مخيم عين الحلوة منير المقدح، مواقف أكدت عدم 
قصف الجيش اللبناني تركز على "وأكد أبو العينين أن  .تعرض الجيش اللبناني للمدنيين الفلسطينيين

الجيش "، مشدداً على أن "ر وليس بطريقة عشوائيةفقط ووجه ضربات في شكل مباش" فتح االسالم"مواقع 
األمور أصبحت في "واعتبر أن ". خالل فترة قصيرة" فتح اإلسالم"سيسيطر على بعض مواقع عصابة 

الشعب الفلسطيني يميز بين ضرب الجيش اللبناني لعصابة تلتجئ وتختبئ بمخيم، : "وقال". خواتمها
  ". أخرى ليس دقيقاًوالتهويل بأن األمور ستمتد إلى مخيمات

أن القصف مركز على الطرق الرئيسية المؤدية الى المناطق التي يوجد فيها عناصر "وأوضح أصالن 
جميع فصائل المقاومة الفلسطينية بما فيها فصائل "، مشدداً على أن "ومواقعهم الثابتة" فتح االسالم"

نة الشعبية، كلهم صوت واحد الخراج هذه التحالف وفصائل منظمة التحرير والفاعليات االجتماعية واللج
  ".المجموعة من المخيم الذي دفع ثمن وجودها في داخله
تشكيل قيادة موحدة وأخذ دورها من طريق قيادة "ودعا المقدح من ناحيته، الفصائل الفلسطينية إلى 

  ".تفكيك فتح اإلسالم بالطرق السلمية"، مطالباً بـ "مشتركة
، "فتح االسالم"الشيخ محمد الحاج الذي يشارك في االتصاالت مع " لسطينتجمع علماء ف"وأعلن عضو 

فتح "ووصف الحوار مع ". الحسم العسكري للوضع في مخيم نهر البارد يشكل خطراً على الجميع"ان 
الصعب جداً، لكن لم نصل بعد الى طريق مسدود ولو لم نكن نشعر بإمكان التوصل الى "بـ " االسالم

  ".تمر الحوار معهمنقاط حل لما اس
  2/6/2007الحياة 

  
  "فتح اإلسالم"تتبرأ من  عين الحلوة  مخيملجنة المتابعة الفلسطينية العليا في .20

، اجتماعات طويلة للتوافق على      عين الحلوة  عقدت لجنة المتابعة الفلسطينية العليا في مخيم      : محمد صالح 
السفير ان المجتمعين أعلنوا براءتهم مـن       وعلمت  . بيان مشترك ورأي موحد مما يجري في مخيم البارد        

لكنهم أكدوا حرمة المدنيين الفلـسطينيين      . ، وأنهم مع الجيش اللبناني في انهاء هذه الظاهرة        "فتح االسالم "
وطالبوا بـضرورة االخـذ     . في المخيم، وضرورة تجنيبهم أي اعمال قصف عشوائي وأي أعمال حربية          
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اال ان االجتماع لـم     . يين في حال اتخاذ أي قرار بالحسم العسكري       بعين االعتبار وضع المدنيين الفلسطين    
من مصادر المجتمعين، انـه     " السفير"وعلمت  ". البارد"يتوصل الى اتفاق على بيان موحد مما يجري في          

تم التوافق خالل االجتماع على توجيه نداء على شكل رسالة الى القيادة المركزية للفصائل الفلـسطينية،                
ة او اقتراح، لتشكيل لجنة فلسطينية امنية موحدة تكون مهمتها تولي المهام االمنية في مخـيم                اشبه بتوصي 
وأبدت الفصائل خشيتها من الشحن النفسي لدى الفلسطينيين في عين الحلوة، تـضامنا مـع               . نهر البارد 

  .الفلسطينيين في نهر البارد، في حال تفاقمت االوضاع االمنية نحو األسوأ
ف العام على ميليشيا فتح في لبنان منير المقدح الفصائل الفلـسطينية مجتمعـة، مـسؤولية                وحمل المشر 

وكشف المقدح عن وجود لجنة امنية فلسطينية في مخيم         . وصول الوضع الى هذه الحالة في مخيم البارد       
ـ        " فتح االسالم "البارد، تمنع تعرض     ل اخـذهم   للمدنيين الفلسطينيين الذين يريدون مغادرة المخيم، من اج

صـحيح ان   : وقـال المقـدح   . كدروع بشرية من قبلها، وأن هذه اللجنة تقوم بحماية السكان الفلسطينيين          
  .الجيش اللبناني يقصف المخيم، لكنه ال يقصف عشوائيا، انما يقصف اهدافا ومواقع محددة

  2/6/2007السفير 
  

  ضيضفي الح" فتح اإلسالم"معنويات مقاتلي : مسؤول فتح في نهر البارد .21
أكد أكثر من مصدر فلسطيني مسؤول في شمال لبنان، أمس، أن :  سوسن األبطح- شمال لبنان/ طرابلس

فتح "إلى مقاتلي تنظيم " الجهاد اإلسالمي"أو " فتح االنتفاضة"الكالم على انضمام عناصر من تنظيمي 
وقال أبو ياسر . حةفي مواجهاته مع الجيش اللبناني هو محض شائعات ال أساس لها من الص" اإلسالم

ان عناصرنا انسحبوا أثناء الهدنة من المخيم، وكان عددهم "في مخيم البداوي " فتح االنتفاضة"مسؤول في 
  ".أما عناصر الجهاد اإلسالمي فعددهم قليل ايضاً وقدرتهم القتالية ضعيفة. قليال جداً اصال

اتصال هاتفي معه أمس، انه حتى بداية وأكد أبو هاني، مسؤول شعبة نهر البارد في حركة فتح، أثناء 
وكان عملنا ينصب على منع عناصر فتح "القصف صباح أمس كان يتجول في المخيم مع دوريات 

وأكد انهم لم يدخلوا أحياء المخيم وهم يقاتلون على ". اإلسالم، من دخول أحياء ال يتمركزون فيها أصال
وقد منعناهم من . الية مركز صامد والعبدة والخاناألطراف، بشكل اساسي حيث قاعدتهم في الجهة الشم

االنتشار وامتثلوا لذلك، ولم يعارضوا على اإلطالق ولم يظهروا أي عدائية تجاهنا، ألنهم ال يريدون فتح 
اؤكد ان معنوياتهم منهارة، : "وعن معنويات مقاتلي فتح اإلسالم، يقول". معركة داخلية مع بقية الفصائل

وأجزم أنه لو فتح لهم أي مخرج للهروب لفعلوا، لكن الحصار . أمامهم سوى البحرومشكلتهم انه ليس 
ان الجيش اللبناني "ومما يؤكده أبو هاني ". يطبق عليهم، وهم ال يريدون االستسالم للجيش اللبناني

بمقدوره ان يطبق على فتح اإلسالم، لو بقوا في مراكزهم الحالية، خارج األحياء، وفي األماكن 
مركزين فيها، لكن والقصف ينزل في كل اتجاه ال نستطيع ان نتجول خارجاً لنمنعهم من اعتالء المت

 آالف شخص من أصل 5األسطح او دخول بيوت فارغة، خاصة وانه لم يبق في المخيم سوى حوالي 
م ويتوقع ابو هاني في حال شدد الخناق على فتح اإلسال".  الفاً، وهذا يعني ان حركتهم صارت أسهل35

وعما إذا كان قد ". وهنا مهمة الجيش في القضاء عليهم، تكاد تكون مستحيلة"ان يلتجئوا إلى داخل المخيم 
أعطي أي أمر بمساندة الجيش او المشاركة في القتال الدائر لمنع فتح اإلسالم من االختباء بين الناس، 

اية اللحظة لم نعط أي أمر بالتدخل أثناء الهدوء نستطيع ان نردعهم، لكن اآلن تجولنا صعب، ولغ" :قال
عددهم انخفض بشكل كبير، وهم اآلن : "وعن تقديره ألعداد المقاتلين، يقول". او القتال لمساندة الجيش
فعدا من أصيبوا وقتلوا، هناك عدد ال بأس به من اللبنانيين الذين كانوا معهم، . بحدود المائة او ما يقارب

كان من الصعب على الجيش ان يدقق . تطيع أن يهرب أظن انه خرجوكل من يس. خرجوا أثناء الهدنة
 ".في هويات كل الخارجين

  2/6/2007الشرق األوسط 
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  أولمرت مستعد لإلفراج عن عدد محدود من الفلسطينيين : هارتس .22

رت هارتس أمس نقال عن مصدر مقرب من المحادثات مع حماس بشأن تبادل ذك:  د ب أ-تل أبيب 
من النشطاء الفلسطينيين المحكوم عليهم " محدود للغاية"ئيل مستعدة لإلفراج عن عدد األسرى إن إسرا

صحيفة إن إسرائيل سلمت للوسطاء المصريين قائمة جديدة من السجناء الوقالت  .بالسجن مدى الحياة
ن مستعدة لإلفراج عنهم لتسليمها إلى حماس، مشيرة إلى أن القائمة تتضمن على ما يبدو بضع عشرات م

  . معظم األسماء التي ضمتها قائمة حماس- وفقا للصحيفة -وقد استبعدت إسرائيل  .السجناء
  2/6/2007الدستور 

  
   في عنتيبي"الشعبية"االستخبارات اإلسرائيلية وراء عملية : وثيقة بريطانية .23

 30ى وثيقة بريطانية تعود الأن : علي الصالح عن مراسلها لندن من 2/6/2007الشرق األوسط ذكرت 
سنة مضت، كشفت عن احتمال تعاون بين اسرائيل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في عملية اختطاف 

ونفت الجبهة الشعبية  .طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، الى مطار عنتيبي في اوغندا في السبعينات
ان هذا "واضافت . "ن الصحة تماماهذا الكالم عار ع" ،فقالت ليلى خالد. كما نفت اسرائيل ذلك نفيا قاطعا

، اذ نفى ذلك زواعلن نفس الموقف شيمعون بيري ."واقول ذلك عن دراية ومعرفة. كالم مخالف للمنطق
هذا كالم سخيف وكاذب لدرجة انه ال يستحق التعليق "ونقل عنه القول . نفيا قاطعا في تصريحات اذاعية

   ."عليه
ومات تستند الى رسـالة وجههـا ديبلوماسـي فـي الـسفارة             هذه المعل  أن 2/6/2007 الحياة   وأضافت

 تفيد ان جهاز    1976عام  ) يونيو( حزيران   30البريطانية في باريس الى وزارة الخارجية البريطانية في         
 من أجل ارغام فرنسا على تغيير سياستها فـي          "اتفاقاً ضد الطبيعة  " والفصيل الفلسطيني عقدا     "شين بيت "

 العربيـة   - استند الى اتصال مع الجمعية البرلمانية األوروبيـة          ،ماسي البريطاني الديبلو .الشرق االوسط 
بحسب معلومات هذا المصدر، فإن عملية الخطف هي من عمـل الجبهـة الـشعبية               ": ليقول في رسالته  

تهدف الى تغيير الموقف الفرنسي المؤيـد لمنظمـة التحريـر           "، و   "لتحرير فلسطين بمساعدة شين بيت    
كان بمثابة كابوس بالنسبة الـيهم      ": وأوضح. "ومنع التقارب المتزايد بين المنظمة واالميركيين     الفلسطينية  

التـي  (رؤية عملية سالم اميركية تفرض نفسها في الشرق االوسط وتصب في مصلحة منظمة التحرير               
ـ                  تم ستحظى بمزيد من االحترام على الصعيد الدولي وربما بالحق بإقامة دولة على األراضـي التـي ي

التي سيتم استبعادها من أي اتفاق سالم شامل ولـن تملـك            (على حساب جبهة الرفض     ) االنسحاب منها 
وأشار الى ان ذلك هو ما      . "، بينما ستكون اسرائيل مضطرة الخالء االراضي المحتلة       )بعدها سبباً للوجود  

ـ     "، موضحاً ان    "التحالف ضد الطبيعة  "استدعى   دت جميـع العناصـر     الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جن
ولم تعقب وسائل االعالم العبرية على هذه االخبـار،          ."العنيفين، وساعد االسرائيليون في ادخال بعضهم     

 "الجبهـة الـشعبية   "واكتفى بعضها بنقل ما جاء في وكاالت االنباء، في حين اعتبر مسؤول الخارج في               
وديع حداد اشرف علـى عمليـة       " ان   ، موضحاً "مفبركة وعمل استخباراتي  "ماهر الطاهر ان المعلومات     

 من ابرز مساعديه لتنفيذها، وبالتالي من غير الممكن ان يكون ضحى بأقرب    5 أو   4الخطف هذه، وكلف    
  ."مساعديه الذين قتلوا بالتواطؤ بين اوغندا واسرائيل التي اقتحمت الطائرة

  
  الجيش االسرائيلي لن يشن هجوم واسع ضد غزة هذا العام  .24

IMRA News : أن الجيش اإلسرائيلي لن يقوم بشن هجوم بري واسع النطاق " هآرتس"ذكرت صحيفة
في قطاع غزة هذا الصيف، وأنه سيبقي على تكتيكه العسكري المستخدم منذ بداية عملياته العسكرية في 

وقالت الصحيفة أن اهتمام . القطاع والذي يقتصر على عمليات القصف المدفعي والجوي ألهداف متنوعة
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جيش اإلسرائيلي بالجبهة الشمالية، وخاصة ضبابية الموقف على جبهة الجوالن، وتضارب التقديرات ال
بشأن نوايا القيادة السورية، ستمنعه من شن أي هجوم واسع ضد قطاع غزة يستخدم خالله العديد من 

جبهة ألوية المشاة والمدرعات، والتي سيكون في أمس الحاجة لها، في حال اندالع حرب على ال
وعبرت محافل استخبارية إسرائيلية عن خشيتها من اندالع حرب على الجبهة السورية هذا . السورية

الصيف، في ظل توارد المعلومات االستخبارية بتحركات وتغيرات في هيكلية الجيش السوري تحضيراً 
التي اشترتها واعتمدت المحافل في تقديراتها على صفقات األسلحة الحديثة . لشن حرب ضد إسرائيل

سوريا من روسيا مؤخرا، وتشكيل كتائب جديدة في الجيش السوري تتسلح بشكل رئيسي بالصواريخ 
في حربه األخيرة، وخاصة صواريخ " حزب اهللا"الروسية الحديثة المضادة للدبابات التي استخدمها 

  . جبهة الجوالن بكاملهاالمتطورة، وبناء شبكات من صواريخ الدفاع الجوي الحديثة التي تغطى" كورنيت"
  1/6/2007 التقرير المعلوماتي

  
  الغريق أولمرت يتعلق بقشة بوش .25

يلتقي ايهود اولمرت، الرئيس االمريكي، جورج بوش، في التاسع عـشر            : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
ائمـة  من الشهر الحالي، وتندرج عملية التسوية مع الفلسطينيين واستئناف المحادثات مع سوريا علـى ق              

المواضيع التي سيناقشها في محاولة لنقل النقاش الداخلي االسرائيلي الذي من شأنه زعزعة حكومته الى               
ويناقش اولمـرت التطـورات االقليميـة        .نقاش حول المسار السلمي، ما يجعل اللقاء قشة النقاذ غريق         

مبادرة العربية واالتـصاالت    والبرنامج النووي االيراني حيث احتماالت احداث تقدم اقليمي على أساس ال          
 أولمرت يأتي على خلفيـة تـوتر بـين          -ووفق االسرائيليين فإن  لقاء بوش      .مع الرئيس، محمود عباس   

 التي وضعها المنسق األمنـي      "اختبارات التنفيذ "اإلدارة األمريكية وإسرائيل، بشأن رفض تل ابيب لخطة         
  .نقل الفلسطينييناألمريكي، الجنرال كيت دايتون، وتدعو لتسهيالت في ت

  2/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تركيا  "الطرف الثالث"و... أولمرت يجس نبض سوريا .26
الطـرف  "انشغل المراسلون السياسيون في اسرائيل، وفق صحيفة هآرتس، في البحث عن            : حلمي موسى 

غير أن المراسل   .  الذي قيل إن أولمرت يستخدمه لفحص استئناف االتصاالت مع القيادة السورية           "الثالث
 .السياسي للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، كشف النقاب أمس عن أن هذا الطرف ليس سوى تركيا               

رفع " وهي أيضا محاولة     "جس نبض " هذه هي في الجوهر مجرد       "الفحص"وأشار المراسل إلى أن عملية      
وتقـع هـذه    . ر حتى مع سـوريا     للقول الحقا ان أولمرت بذل كل جهد من أجل فتح أبواب الحوا            "عتب

. المحاولة على خلفية التقديرات بأن الصيف المقبل قد يشهد اندالع مواجهات بـين إسـرائيل وسـوريا                
وأوضح المراسل السياسي للقناة الثانية، أن عملية جس النبض عن طريق تركيا تعـاني مـن إشـكالية                  

ال تنجروا إلى الحرب، ابتعـدوا عـن        : وعأساسية، وهي أن الرسائل التي يتم تبادلها تمثل طلبات من ن          
  .  في إطار صفقة سلمية شاملة"ورقة اإلرهاب"إيران، وتساؤالت عن مدى استعداد سوريا للتخلي عن 

  2/6/2007السفير 
  

  جميع البلدات العربية في النقب بؤر بطالة وجميع بؤر البطالة بلدات عربية .27
ابريل يستدل منه انه طرأ ارتفاع / الة في شهر نيساننشر مكتب العمل تقريرا حول البط: ياسر العقبي

 مقابل 4272 –على طالبي العمل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي في الجنوب % 36بنسبة 
 ألف عاطل 16.7على عدد طالبي العمل في البالد، حيث سجل % 5.5وقد طرأ ارتفاع بنسبة  .3121

ولم يطرأ أي تغيير على نسبة البطالة  .بلة من العام الماضي ألف في الفترة المقا15.9عن العمل مقابل 
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في الوسط العربي، حيث يتضح من التقرير أن جميع البلدات العربية في الجنوب ال تزال تتربع على 
في المقابل، وصلت أعلى نسبة بطالة في الوسط اليهودي في الجنوب في مدينة  .عرش البطالة في البالد
، بئر السبع %6.8 –، يروحام %7.2 –، تليها ديمونه %7.5بة البطالة فيها إلى أوفكيم التي وصلت نس

  .وهي أقل نسبة في الجنوب% 3.1أما مدينة سديروت فتصل نسبة البطالة فيها إلى %. 5.6 –
  1/6/2007 48عرب

  
 جماعة إسرائيلية يمينية تدعو لمقاطعة البضائع البريطانية  .28

المستهلكين " مقر أرض إسرائيل"ة إسرائيلية يمينية تدعى دعت جماع:  د ب أ-القدس المحتلة 
اإلسرائيليين إلى مقاطعة البضائع البريطانية بعد أن دعت أكبر نقابة ألساتذة الجامعات في بريطانيا إلى 

وقال أفياد فيسولي رئيس الجماعة الموالية لالستيطان لصحيفة  .فرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل
ودعا  ".ؤالء الذين يفرضون مقاطعة ضدنا يتعين أن يدركوا أنهم سيدفعون ثمن ذلكمعاريف أمس إن ه

إذا لم نتخذ "وقال . فيسولي اإلسرائيليين لمقاطعة شراء مالبس الجينز واألغذية والسيارات من بريطانيا
منظمات إجراء قوي ضد المقاطعة اإلنجليزية المعتمدة على كراهية اليهود فإن هذا الموقف سينتشر بين 

 ".أخرى ودول في أنحاء العالم
  2/6/2007الدستور 

  
  "األمن"عمدة بلدية سديروت يعلن تأييده لبراك لزعامة حزب العمل ووزارة  .29

 .أعلن إيلي مويال، رئيس بلدية سديروت، أنه يؤيد انتخاب إيهود براك، ليتسلم زعامـة حـزب العمـل                 
اك في هذه األيام القيادة األمنية لدولـة إسـرائيل          يقود إيهود بر  "وبحسب مويال، فإن هناك ضرورة ألن       

  ".إزاء التحديات في غزة وفي الجبهات األخرى
  1/6/2007 48عرب

  
   اإلسرائيلية لفشله في حرب لبنان"عمود النار" وحدةاستقالة قائد  .30

 الـسبب    ايرز تسوكرمان، استقالته مؤكدا فيها ان      "عامود النار " قائد وحدة    أعلن:  امال شحادة  -الناصرة  
وقال انه فكر منذ انتهاء الحرب تقديم االستقالة لكنه انتظر الى حـين             . يعود لفشله في الحرب على لبنان     

صدور تقرير فينوغراد، ثم استخلص بأنه لن يكون قادرا على مواصلة مهامه بعد ما منيت به فرقته من                  
ة في اعقاب التحقيقات التـي      وكانت فرقة تسوكرمان قد تعرضت النتقادات الذع       .فشل ذريع في الحرب   

اجريت في اعقاب الحرب حيث اصطدمت فرقته التابعة لجيش االحتياط، بعقبـات كبيـرة فـي اثنـاء                  
كما وجهت انتقادات شديدة لوحدة مدرعة تابعة لهذه الفرقة الدائها السيئ في معركة مرجعيون،              . المعارك

رضت لهجوم عنيف وشرس مـن المقاومـة        وهي المعركة التي أجبرت الوحدة على التراجع، بعد أن تع         
  .اللبنانية أدى إلى إيقاع قتلى وجرحى وتدمير وإعطاب آليات عسكرية

  2/6/2007الرأي األردنية 
  

  جنود سديروت يرفضون أداء الخدمة العسكرية .31
أرسل نحو مئة ضابط من قوات االحتياط اإلسرائيلية من مستعمرة سديروت شمال            :  ماهر إبراهيم  -غزة  

زة خطابا إلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت أعلنوا فيه عـن أنهـم سيرفـضون أداء الخدمـة                  قطاع غ 
واتهم الخطاب الذي نشر في يـديعوت أحرونـوت حكومـة أولمـرت              .العسكرية عندما يتم استدعاؤهم   

بإجالئهم من المنطقة إذا لم تكـن       "وطالب  . "بالتخلي عن سديروت التي تضررت من إطالق الصواريخ       "
وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن المقاومة      ." قادرة على توفير االحتياجات األساسية لألمن للسكان       إسرائيل
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 الكثير منهـا    1948 صاروخاً على جنوب فلسطين      280الفلسطينية أطلقت في األسبوعين الماضيين نحو       
  .استهدفت سديروت

  2/6/2007البيان اإلماراتية 
  

 1967يالت وصور تتعلق بحرب عام الجيش االسرائيلي ينشر وثائق وتسج .32
 وثائق وصور لجنود اسرائيليين 1967نشر الجيش االسرائيلي وبعد مرور اربعين عاما على حرب عام 

اثناء سيطرتهم على حائط البراق اضافة الى وثائق كتبت بخط يد موشيه ديان وليفي اشكول وسجل 
االقصى " الجنود والقادة الميدانيون وقالوا فيها العمليات اليومي الذي تضمن العبارة الهامة التي ارسلها

واحتوت الوثائق التي سمح بنشرها على النسخ االصلية الوامر العمليات العسكرية وبعض  ".في يدنا
وثائق العدو التي سيطر عليها الجيش االسرائيلي التي جرى ترجمتها الى اللغه العبرية اثناء المعارك 

وقسم الجيش االسرائيلي معرض وثائق الحرب الى ثالثة اقسام  .يوميةواضيفت الى سجل العمليات ال
وفقا للبعد الزمني بحيث وضع الوثائق التي تعالج فترة ماقبل الحرب في قسم خاص وكذلك فترة الحرب 

   .وما تالها تسهيال لتناول الوثائق من قبل الجمهور والدارسين 
  1/6/2007وكالة معا 

  
  1955ى  حت"بن الدن"بيغن كان كـ .33

كشفت يديعوت أحرونوت أمس عن وثائق سرية تابعة لالستخبارات البريطانية، :  فراس خطيب-حيفا 
التهديد "، عرفتا بأنَّهما )عصابة شتيرن ("الليحي"و) التنظيم ("اإليتسيل"تبين أن العصابتين الصهيونيتين 

مجهوداً دولياً حثيثاً حال دون قيام "أن وتوضح الوثائق  . على بريطانيا1946 في عام "1اإلرهابي رقم 
، وأن الزعيم الصهيوني مناحيم بيغن، الذي شغل في ما "هذه العصابات بعمليات تفجيرية في قلب لندن
 وظل "االيتسيل"، وكان على رأس تنظيم "إرهابي مطلوب"بعد رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، صنّف بأنّه 

وأشار محلّل الشؤون االستخبارية، رونين برغمان، إلى  .1955ى عام مطارداً على أيدي البريطانيين حت
 اليوم، "القاعدة" في ذلك الحين مطابق لتعاطيهم مع تنظيم "اإلرهاب الصهيوني"أن تعاطي البريطانيين مع 

. "ةالقاعد"موضحاً أن االستخبارات البريطانية استعملت الطرق المضادة نفسها، التي تستعملها اليوم مع 
  ."بن الدن) زعيم القاعدة أسامة(أدى دور "وأضاف أن بيغن 

  2/6/2007األخبار اللبنانية 
  

   االشتباكاتالبارد ووقف مخيم نهر ا  نازحي تطالب بعودة في لبناناعتصامات فلسطينية .34
قوى التحـالف الفلـسطيني الوطنيـة       أن   :صور مراسلها من     حسين سعد  عن2/6/2007 السفير   نشرت

ية واللجان االهلية في مخيمات صور، نفذت اعتصاما عند مدخل مخيم الرشـيدية، بمـشاركة               واالسالم
بتأمين عودة النازحين من المخيم ووقف      حيث طالبوا    .عشرات العائالت التي نزحت من مخيم نهر البارد       

ات فدعا الى الى إعطاء الفرصـة للمبـادر       ،  وتحدث الشيخ حسن دياب باسم قوى التحالف      . إطالق النار 
ناشد القوى االسالمية والوطنية الفلسطينية، العمل على تشكيل        كما  . الخيرة الحتواء االزمة سياسيا وسلميا    

  . لجنة طوارئ أمنية لضمان أمن المخيم والتوصل الى حل لالزمة
  في الرشـيدية   عناصر حركة فتح الذين انتشروا بكثافة حول المعتصمين       أن  : 2/6/2007 الحياة   وذكرت

 الى نقطة حاجز الجيش     هم كما منعوا وصول   ، التي أغلقها المعتصمون،   لى الفور الى فتح الطريق    بادروا ع 
  .اللبناني خوفاً من أي اشكال

 بدعوة من القوى  عين الحلوة اعتصمواالمئات من أبناء مخيمأن : 2/6/2007 األخبار اللبنانية وجاء في
 فُسروقد نكاراً لما يجري في مخيم نهر البارد، است، مخيم داخل مسجد خالد بن الوليدالاإلسالمية في 
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 خارج لربما ُأفلتتفي ال احترازي ألنه لو قيض للمعتصمين أن يكونوا االعتصام في المسجد، أنه تدبير
على صعيد آخر  و. من عقالها مع المشاعر الفلسطينية الغاضبة حيال ما يحصل في نهر البارداالمور

زام عدد من الفلسطينيين رفع خيمة اعتصام عند أحد مداخل مخيم عين أشارت مصادر فلسطينية الى اعت
مخيم اليسعى المنظّمون الى مشاركة حشد من نازحي حيث الحلوة لالعتراض على ما يجري في البارد، 

 حاولوا قطع الطريق ،ذكرت مصادر أمنية أن عدداً من فلسطينيي مخيم المية ومية قرب صيداكما . فيها
  .أن تنجح مساعي القادة في حثهم على عدم فعل ذلكاحتجاجاً قبل 

 والنازحون مـن مخـيم نهـر         في بيروت  اهالي مخيم برج البراجنة   أن  : 2/6/2007 المستقبل   وأوردت
يجاد حل سريع يساهم فـي عـودة       إمخيم، وطالبوا ب  الفي   امام العيادات الطبية لالونروا   أعتصموا  البارد،  
الحالة االنسانية الصعبة التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون        خرى،  من جهة أ  استنكروا   فيما   .النازحين

  .في مخيمي البارد والبداوي
  

  من البداوي إلى مخيم نهر البارد.. النازحون يطرحون شعار العودة حق: تحقيق .35
 ن لالجئين الفلسطينيي عبارة تستقبل زائر مخيم البداوي،العودة حق ال عودة عنه:  سناء الجاك- بيروت

 وحين السؤال عن .، وتختصر مخاوف النازحين اليه من مخيم نهر البارد شمالي لبنانفي طرابلس
 أهالي مخيم بعض يقولون ان الدولة اللبنانية تريد اخراجأتي االجابة، من أن ال ت،من الالعودةالخوف 

 همواالهالي خائفون، ن ، بأ لحركة فتحا طالبيمسؤوال فيما يفيد .همنهائيا من المخيم وتوطيننهر البارد 
الفتا إلى أنهم . قلقون على مصيرهم اذا تهدم المخيم خالل المعارك بين الجيش اللبناني وفتح االسالم

لبداوي وفضلوا البقاء حيث هم رغم االكتظاظ لمخيم ارفضوا االقامة في الملعب الرياضي المجاور حتى 
ويتسائل . فلسطينيين ال تسمح لهم برؤية واضحةالظروف الصعبة التي تستبد بالإلى ذلك فإن . الخانق

هم من يوفر ل، وليس هناك  الى المجهولهم ان هناك من يقودونشعربعضهم عن كيفية االطمئنان، وهم ي
ومن جهته يرسم . عن صراعات الفصائل ومحسوبياتهم في المخيمي ظل الصورة المصغرة  ف،الحماية

 ، بقوله أنصورة الواقع الحالي لنازحي مخيم البارد، اعةالمسؤول االعالمي لفتح في لبنان رفعت شن
 االجتماعي بجريمتها ضد ه الشاذة والغريبة عن نسيج فتح االسالمشعب الفلسطيني فوجئ بقيام مجموعةال

 مدنيا 20، االمر الذي ادى الى قصفه ومقتل  نهر الباردعناصر الجيش اللبناني وبتحصنها داخل مخيم
 الفا من 27 منزل، ما ادى الى تشريد 7000 منزل بشكل متفاوت من اصل 200وتدمير ما يقارب 

 يطلقون النار على الجيش من اماكن مختلفة، الجباره على الرد  هذا التنظيم،سكانه، خاصة ألن عناصر
ال قائال، أن ويضيف . واصابة اكبر عدد من المدنيين الذين يحتمون بهم، ليزيدوا النقمة على الجيش

حتى ان بعض االطراف االسالمية التي كانت تتعاطف معهم من و ،يا مع هذه الجماعةتعاطف شعب
وعلى صعيد عودة النازحين، يؤكد أنهم . منطلق ديني رفعت عنهم الغطاء بعد قتلهم الجنود اللبنانيين

قطع الطريق على بعض الموتورين الذين يحاولون جر ل ،ن عودة الناس ليعيشوا بشكل مرتبيمتأ ونريدي
  .النازحين الى تصرفات عدوانية

  2/6/2007الشرق األوسط 
  

   تهدد السافرات المتبرجات في تلفزيون وفضائية فلسطيناصوليةجماعة  .36
 ، تطلق على نفسها اسم سيوف الحق اإلسالمية في ارض الرباط فـي غـزة              ،ت جماعة دهد: ألفت حداد 

وتوعدت بالضرب بيد من     .متبرجاتالعامالت في تلفزيون وفضائية فلسطين بسبب خروجهن سافرات و        
  .حديد كل من يمارس الفسوق والمجون

  1/6/2007 48عرب
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  في قطاع غزةمقهيي إنترنت مجهولون يفجرون  .37
ن مسلحين مجهولين فجروا عبوة ناسفة في مقهى انترنـت فـي            أ قال مصدر أمني فلسطيني أمس       :غزة

وة ناسفة كبيـرة عنـد بوابـة مقهـى          مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما زرع مجهولون أيضاً عب         
قطاع ما أدى إلى تدميره وإلحـاق أضـرار         الا في مدينة الشيخ زايد شمال       ياالنترنت في نادي شباب جال    

  . بمبان مجاورة
  2/6/2007البيان اإلماراتية 

  
  وفاة طفل فلسطيني متأثرا بجراحه نتيجة العدوان االسرائيلي على غزة .38

ا بجراحه التي أصيب بها قبل أكثر من عشرة أيام اثر سـقوط قذيفـة               توفي طفل فلسطيني، متأثر   : غزة
ن أ،   الفلـسطينية  وقال مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الـصحة         . على منزله   اسرائيلية مدفعية
 182 شهيداً و  50 يرفع عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي منذ السابع عشر من الشهر الماضي إلى              هاستشهاد

  . في حالة الخطر28جريحاً، منهم 
  1/6/2007 قدس برس

  
  استشهاد طفلين في قطاع غزة برصاص االحتالل االسرائيلي .39

ن قـوات   ذكـرت أ   أمنية وشهود عيـان،      ا مصادر أن: غزة من   1/6/2007  قدس برس  أوردت وكالة 
 أطلقت نيران أسـلحتها الرشاشـة بكثافـة          غزة، االحتالل المتمركزة على الشرط الحدودي شمال قطاع      

مجموعة من األطفال في منطقة محررة دوغيت شمال بيت الهيا، مما أدى إلى استـشهاد اثنـين                 صوب  
  .منهما على الفور
ان أكدت  باسم الجيش االسرائيلي    أن متحدثة    :غزة عن مراسلها من     1/6/2007 رويترز   وأضافت وكالة 

 ، مـضيفة أن   حدوديالقوات فتحت النار على اشخاص مثيرين للريبة حاولوا زرع شيء قرب السياج ال            
 حالـة   64 سجل الجـيش     الجاريعام  الانه منذ بداية    إلى  ت  شاروا .الجنود افادوا باصابة ثالثة اشخاص    

 .منفصلة لفلسطينيين يزرعون او يحاولون زرع عبوات ناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع اسـرائيل              
فلسطينية تضع عمدا االطفال والشبان     قال مسؤول بالحكومة االسرائيلية ان المنظمات ال      في نفس السياق،    و

مساعد رئيس   األمر الذي نفاه     .في طريق االذى باستخدامهم لزرع عبوات ناسفة قرب المواقع االسرائيلية         
 كانوا في منطقة فلسطينية قريبين من شـاطيء          الذين استهدفوا  ان االطفال ، موضحا   الوزراء الفلسطيني 

  .البحر ولم يشكلوا خطرا على أحد
  

   ضد جدار الفصل العنصري الفلسطينيةت في عدد من المناطقمسيرا .40
وزير اإلعالم الفلسطيني، اتهم جنود االحتالل، ومستوطنين أن : 1/6/2007  قدس برس وكالةأوردت

متطرفين، باالعتداء بالضرب على مسيرة فلسطينية سلمية، فوق أراضي الحمراء المهددة بالمصادرة 
  .ري، في بلدة بني نعيم في الخليلوالضم لبناء جدار الفصل العنص

قوات اإلحتالل تصدت لعشرات من أن : 1/6/2007 48 عرب مراسل موقعرامي دعيبسوذكر 
المواطنين في بلدة بلعين بعد مسيرة نظمها الفلسطينيون ضد سياسة االحتالل في بناء جدار الفصل 

 ،دى إلى إصابة أربعة مواطنين بجراحق األعيرة النارية والقنابل الغازية بكثافة ما أطال، بإالعنصري
  .فيما أصيب العشرات بحاالت اإلختناق
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  قوات االحتالل تفجر عدداً من المحال التجارية والمنازل األثرية في نابلس .41
 بنسف بعض المنازل القديمة، وأجزاء من المحـال         تأكدت مصادر أمنية، أن قوات االحتالل قام      : نابلس

 كما قامت .  تسبب بخسائر مادية كبيرة     مما .يمة من مدينة نابلس في الضفة الغربية      التجارية في البلدة القد   
لتي وضعها المواطنون لعرقلة توغل اآلليات      ا الحواجز اإلسمنتية،    من جهة أخرى بتفجير   الحتالل  اقوات  

  . أيضاالعسكرية في داخل البلدة القديمة
  2/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   من الفلسطينيينائيل تغير اساليبها في تجنيد العمالءاسر: تحقيق .42

ن جهـاز االسـتخبارات     أ ،اظهر اعتقال عدد من العمالء فـي رام اهللا اخيـرا          :  محمد يونس  -رام اهللا   
 مسؤول في اجهـزة     قد أوضح و. االسرائيلية غير التكتيك المستخدم في تجنيد عمالء له بين الفلسطينيين         

شاباك يستخدم نقاط االحتكاك مع الفلسطينيين مثل المعـابر ومقـار االدارة            ال االمن الفلسطينية ان جهاز   
المدنية لتجنيد اكبر عدد ممكن من العمالء وتشغيلهم في جمع المعلومات عن الظواهر المختلفـة، وفـي                 

اسـرائيل كانـت    أشار إلى أن    و .الوقت نفسه القيام بممارسات تلحق افدح االضرار في الناس والمجتمع         
 بعض الناس مثل الشبان صغار السن، اما اليوم فهي توقف الجميع بمن فـيهم كبـار المـسؤولين                   توقف

ـ  وتعرض عليهم إما مباشرة او غير مباشـرة العمـل فـي              ،وكبار الضباط واعضاء البرلمان     .شاباكال
من الشخص المهم مثل رجال االقتـصاد والنـواب والـسياسيين           يطلب  ضابط االستخبارات   ويوضح أن   

م تبادل ارقام الهواتف واللقاء في القدس وتبادل اآلراء، ويوهمهم انه يعمل لصالح مكتب رئـيس                وغيره
ن أالـى   لفـت   و . الى ان يجدوا انفسهم مكلفين مهمات خاصة لجهاز االستخبارات         ،الحكومة االسرائيلية 

اسرائيل تعرض على كل من يتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل فـي اسـرائيل العمـل لـصالح                   
 ،شاباكالمن االساليب التي يستخدمها     كما أن   . ، وغالباً ما تهدده بحرمانه من التصريح       أيضا الستخباراتا

اجراء اتصاالت هاتفية مع ناشطين ومطلوبين وتقديم عروض لشطب ملفاتهم، تتراوح بين اعتقال الناشط              
مـات االقتـصادية     ان البعض يقبل بسبب االحباط مـن االز        حيث. تصل حتى العمل مع االستخبارات    ل

  .واالجتماعية والسياسية الحادة في المجتمع الفلسطيني
 2/6/2007الحياة 

  
  نوعا من الدواء بسبب الحصار 129الصحة الفلسطينية غير قادرة على توفير : البرغوثي .43

 بسبب عدم قدرة ،من المخاطر الصحية على صحة الفلسطينيينالفلسطيني، حذر وزير اإلعالم  :رام اهللا
 850 نوعا من األدوية الحيوية جراء استمرار إسرائيل في احتجاز 129رة الصحة على توفير وزا

وطالب المجتمع الدولي الضغط على  .من دخل السلطة% 62 تشكل ،مليون دوالر من أموال الشعب
  . مليون دوالر55إسرائيل لإلفراج عن تلك األموال التي تزداد شهريا بمعدل 

  1/6/2007 قدس برس
  

  لالجئين الفلسطينيين االنروامستوى الخدمات الصحية التي تقدمها قادات لانت .44
مستقبل االوضاع حول شن اطباء خالل ندوة نظمتها نقابة االطباء االردنيين :  ايهاب مجاهد-عمان 

 الوكالة بتقديم واواتهم. االنرواهجوما على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها ، الصحية في فلسطين
، وبانها ال هممن مجمل الخدمات المقدمة ل% 7 ال تشكل سوى  الفلسطينيين صحية متدنية لالجئينخدمات

نها وجدت لتخدير الالجئين أ بوهاتواكب الخدمات المتقدمة التي تقدمها باقي القطاعات الطبية، كما اتهم
ء الفلسطينيات اللواتي تارة وتحديد نسلهم تارة اخرى، وذلك في اشارة لدراسة تشير الى ان متوسط النسا

الى تراجع معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية ، إضافة %65يستخدمن ادوية منع حمل تصل الى 
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، كونها تعمل في ظروف غاية هافي حين دافع ممثل الوكالة في الورشة عن %.3,2الى % 4,7من
يرا الى ان الوكالة عوقبت كما تعاقب ، مشاالنرواالتعقيد، الفتا لألزمة المالية الحادة التي تعاني منها 

 90  لديها البالغةلصحةا الى ان ميزانية ولفت. السلطة الفلسطينية جراء تراجع مساعدات الدول المانحة
  . االمر الذي تطلب ادارة كفؤة للموارد المالية، غير كافية لتشغيل مستشفى واحد،مليونا

  2/6/2007الدستور 
  

  تصريحات أثارت حفيظة الحكومة  االسالمية تتنصل من الحركة .45
حيث وجه رئيس مجلس شورى الجبهة " شورى العمل االسالمي"يلتئم اليوم :  رياض منصور-عمان 

 عضوا الجتماع طارىء لمناقشة اوراق 120حمزة منصور بشكل عاجل الدعوة للمجلس المكون من 
قد دخلت الحركة االسالمية و. عمل خاصة بسبل مواجهة ما تقول الجبهة انه استهداف حكومي للحزب

في منطقة الخيار الثالث ما بين الحمائم والصقور وهي تتعامل مع استحقاقات اول مواجهة مع الحكومة 
داخل األطر القيادية في حزب جبهة العمل االسالمي وجماعة االخوان المسلمين خصوصا بعد الحدية 

  .لحركةالتي تعامل بها رئيس الوزراء معروف البخيت مع قيادة ا
الدكتور رحيل غرايبة الى القول ان حدة الرئيس " العمل االسالمي"الى ذلك فقد سارع الرجل الثاني في 

نبعت من مواقف وتصريحات اطلقها من ال يمثلون قيادة الحركة االسالمية في محاولة منه للتنصل من 
ة ووصفت بانها تضمنت لغة كل ما اثار حفيظة الحكومة، لكن المواقف التي اطلقت مؤخرا باسم الحرك

غير مسبوقة عجلت فيما يبدو لتوجه الحكومة ضربة موجعة للجماعة من خالل احالة اول ملف فساد 
  .اداري ومالي باسم االخوان

  2/6/2007الدستور 
  

  يحسم مشاركته في االنتخابات النيابية اليوم" العمل اإلسالمي"شورى  .46
التوجهات العامة في الحركة هي مع "ركة االسالمية ان  قال مصدر مطلع في الح:ماجد توبة - عمان

حسم قرارها من االنتخابات النيابية بصورة مستعجلة، وباتجاه اقرار المشاركة بتلك االنتخابات، بالرغم 
من كل االعتراضات والتحفظات على قانون االنتخاب، وعلى اجراءات وسياسات الحكومة، سواء في 

، " تجاوزات مزعومة في التحضيرات وعمليات التسجيل لالنتخابات البلديةاستهداف الحركة، او ارتكاب
وترجح اوساط إسالمية مطلعة ان  .يوليو المقبل/  تموز31التي تسبق االنتخابات النيابية، وتجرى في 

احد خيارين في اعالن " في اجتماعه اليوم في مقر الحزب الى ، عضوا120، يلجأ مجلس شورى الحزب
نتخابات النيابية، فإما ان يلجأ المجلس مباشرة إلعالن قراره بالمشاركة، او ان يفوض قراره من اال

المكتب التنفيذي للحزب باستكمال التقييم الداخلي، واتخاذ القرار المناسب من دون الرجوع لمجلس 
ال يطول صدور القرار النهائي عن أسبوع او "وفي كال الحالتين، رجح المصدر ان  ".الشورى

  ". وعيناسب
   2/6/2007الغد األردنية 

  
  مجلس النواب أسهم في تراجع الحريات: قادة حزبيون .47

 وأمين عام حزب ،وسط،  يلتقي أمين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق:جهاد المنسي -عمان 
تقهقر " في توصيفهم لمجلس النواب معتبرين انه أسهم في ،معارضة، الشعب الديمقراطي احمد يوسف

 ".الحريات وتدني مستوى الديمقراطية خالل سنواته األربع من خالل سنه قوانين ضيقت على الحريات
ويعتقد الشناق ويوسف ان نواب المجلس الحالي اعتمدوا على المناطقية في التعامل وعلى الخدمات دون 

بأن السواد األكبر ويعبر يوسف عن قناعته  .ان يكون لهم أي دور يذكر في الحياة السياسية في األردن
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عضوية المجلس البلدي من كونهم أعضاء في مجلس "من نواب البرلمان الرابع عشر كانوا اقرب الى 
وإذ توافقت مساعد رئيس مجلس النواب النائب  ".نواب يناقش قضايا الشعب، كل الشعب ويعالج مشاكله

ل السنوات األربع الماضية، بالقول ان ناريمان الروسان مع االنتقادات الموجهة ألداء المجلس النيابي خال
تقصيرها وتقوقعها من شأنه ان "، حملت على األحزاب واعتبرت ان "أداءه لم يكن بالمستوى المطلوب"

لو "ودللت الروسان على ما ذهبت إليه بالقول  ".يفرز نوابا بالمواصفات التي وجدت في المجلس الحالي
الستطاعت ان تجبر النواب على األخذ بوجهة نظرها، من خالل ان األحزاب فاعلة على الساحة الشعبية 

بعدم المبادرة إليجاد آلية "ويتهم الشناق مجلس النواب  .قوة الدفع الجماهيري التي يجب ان تكون وراءها
  ".مؤسسية للتعددية السياسية وإقامة عالقات ايجابية مع مؤسسات المجتمع المدني

   2/6/2007الغد األردنية 
  

  ة النازحين حتميةعودوالجيش حقق أهدافه وسيستمر وفق الخطة : المر الياس .48
. رأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء أمس اجتماعاً وزارياً تشاورياً فـي الـسرايا الكبيـرة                

وجرى خالل االجتماع عرض آلخر التطورات والمستجدات وال سيما على صعيد أحداث الشمال ومخيم              
األهداف التي  "نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الياس المر خالل االجتماع أن            وأكد   .نهر البارد 

قد تحققت، وكان حريصاً في رده على أمن وسالمة المدنيين الذين بقوا            ) أمس(حددها الجيش لنفسه اليوم     
وأعلن ". نالسماح لهم بالخروج لالستمرار في اتخاذهم رهائ      " فتح اإلسالم "في المخيم بسبب رفض منظمة      

نزوح المدنيين من المخيم موقت     "وأكد أن   ". سيستمر في عمله وفق الخطة التي رسمها لنفسه       "أن الجيش   
  ".وعودتهم مؤكدة وإعادة إعمار منازلهم حتمية، وال بد من التعاون إلنهاء هذا الوضع في أقرب وقت

  2/6/2007المستقبل 
  

  مصلحة البالد عمليات الجيش اللبناني ضرورية من أجل : واشنطن .49
 في مخيم   "فتح اإلسالم " اكدت الواليات المتحدة أمس، دعمها للجيش اللبناني في مواجهة جماعة            :ا ف ب  

الحكومة اللبنانية تقوم بمـا     "وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية طوم كايسي إن          . نهر البارد 
وأضـاف  . "وفرض القانون والنظام في الـبالد     ينبغي القيام به لمحاربة مجموعة إرهابية بالغة الخطورة         

نعتقد أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية لمحاربة هذه المجموعة مهم وضروري من أجل مـصلحة                "كايسي  
وحول عدد الضحايا المدنيين، قال كايـسي إن واشـنطن          . "إننا ندعم جهودهم  ... البالد على المدى البعيد   

أكدوا لنا انهم سيبذلون كل ما في وسعهم خالل         "وأضاف  . بنانيينناقشت هذا الموضوع مع المسؤولين الل     
  . "شن هذه العمليات للتخفيف من وطأتها على المدنيين في المخيم

  2/6/2007السفير 
  

  حمل الحكومة مسؤولية التوطينوصفير ي.. لحوار لبري يشترط استقالة الحكومة .50
عارضة اللبنانية دعوة االكثرية البرلمانيـة      لم تتلقف الم  : بيروت من   2/6/2007الشرق األوسط   اوردت  

وتعاملت معها بحذر شديد وتشكيك كبيرين، فيما صدرت مواقف ترحيب خجولة من كتلـة              . الى الحوار 
 وموقف بارز للبطريرك الماروني نصراهللا صفير الذي أبدى امـس تأييـده لقيـام               .النائب ميشال عون  

ولمح الى انه ال يحبـذ انتخـاب        . بعض ال يوافق عليها   حكومة سداسية على الرغم من اشارته الى ان ال        
وأكد رئيس مجلس النـواب نبيـه        .رئيس جديد من دون نصاب الثلثين الن ذلك سيضعف موقع الرئاسة          

ـ  وعنـدها  "،  "ال حوار مع االكثرية وال تالق معها قبل استقالة الحكومة         " امس ان    "الشرق االوسط "بري ل
 ."كومة الجديدة وعلى البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الجديـدة         نلتقي لنتفق على برنامج عمل الح     

ونقل زوار بري عنه قوله، ان من اقترح على الرئيس اميل لحود حكومة انقاذ وطني من ستة وزراء هو                   
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أقله في االيام القليلة    "الى ذلك، أكدت اوساط بري انه لن يدعو المجلس النيابي لالنعقاد             .البطريرك صفير 
اذا لم يتم التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومـة         " بسبب انتهاء الدورة العادية، مشيرة الى انه         "مقبلةال

وقال البطريرك صفير فـي كلمـة        ."على فتح دورة استثنائية للمجلس فال امكانية لدعوة المجلس النيابي         
كومة جديدة فعندما يذهب الرئيس     في الواقع ستكون لنا ح    ": ألقاها امام وفد من نقابة المحررين زاره امس       

ولكن يجب ان نتفق اوال علـى  . وبعد ذلك هناك من يريدون ان يكون هناك انتخاب. تذهب معه الحكومة  
  ."قانون انتخابي يرضي الجميع

البطريرك الماروني  سئل عندما:  غراسيا بيطار- بكركي :2/6/2007 السفير صحيفةواضافت 
، )حول الحكومة السداسية (لهذا الطرحلحود  إذا كان أوحى للرئيس ،الكاردينال نصر اهللا بطرس صفير

ورداً على سؤال عن مهمة . ربما، ولكن أنا ليس شأني شأناً سياسياً ألتبنى او ألقترح او أسوق: أجاب
ان الحكومة الرباعية او السداسية المقترحة وعما إذا كانت لالشراف على االنتخابات الرئاسية فقط ام 

. ، أي صفة انتقالية، فهنالك اإلضرابات وهناك الحرب في المخيماتال:  طموحات اخرى؟ قالامامها
وعما إذا كان ممكناً االستمرار . المطلوب تهدئة االمور حتى نجتاز الفترة لنصل الى انتخاب الرئيس

وسئل .  لالمورالواضح ان الحكومة مستمرة شئنا ام ابينا، انما يجب إيجاد عالج: بالحكومة الحالية؟ قال
الفلسطينيون موجودون : ما اذا كانت لديه مخاوف من التوطين في ضوء ما يجري في المخيمات؟ قال

في لبنان منذ أكثر من نصف قرن، وهم أمر واقع موجود، ألن إسرائيل ال تريد إعادتهم الى ديارهم، فال 
وطين وهناك طرف لبناني يقبل بد من التعايش معهم حتى حل قضيتهم، هناك اطراف لبنانية ترفض الت

وأكد البطريرك صفير رداً على سؤال، إن . لكن بالد اهللا واسعة ولبنان ال يستطيع تحمل التوطين. به
أنا ال أتابع هذا الملف ومن يتابعه يقولون إن هناك عمليات : "هناك أشخاصاً يتابعون ملف التجنيس، قال

 ذلك، فالتجنيس والتوطين من يقوم بهما؟ إنها تجنيس حصلت دون وجه حق ولم يكن يجب أن يحصل
  . الحكومة فهي إذن مسؤولة

أعلن البطريرك الماروني نصر :  الوكاالت– بيروت :2/6/2007البيان اإلماراتية  صحيفة فيما ذكرتو
  .اهللا صفير وجود لوائح باالغتيال تتضمن شخصيات لبنانية وربما كان اسمه من بينها

  
    ونزوح ثم عودةفي مخيم عين الحلوةوالجيش   استنفار لجند الشام .51

خرج عناصر جند الشام حوالي الساعة الثامنة من مساء امس الى الـشارع فـي               : محمد صالح  -صيدا  
منطقة الطوارىء في تعمير عين الحلوة وانتشروا مدججين باسلحتهم وبكامل استنفارهم وكانوا مقنعـين              

 آخر نقطة تمركز في التعمير وطلبوا من السكان ترك بيـوتهم           واخذوا مواقع قتالية قبالة موقع الجيش في      
وعلى االثر شوهد نزوح كثيـف جـدا مـن          . النهم سيقومون بقصف حاجز الجيش واطالق النار عليه       

العائالت اللبنانية والفلسطينية وكانوا يخرجون من بيوتهم على عجل وهم في حالة اضطراب خـصوصا               
إال ان قيـادة    . ف يقتحم المخيم ايضا منتقلين الى صيدا وجوراهـا        بعد ان راجت شائعات بان الجيش سو      

الجيش اللبناني وبعد ان تأكدت من حجم استنفار جند الشام اجرت اتصاالت مكثفة محذرة من أي اطالق                 
واستنفر الجيش في محيط عين الحلوة وفي التالل المشرفة عليـه واسـتعد للـرد               . نار يستهدف الجيش  

وقد حرك آلياته العسكرية واستقدم تعزيزات مـن الجنـود واالليـات            . اطالق نار وبقسوة وقوة على أي     
اال ان لجنة المتابعة الفلسطينية استهولت االمر       . ونشر عناصره على اسطح البنايات استعدادا الي هجوم       

وفق وصف اعـضاء    "" ان رشقا ناريا وحيدا كفيل بفتح نار جهنم على مخيم عين الحلوة           "بعد ان الحظت    
ـ ال وخرج اعضاؤها الى الشارع وشوهد مسؤول عصبة االنصار ابو طـارق الـسعدي             . "السفير"لجنة ل

 تم تنفيس االجواء    الى ان . ومسؤولو القوى االسالمية في المخيم يقومون بتحركات ناشطة للجم جند الشام          
  . والمباشرة بسحب المسلحين
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لى االهالي للعودة الى بيوتهم بعد ان تـم         عاد الوضع الى طبيعته واذيعت من مكبرات الصوت نداءات ا         و
  . سحب المسلحين من الشوراع اال ان الحركة بقيت حذرة جدا

  2/6/2007السفير 
  

  بإقرار المحكمة هنئ الحريرياالخوان المسلمين في سوريا ت .52
ـ       في سوريا علي صدر الدين البيانوني      " جماعة األخوان المسلمين  "أعلن مصدر في مكتب المراقب العام ل

النيابية النائب سعد الحريري لتهنئته بقرار مجلس األمن تشكيل المحكمة          " المستقبل"أنه اتصل برئيس كتلة     
يونايتـد بـرس    "وقال المصدر لوكالة     .الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه        

 الحريري، وأن اإلتـصال مـع       اخوان سوريا دعوا منذ البداية إلى محاكمة قتلة       "أمس، إن   " إنترناشيونال
إن اإلتصاالت التـي    : "أضاف ".سعد الحريري يأتي في إطار دعم الجماعة للمحكمة ذات الطابع الدولي          

تجريها جماعة األخوان المسلمين مع تيار المستقبل الذي يقوده سعد الحريري هي جزء من اإلتـصاالت                
وإذ تجنـب    ".ها بعض الجهات المواليـة لـسوريا      التي تجريها الجماعة مع مختلف القوى اللبنانية بما في        

من الطبيعي أن تكون هناك عالقات إيجابية بين القوى السياسية          "الكشف عن الجهات الموالية، اعتبر أنه       
  ".السورية واللبنانية

  2/6/2007المستقبل 
  

   آذار للتجاوب مع مبادرة األكثرية8مولوي يدعو فيصل  .53
ـ    انّه بعد مبادرة اجتمـاع قـريطم وكـالم         "الشيخ فيصل مولوي    " إلسالميةالجماعة ا "رأى األمين العام ل

 آذار التجاوب مع هذه المبادرة لكي يجلس الجميـع علـى            8النائب سعد الحريري، المطلوب من فريق       
ـ       ".طاولة الحوار  المبادرة إلى استعادة جلـسات الحـوار بـين         "وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري ب

وقـال فـي     ".وقت ألن الزمن يزيد في تعقيدات األزمة وليس عنصراً مساعداً في حلّها           الفريقين بأسرع   
إذا كانت هناك هواجس لدى البعض من تسييس المحكمة، فال تزال أمام اللبنانيين الفرصة              : تصريح أمس 

 توافق  للتوافق على أي تعديل لنظامها، وال شك ان مجلس األمن سيوافق على هذا التعديل إذا كان نتيجة                
  ".وطني، بإمكاننا أن نجعل المحكمة حالً لواقع مأزوم بدل أن نجعلها سبباً مستمراً من أسباب االنقسام

  2/6/2007المستقبل 
  

  االتحاد األوروبي يرحب بقرار المحكمة الدولية بشأن لبنان وهولندا تفضل عدم استضافتها .54
يكية انها ترحب بقـرار االمـم المتحـدة         في بروكسل قالت الحكومة البلج    :  عبد اهللا مصطفى   -بروكسل

وترحب ايضا بوصول بعثة تابعة لالمم المتحدة الى بيروت لتقييم عمليات مراقبة الحدود بـين سـورية                 
وفي الهاي قالت الحكومة الهولندية انهـا ال ترغـب فـي             .ولبنان لمنع عمليات تهريب االسلحة عبرها     
 الرئاسة االلمانية الحالية لالتحاد االوروبـي بيانـا         واصدرت .استضافة جلسات المحاكمة على اراضيها    

بتأسيس المحكمة الدوليـة فـي قـضية         1757وزع امس ببروكسل رحبت فيه بقرار االمم المتحدة رقم          
وقال البيان ان القرار الصادر عن مجلس االمن يحمـل اشـارة هامـة مـن                . اغتيال الحريري وآخرين  

االغتياالت التي شهدها لبنان لدوافع سياسـية لـن تـذهب دون            المجموعة الدولية مفادها ان الهجمات و     
وطالب البيان االوروبي من الحكومة اللبنانية ان تغتنم الفرصة وتـصدق علـى قـرار تأسـيس               .عقاب

المحكمة قبل الموعد المحدد في العاشر من الشهر الحالي كما طالبت االطـراف االخـرى فـي لبنـان                   
  .ة والتعاون معهاالمساعدة على سرعة تأسيس المحكم

  2/6/2007الشرق األوسط 
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   "أنجلوساكسونية" واسرائيل  واشنطن متورطة في اغتيال الحريري:صحافي فرنسي .55
، ى الصحافي الفرنسي تييري ميسان، صاحب الكتاب المثير الكذبـة الكبـر           اكد: فوزي سعد اهللا   -باريس

)La grande imposture ( حول الحادي عشر من ايلول) ورئـيس شـبكة فـولتير    2001) سـبتمبر 
 شك في تورط واشنطن في عملية اغتيال رفيق الحريري          ىللصحافة الفرنسية غير المنحازة، ال يوجد أدن      

 تجاوزها إال الذين وضعوا تصورها في       ىالذي كان محاطا بإجراءات أمنية يصعب اختراقها وال يقدر عل         
عته أن المحكمة هدفها تنفيذ مخططات أمريكية معدة        كما أكد قنا  .  الواليات المتحدة وإسرائيل   ىتلميح له ال  

 صحة رأيه الخبـر الـذي روجتـه         ىومن بين القرائن التي قدمها ميسان للتدليل عل       . مسبقا منذ سنوات  
 سورية والرئيس اللبناني إميل لحـود،       ىواشنطن بعيد عملية االغتيال والذي وجهت فيه أصابع االتهام ال         

. ء في العالم تنقل الوقائع كما جرت وليس كما أرادت لها واشنطن أن تُفهـم              فيما كانت كل وكاالت األنبا    
وأوضح ميسان أن سرعة االنتشار العالمي لهذه األخبار الموجهة وفي الوقت الذي كانت فيـه الواليـات             
المتحدة تغط في النوم بسبب الفارق الزمني، أي خارج أوقات العمل، يوحي أن الطبخة كانت محـضرة                 

  .غتيالاال علم مسبق بتوقيت عملية ىن واشنطن كانت علسلفا وأ
تساءل ميسان لماذا تقوم إسرائيل بهذه المهمات القذرة التي ال تفيدها من أجل الهيمنة األمريكيـة فـي                  و

منطقة الشرق األوسط، وقال في هذا السياق إن دولة إسرائيل ليست نتاج القوميـة اليهوديـة المعروفـة                  
ئع ومن الخطأ اعتبارها إفراز للجرائم النازية ضد اليهود خالل الحرب العالميـة             بالصهيونية كما هو شا   

الثانية، وإنما هي ما زالت كما كانت منذ نشأتها دولة أنجلوساكسونية، واليهود مجرد سكان فيها فقط، وال                 
: صفها بـتتعارض أبدا مع أهداف االستراتيجية األمريكية في المنطقة، بل يذهب تييري ميسان الي حد و           

لكنـه يتوقـع    . الذراع العسكرية للواليات المتحدة األمريكية في منطقة الشرق األوسط والعالم العربـي           
 ىاالنهيار القريب إليديولوجية األنغلوساكسون، المعروفين بالمسيحيين الصهاينة، ألنها لم تعد تستهوي حت           

ة التـي قادهـا حـزب اهللا ضـد االعتـداء            كما ذكر أن المقاوم   . العديد من اليهود واإلسرائيليين أنفسهم    
 معلومات من أشخاص داخل هيئة األركان اإلسرائيلية ذاتها،         ىاإلسرائيلي في الصيف الماضي كانت تتلق     

 - تراجع اإليديولوجية الصهيونية أو اليهودية       ىوهذا أمر جديد غير مسبوق يدل حسب تييري ميسان عل         
 تييري ميسان قد أصدر كتابا جديدا منذ أسبوع ضمنه رؤيته           تجدر اإلشارة الي أن    .المسيحية المتصهينة 

 تدمير هذا البلد الـذي يتواصـل بعنايـة          ىلألزمة اللبنانية وخلفياتها السياسية واالستراتيجية التي أدت ال       
  . وإتقان

  2/6/2007القدس العربي 
  

  عمر سليمان يزور تل أبيب لنقل رسالة من مبارك إلى أولمرت لضبط النفس .56
يستعد رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان لزيارة تل أبيب :  خالد محمود رمضان-رة القاه

إلطالع رئيس الوزراء االسرائيلي إيهود أولمرت على نتائج المحادثات التي جرت أخيراً في العاصمة 
ة خاصة من وسينقل سليمان خالل الزيارة رسال. المصرية مع ممثلين عن مختلف المنظمات الفلسطينية

الرئيس المصري حسني مبارك إلى أولمرت تدعوه إلى ضبط النفس وإتاحة الفرصة لنجاح المساعي 
المصرية الرامية إلى ضبط الوضع األمني والعسكري في قطاع غزة وعدم الرد على أي استفزاز 

  .فلسطيني بمعاودة اجتياح األراضي الفلسطينية
  2/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  وعود الرئيس بشأن ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني ملتزمون بتنفيذ: اموريتاني .57

أكد الزين ولد زيدان، رئيس الوزراء الموريتاني أن موضوع التطبيع بين :  المختار السالم-نواكشوط 
بالده وإسرائيل قابل للمراجعة ومطروح على الساحة فعال، وتعهد بتنفيذ التزامات الرئيس ولد الشيخ 
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وقال ولد زيدان إن  . بهذا الخصوص التي قطعها أمام الناخبين في الحملة االنتخابية الماضيةعبداهللا
  .القرار الذي يتم التوصل إليه في قضية التطبيع سينفذ بالكامل

  2/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

 طبيب سعودي يفتتح التطبيع الطبي مع اسرائيل .58
ودية كان احد عناوين صحيفة معاريف االسرائيلية بصيص نور من السع:  زهير اندراوس-الناصرة 

التي نشرت قصة الدكتور السعودي محمد انور، الذي كسر جميع الحواجز ووصل الى تل ابيب الجراء 
واضافت الصحيفة ان الدكتور انور، هو من اكبر واشهر . عملية جراحية النقاذ حياة شابة اسرائيلية
، وقرر ان يقوم بهذه الرحلة غير آبه بانه ال توجد عالقات االختصاصيين في طب العيون في العالم

وبسبب اصراره، وافقت السلطات االسرائيلية على السماح له . دولة العبريةدبلوماسية بين دولته وال
بالدخول الى اراضيها، الن اجهزة االمن االسرائيلية شكت في البداية بان الحديث يدور عن جاسوس، ال 

ويتبين من التقرير الحصري الذي اوردته الصحيفة االسرائيلية ان التنسيق بين الطبيب . اكثر وال اقل
سعودي وبين االطباء االسرائيليين بدأ قبل عدة اشهر، حيث قام عدد كبير من المرضى بالتسجيل ال

الجراء العملية، ووصل عددهم الى المئات، ولكن الطبيب السعودي، كما قالت الصحيفة االسرائيلية، يقوم 
ضية ويجري لها في كل مكان في العالم بزيارته الجراء عملية زرع القرنيات باختيار اصعب حالة مر

ووقع اختيار الطبيب انور على شابة اسرائيلية، كانت احدى القرنيات في عينيها قد اصيبت . العملية
وقالت الصحيفة ايضا ان زيارة الطبيب السعودي السرائيل اثارت العديد من مشاعر . بمرض نادر

 ىفض الرد او التطرق ال ر انورولكن. الغبطة والسرور في صفوف االطباء والجراحين االسرائيليين
 اسرائيل من منطلقات ى انه وصل الىالمسائل السياسية العالقة في منطقة الشرق االوسط، الفتا ال

  .انسانية
  2/6/2007القدس العربي 

  
  الكونغرس االمريكي يدرس مشروع قرار لالحتفال بتوحيد القدس  .59

الـذكرى  "اب، مشروع قرار بعنـوان      قدم النائب النتوس، وعشرة من زمالئه في مجلس النو        : بيت لحم 
وتهنئـة سـكان    " تهنئة مواطني اسرائيل بذكرى الحـرب     "من اجل   " االربعين العادة توحيد مدينة القدس    

القدس وشعب اسرائيل بالذكرى االربعين العادة توحيد تلك المدينة التاريخية وتطالب الفلسطينيين والدول             
ومن المرجح ان يفشل المشروع، مع اقتراب موعد ذكـرى          . العربية لتشارك اسرائيل في محادثات سالم     

، يوم الثالثاء المقبل، الذي لم يحدد موعد لمناقشته مجدداً في مجلس النواب، لكنه قـد يقـر     1967حرب  
مشروع القرار هذا ما زال في اولى المراحل التشريعية،         "وبحسب بيان للكونغرس االميركي، فان      . الحقاً

ولـم   ".بل اللجنة وقد يخضع لتغييرات جوهرية خالل جلسات اللجنة المقبلـة         حيث يدرس المشروع من ق    
ولم يتـسن االتـصال باللجنـة       . يحدد حتى اآلن موعداً جديداً لمناقشة مشروع القرار في مجلس النواب          

  .مباشرة، اذ يواصل الكونغرس عطلته حتى بعد غد
  2/6/2007وكالة معا 

  
  تخفيف الحصار حماس تضعف واسرائيل تخشى من : دايتون .60

قال المنسق االمني والسياسي االمريكي الجنرال كيت دايتون، في تقريـر رفعـه للكـونغرس               : بيت لحم 
واضاف . االمريكي، ان حركة حماس باتت ضعيفة امام القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس            

 ان اسرائيل ورغـم ضـعف       االسرائيلية مقتطفات منه  " هآرتس"دايتون في تقريره الذي نشرت صحيفة       
حماس ال زالت تخشى تقديم اية تسهيالت للفلسطينيين وترفض المساعدة في صياغة ما اسـماه بـاالفق                 
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وجاء في تقرير دايتون ان قوات االمن التابعه للرئيس الفلسطيني قد اظهرت تحـسنا ملحوظـا                . االمني
 .ات ضعف تعتري حركـة حمـاس      خالل المواجهات االخيرة مع حركة حماس وانه يالحظ بداية عالم         

واشار دايتون الى نجاح قوات االمن التابعة للرئيس عباس في صد هجوم حركة حماس واغالقها نفقـين                 
ووجه دايتون انتقادات حادة السرائيل على رفضها       . لتهريب االسلحة من مصر كداللة على تحسن ادائها       

تهما المستوى السياسي االسرائيلي بالعجز عـن       المساعدة في ايجاد افق امني جديد يساعد الفلسطينيين، م        
اتخاذ قرارات صعبة مثل ازالة الحواجز المنتشرة في المناطق الفلسطيني بـسبب االزمـات الـسياسية                

انه لمن الوقاحه القـول بعـدم   "وقال الطاقم المساعد للجنرال دايتون تعقيبا على قضية الحواجز    . الداخلية
ان المؤسـسة   "قلت مصادر سياسية امريكية عن الجنرال دايتون قولـه          ون". وجود اي حاجز يمكن ازالته    

االمنية االسرائيلية تضع العقبات الكثيرة امام اي مبادرة تهدف الى منح الفلسطينيين تـسهيالت تخفـف                
ورفض دايتون مثل كثيرين من الساسة االمريكيين ادعاءات اسـرائيل حـول وثيقـة              ". معاناتهم اليومية 

التي قدمتها االدارة االمريكية للجانبين الفلسطيني واالسرائيلي خاصة رفض اسـرائيل           " فيذاختبارات التن "
للجدول الزمني الزالة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وتسيير حافالت منظمة بـين قطـاع غـزة               

  .والضفة
  1/6/2007وكالة معا 

  
 سبوع الحاليدفعات للموظفين من وزارة المالية واالتحاد األوروبي خالل األ .61

 ألـف   77 شيكل، لحـوالي     1500أعلن االتحاد األوروبي أنه سيبدأ بصرف دفعة جديدة بقيمة          : رام اهللا 
موظف مدني اعتباراً من يوم غد وحتى الخميس، فيما أكّد مصدر رفيع في وزارة الماليـة أن الـوزارة                   

حاد األوروبي في بيان تلقتـه      وقال االت . ستبدأ بصرف نحو نصف راتب للموظفين اعتباراً من األربعاء        
 حزيران  7 إلى   3ستقوم في الفترة من     ) "تيم(إن اآللية الدولية المؤقتة لمساعدة الشعب الفلسطيني        ": األيام"

 مليون يورو كدعٍم مالي للمدنيين الفلـسطينيين الـذين يعملـون            21الجاري بصرف دفعٍة أخرى بقيمة      
 مستفيد يتم تحويلها مباشرةً للحسابات البنكية الشخصية ألكثر          شيكل لكل  1500بالوظيفة الحكومية، بواقع    

أن الدفعة الجديدة مولت بمـساهمات مـن بريطانيـا          : وأوضح االتحاد األوروبي  ".  مستحق 77000من  
من جهـة أخـرى،   ". بالتنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية"والمفوضية األوروبية، وستصرف للموظفين    

إن الوزارة ستبدأ بصرف نحو نـصف الراتـب لجميـع           ": األيام"ة المالية لِـ    قال مصدر رفيع في وزار    
يذكر أن حساب الدائرة االقتصادية لمنظمة التحرير، والذي فُعـل          . موظفي السلطة اعتباراً من األربعاء    

 مليوناً مـن    50 مليون دوالر، منها     82مؤخراً ويشرف عليه وزير المالية سالم فياض، تلقى حتى اآلن           
  . ماليين دوالر من النرويج10 مليوناً من قطر و22عودية والس

  2/6/2007األيام الفلسطينية 
  

   يزور معبر رفحوفد من السفارة األميركية في القاهرة .62
قام وفد من السفارة األميركية في القاهرة، أمس، بزيارة معبـر رفـح مـن               :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

الحالية وحاجاته المطلوبة لتأهيله وإعداده السـتقبال الـصادرات         الجانب المصري للوقوف على امكاناته      
الزيارة تأتي اسـتكماالً    "وأكد مسؤول في المعبر أن      . الفلسطينية لتصديرها إلى الخارج عن طريق مصر      

لزيارة وفد من االتحاد األوروبي ووفد آخر من السفارة األلمانية في القاهرة خـالل الـشهر الماضـي                  
  ."للغرض نفسه

  2/6/2007حياة ال
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 مليون يورو منحة هولندية لتدريب الشرطة الفلسطينية     6.3 .63
 مليون يورو لتـدريب الـشرطة       6.3 مبلغ   2007اعلنت هولندا أمس انها ستدفع في       :  ا ف ب   -الهاي  

واوضح . الفلسطينية، وذلك عبر اآللية الدولية التي تتيح مساعدة الفلسطينيين مع تفادي التعامل مع حماس             
، مـضيفا ان    "ان المهمة االولى للشرطة الفلسطينية تتمثل في حفظ النظام العام         "يان للخارجية الهولندية    ب
واضاف ان هـذه المـساعدة       ".االستقرار الداخلي في االراضي الفلسطينية مهم ايضا بالنسبة السرائيل        "

 . يورو لكل موظف في الشرطة الفلسطينية360ستتيح تخصيص 
  2/6/2007الدستور 

  
 فيلم امريكي عن اإلسالم الراديكالي يعده أنصار اسرائيل .64

حـرب االسـالم     عـن     في اعداد فـيلم      ،ان. ان.  فوكس نيوز وسي   يشاركت قنات :  الشرق -واشنطن
ط الشائع هذه االيـام  ل حتى اآلن الى القلق، اذ انه يواصل الخ      هما كتب عن  ويدعو  . الراديكالي ضد الغرب  

منظمـات مواليـة    تجدر االشارة إلى أن     و. االسالم والتطرف ، بين   متحدةفي بعض الدوائر بالواليات ال    
، اذ توزع مواقـع يهوديـة        أيضا إلسرائيل تولت ليس فقط تقديم ارشادات إلعداد الفيلم ولكن الترويج له          

متطرفة على اإلنترنت نسخا من الفيلم على اقراص مدمجة بأسعار رمزية وتوزع معهـا كتابـا هديـة                  
  .الحياة في ظالل اإلرهاب: لإسرائي، بعنوان

  2/6/2007الشرق القطرية 
 

 الوضـع : 2006القدس العربي تنشر الفصل الفصل األول من التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعـام              .65
  )2 من 2(الداخلي وسنة التغيير والحصار 

 بشير نافع. د
 البرلمانية، التي أعطت حركة  علي الصعيد الفلسطيني الداخلي بمفاجأة نتائج االنتخابات2006افتتح عام 

المقاومة اإلسالمية حماس أكثرية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، وأعطت المقاومة من خالل ذلك، 
وانتهي العام وقد وصلت العالقة بين مؤسستي الرئاسة . شرعية إضافية، هي شرعية صناديق االنتخاب

وكما هي األمور دائماً، . ي حافة االنفجار الشاملورئاسة الوزراء وبين حماس وأجنحة معينة في فتح إل
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
 واستمرار التحسن االقتصادي الروسي وعودة الثقة إلي الدبلوماسية الروسية، المستمر لعملية السالم،

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

 .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 
ت استدعاء الدعم العربي بمعزل عن التدخالت العربية بال تحديات فلسطينية سياسية، وال هي استطاع

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

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

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

، توصلت فتح، باسم منظمة التحرير، إلي اتفاق أوسلو، الذي بني علي ثقل االنتفاضة 1993في 
، وعلي نزعة متزايدة في قيادة الفلسطينية، وعلي المتغيرات المتسارعة في عالم ما بعد الحرب الباردة

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 . ود اإلسالمي السياسي في الضفة والقطاع، وااللتفاف عليهاعلي السواء، الستباق ظاهرة الصع
كان بروز حماس والجهاد اإلسالمي خالل االنتفاضة الفلسطينية األولي هاجساً فعلياً للطرفين، والواضح 

كفيالً أن كُالً من القيادة الوطنية الفلسطينية وقيادة الدولة العبرية اعتقدا أن قيام سلطة الحكم الذاتي سيكون 
لكن ما شهدته المرحلة بين تأسيس السلطة وانطالق االنتفاضة الفلسطينية . باستيعاب الظاهرة اإلسالمية

 .الثانية كان كفيالً بتوفير مساحة إضافية لتوسع االتجاه اإلسالمي
ٍي هائٍل بنيت السلطة، ال لتعكس تماماً الهموم والمطامح الوطنية الفلسطينية، بل كانت أقرب إلي جهاٍز أمن

وشيئاً فشيئاً، أخذت . للتحكم؛ وسرعان ما تحولت أجهزة ووزارات السلطة إلي بؤر فساد واسعة النطاق
العيوب الهيكلية في اتفاق أوسلو في التجلي، لتجعل من مسار السالم عملية بطيئة، ما كان لها أن تصل 

وربما يمكن اعتبار اندالع . ع عليهإلي نهايتها المرجوة، حتي من وجهة نظر من فاوض علي االتفاق ووقّ
 مؤشراً علي انتصار وجهة النظر الناقدة والمعارضة 2000) سبتمبر(االنتفاضة الثانية في نهاية أيلول 

خالل سنوات االنتفاضة الثانية، تعزز وضع التيار . التفاق أوسلو، التي كان التيار اإلسالمي أبرز ممثليها
 قوة فلسطينية رئيسية، وهو المتغير الذي بدا أن الرئيس الفلسطيني اإلسالمي، وبرزت حماس باعتبارها

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 

 .طوالتفاوض فق
انظر (، عبرت متغيرات السياسة الفلسطينة الداخلية عن نفسها في نتائج االنتخابات البلدية 2005في 

ولكن االنتخابات البلدية بطبيعتها المحلية لم تكن لتقدم ). 2005التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 
، من ناحية، ونتائج عملية إعادة بناء مؤشراً حاسماً؛ وكان ال بد بالتالي من انتظار االنتخابات التشريعية

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

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

 المقاومة
لم يكن البرنامج السياسي وصراع الصالحيات المصدر الوحيد للخالف الداخلي؛ فقد واكبهما أيضاً خالف 

كانت قوي المقاومة . اومة االحتالل ومواجهة االعتداءات اإلسرائيلية المتكررةقديم جديد، حول حق مق
 علي التزام ما 2005الفلسطينية قد وافقت الرئيس عباس في جلسات الحوار الوطني بالقاهرة في ربيع 

ولكن ال عباس، وال الطرف المصري، الذي طالب بالتهدئة وشارك في . عرف بالتهدئة حتي نهاية العام
وواصلت القوات . حوار الفلسطيني الوطني، استطاع الحصول علي تهدئة مقابلة من اإلسرائيليينال

 اغتيال عناصر المقاومة واجتياح مناطق مختلفة من الضفة الغربية علي وجه 2005اإلسرائيلية خالل 
وكتائب كتائب القسام، وسرايا القدس، : ، أعلنت فصائل المقاومة الرئيسية2006في مطلع . الخصوص

وقد شهدت األيام القليلة . شهداء األقصي، انتهاء التهدئة، وهددت بالرد العنيف علي كل اعتداء إسرائيلي
التالية، دعوات متجددة من الرئيس عباس لقوي المقاومة إلي االستمرار بالتهدئة، في حين استهجنت 
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 أهداف إسرائيلية، وهي بعض القيادات الملتفة حول الرئيس إطالق الصواريخ من قطاع غزة علي
 .الوسيلة التي تحولت إلي أداة المقاومة الرئيسية للرد علي االعتداءات اإلسرائيلية

 من العام باغتيال ستة من المسؤولين بسرايا القدس ىقامت القوات اإلسرائيلية خالل الشهور الثالثة األول
علن ناطق إسرائيلي أن نتائج االنتخابات كما أ. التابعة للجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية وقطاع غزة

 . وتولي حماس رئاسة الحكومة لن يغيرا شيئاً في سياسة إسرائيل في استهداف قادة حماس
تجنبت كتائب القسام إحراج الحكومة والرئيس والمشاركة في ردود قوي المقاومة علي االعتداءات 

، وبعد )أبريل( نيسان 17وفي . ف بالصواريخاإلسرائيلية، والتي انحصرت في أغلبها في عمليات القص
تصاعد عمليات التصفية اإلسرائيلية لقادة سرايا القدس، نفذت السرايا عملية استشهادية قتل فيها ثمانية 

وفي حين وصف الرئيس عباس العملية بـ الحقيرة، رأت حركة فتح .  من اإلسرائيليين65وجرح 
سرائيلية المتكررة علي الفلسطينيين هي السبب وراء مثل هذه والحكومة الفلسطينية أن االعتداءات اإل

وكان الواضح، علي أية حال، أن الطرف اإلسرائيلي غير معني بالتهدئة، وأنه ينظر إليها . العمليات
وفي حين شهدت . باعتبارها شأناً فلسطينياً خاصاً، ال طريقاً لتنظيم العالقة بينه وبين المقاومة الفلسطينية

صيف انهياراً شامالً للتهدئة، نفذت كتائب القسام، باالشتراك مع لجان المقاومة الشعبية وجيش أشهر ال
 . ، عملية الوهم المتبدد ، التي غيرت قواعد اللعبة إلي حد كبير)يونيو( حزيران 25اإلسالم، في 

سرائيليين تسارعت الضغوط اإلسرائيلية إلسقاط حكومة حماس بعد عملية الوهم المتبدد ، ولكن اإل
، انتهت )أغسطس(وآب ) يوليو(سرعان ما تورطوا في حرب شاملة علي لبنان و حزب اهللا في تموز 

وفي غمرة . بخسارة كبيرة للجيش اإلسرائيلي وفشل في القضاء علي قوات حزب اهللا في الجنوب اللبناني
المقاومة عن إطالق الحرب، صرح الرئيس عباس بأن إسرائيل طلبت هدنة في قطاع غزة، مقابل توقف 

وقد عقد الرئيس عباس خالل األسابيع القليلة التالية لقاءات مع ممثلي التنظيمات الفلسطينية . الصواريخ
في قطاع غزة في محاولٍة للتوصل إلي هدنة، أو تهدئة جديدة، معلناً في ختامها، مقابل نفي من الفصائل، 

ه رئيساً، يرغب في التوصل إلي وقف المقاومة كان عباس، كما التزم منذ انتخاب. تجديد التهدئة
الفلسطينية بغض النظر عن الموقف اإلسرائيلي، بينما كانت فصائل المقاومة حريصة علي التوصل إلي 

ولذا، فمهما كانت حقيقة ما توصل . هدنة متبادلة في كل من الضفة والقطاع وليس في القطاع وحسب
 . األوضاع لم تتغير كثيراً علي األرضإليه عباس في لقاءاته مع الفصائل، فإن

، قامت القوات اإلسرائيلية باجتياح شمال قطاع غزة، بحجة وقف إطالق )نوفمبر(في تشرين الثاني 
استهجنت الفصائل . الصواريخ؛ وكان الرئيس عباس وصف الصواريخ بالعبثية وهاجم فصائل المقاومة

ومهما كان األمر، فقد أثبتت أحداث . اء اإلسرائيليتصريحات الرئيس واعتبرت أنها توفر غطاء لالعتد
، علي صعيد االجتياحات واالعتداءات اإلسرائيلية، كما علي صعيد ردود فصائل المقاومة، أن من 2006

الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فصل ملفات الصراع علي فلسطين عن بعضها البعض، وأن الطريق 
 .، هو التعامل مع هذه الملفات معاً وككل واحداألسلم، بل والطريق الوحيد الممكن
 فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية

منذ جلسات الحوار الوطني، واالتفاق الذي توصلت إليه كافة الفصائل الفلسطينية، بالقاهرة في ربيع 
، برزت مسألة تنشيط وإعادة بناء منظمة التحرير باعتبارها واحدة من أولويات العمل الوطني 2005

وبالرغم من التحركات التي قام بها رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، ولقاءاته بقادة . لفلسطينيا
الفصائل الفلسطينية في دمشق، فإن الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، لم يأخذ قراراً 

 . عملياً واحداً إلطالق عملية إعادة البناء
 قد عملت فعلياً وضمنياً علي تهميش المنظمة 1994نية منذ تأسيس السلطة في كانت قيادة السلطة الفلسطي

وإهمالها، ربما في تحضير للرأي العام الفلسطيني لالتفاق النهائي حول المشكلة الفلسطينية، الذي كان 
. ثمة قبول غير معلن في بعض أوساط قيادة السلطة حول أنه لن يشمل عودة الالجئين الفلسطينيين
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مة التحرير هي إطار تمثيل الفلسطينيين جميعاً، من هم داخل حدود فلسطين ومن هم في الشتات، ومنظ
، التي يتواجد عدد منها في تجمعات )ما عدا حماس والجهاد(كما أنها مظلة كل الفصائل الفلسطينية 

خلصاً من تهميش المنظمة، إذن، كان في جوهره ت. الشتات فقط، وتعارض اتفاق أوسلو وما ترتب عليه
ولكن ما إن أعلنت نتيجة االنتخابات التشريعية، وأصبح مؤكداً أن . صداع الشتات، بالجئيه وفصائله

حماس ستقود الحكومة الفلسطينية القادمة، حتي سارع الرئيس الفلسطيني إلي اللجوء لشرعية المنظمة 
ة هي التي وقعت أوسلو ، من جديد، مؤكداً علي أن ملف المفاوضات يعود إلي المنظمة، وأن المنظم

وهي من يقود عملية التفاوض، وهي في الوقت نفسه مرجعية سلطة الحكم الذاتي وحكومتها، بغض 
كان الرئيس يسعي، من ناحية، إلي توكيد عزل حكومة . النظر عن القوة السياسية التي تقود الحكومة

. ياسي للمنظمة علي الحكومةحماس عن ملف المفاوضات، ومن ناحية أخري، إلي فرض البرنامج الس
 إعادة بناء المنظمة ىولكنه من حيث لم يقصد، ربما، ضاعف من أهمية التوجه الفلسطيني المتسع إل

 .وإعادة الحيوية ألجهزتها، وليس من وجهة نظر حماس وحسب
 ، صرح رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، بأن المجلس المركزي للمنظمة)فبراير(في نهاية شباط 

، موحياً بأن االجتماع سيكون بداية انطالق عملية إعادة بناء 2006) مايو(سيجتمع بالقاهرة في أيار 
ولكن عضو اللجنة التنفيذية، تيسير قُبعة، وصف تصريحات الزعنون بالعبث، ولكن األمناء . المنظمة

ركة فتح المركزية، عقدوا العامين للتنظيمات الفلسطينية، وبحضور فاروق القدومي، األمين العام للجنة ح
 تشكيل لجنة عليا إلعادة بناء المنظمة، وقد ىبدمشق، واتفقوا عل) مارس(اجتماعاً لهم في نهاية آذار 

نشرت تقارير بعد ذلك تؤكد أن اللجنة المشكلة قد توصلت بالفعل إلي مسودة اتفاق آللية إعادة بناء 
 بدمشق، وبحضور القدومي، ركزت علي ىجتماعات أخروخالل الشهور القليلة التالية، عقدت ا. المنظمة

 .المسألة نفسها
بيد أن المشكلة كانت في قدرة فاروق القدومي علي تمثيل حركة فتح، وإضافة ثقل سياسي ومعنوي 

وكانت الخالفات بين القدومي وعباس قد تصاعدت .  عباس واللجنة التنفيذية للمنظمةىحقيقي للضغط عل
واستمرت .  وزير الخارجية ناصر القدوةىيات الدائرة السياسية في المنظمة إلِبتَسليم عباس صالح

لم يكن محمود .  وجوه أزمة حركة فتح الداخليةى، عاكسة إحد2006الخالفات بين مد وجزر طوال 
عباس من أكثر الشخصيات شعبية في قيادة فتح، وكان من الواضح بعد وفاة الرئيس عرفات أن تقسيم 

ِقعوين، في رئاسة لجنة منظمة التحرير التنفيذية ورئاسة لجنة فتح المركزية بينه وبين فاروق الم
ولكن عباس، الذي أصبح . القدومي، قُصد به أال يسمح لعباس بالتفرد في قيادة الشأن الفلسطيني الوطني
أصبح ثقل فتح وفي حين . رئيساً للسلطة أيضاً، جمع في يده الكثير من مصادر السلطة والنفوذ والمال

األكبر واألهم، منذ تأسيس سلطة الحكم الذاتي، في الضفة والقطاع ال في المهجر، ظل القدومي في 
 ىالخارج مشرفاً علي وجود ضعيف وغير فعال لـ فتح وعلي دائرة منظمة التحرير السياسية المهمشة إل

قاتها الوثيقة بالواليات المتحدة وقد أحاط الرئيس عباس نفسه بشخصيات السلطة المعروفة بعال. حد كبير
عدد من هذه القيادات لم يكن من فتح أصالً، وعدد آخر . واتفاقها مع تصوره لمواصلة العملية السلمية

. اعتبر من جيل فتح الثاني أو الثالث، وهو ما أثار حفيظة القدومي وأغلب أعضاء لجنة فتح المركزية
 فتح، قد صرح، في تعبير عن شعور عدد من قادة فتح وكان هاني الحسن، عضو اللجنة المركزية لـ

 .المخضرمين، محذراً من مساع أمريكية للسيطرة علي فتح
ولكن . ، التقي عباس والقدومي بعمان، وشاع بأن صفقة ما تم التوصل إليها بينهما)مايو(في نهاية أيار 

، )أكتوبر(تصف تشرين األول وفي من. أجواء التشاحن سرعان ما عادت لتصبغ العالقات بين الرجلين
وبينما تصاعد الجدل حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، فشلت لجنة فتح المركزية في االنعقاد للتداول 

وبعد شهر واحد، عقد مجلس فتح الثوري . حول الموضوع بعمان، بسبب الخالفات بين عباس والقدومي
نية، وهو منصب مستحدث، أثار سخرية القدومي، لم في رام اهللا، وُأعلن عباس قائداً عاماً للقوات الفلسطي
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ينته العام إال وعباس يصدر قراراً بتعيين أحد أبرز المحيطين به، ياسر عبد ربه، أميناً لسر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، وقراراً آخر بإغالق مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير بعمان، مما اعتبر 

 .ي، الذي لم يبق تحت إشرافه إال مقر الدائرة في تونسضربة مباشرة للقدوم
هذه الخالفات داخل فتح، التي لم تقتصر علي الخالفات بين عباس والقدومي، بل تكاد تصل إلي 
تنظيمات فتح في كل مدينة فلسطينية في الضفة والقطاع، جعلت من عملية االتفاق حول إعادة بناء 

لمسألة األهم أنه بالرغم من االتفاق بين التنظيمات الفلسطينية في ولكن ا. منظمة التحرير أكثر صعوبة
دمشق علي سبل وآلية إعادة بناء المنظمة، فإن مثل هذا المشروع ال يخص الفلسطينيين وحسب؛ فقد 
ُأسست المنظمة بقرار عربي، وعاشت برعاية عربية، وإعادة إحيائها وبنائها، بما في ذلك إمكانية إعادة 

القوي السياسية داخلها، يخص المحيط العربي، حيث توجد المنظمة ومؤسساتها والجزء رسم أوزان 
وحتي نهاية العام، لم يكن هناك من مؤشرات عربية . األكبر من شعبها، وال يخص الفلسطينيين فقط

رز مثل هذه المؤشرات لم تب. واضحة علي موافقة الدول العربية الرئيسية علي عملية إعادة بناء المنظمة
إلي أن قُدم للفلسطينيين ما سيعرف بالورقة المصرية، التي حملت التصور المصري للتوافق الفلسطيني 

 .ثم جاء اتفاق مكة ليطلق العملية بالفعل. الداخلي، وتضمنت نصاً صريحاً حول إعادة بناء المنظمة
 الحوار الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية

.  مائدة الحوار الوطنيىلتأزم، وضعت أغلب ملفات الحياة السياسية علمنذ بدأت األوضاع الفلسطينية با
 غير الممثلة في أطرها، لم ىفي األصل، ومنذ همش دور منظمة التحرير وتراجعت قيادتها عن ضم القو

ولكن ما إن . تكن هناك مؤسسة رسمية تلتقي داخلها كافة الفصائل وشخصيات العمل العام من المستقلين
 ولدت لجنة المتابعة الوطنية في قطاع غزة، لتلعب مثل هذا الدور، ىاالنتفاضة الثانية، حتانطلقت 

وتُنسق العالقات بين القوي السياسية الفاعلة في االنتفاضة، في الوقت الذي أصبحت دمشق فيه مركز 
 في ربيع وقد كانت اجتماعات الحوار الوطني، التي عقدت بالقاهرة. لقاء قادة الفصائل في الخارج

، والتي ضمت كل الفصائل الفلسطينية، أبرز تعبير عن التوجه إليجاد إطار فلسطيني سياسي 2005
 .يعالج القصور في وضع منظمة التحرير

ما أعاد التوكيد من جديد علي فكرة الحوار الوطني في الداخل الفلسطيني، كان الجدل الكبير الذي أثارته 
، بعد أن توصل مروان )أبريل(بدأ اإلعداد للوثيقة ربما في نيسان .  ىما باتت تعرف بـ وثيقة األسر

 اإلسرائيلي مع عدد Hadarim تفاهم أولي في سجن هداريم ىالبرغوثي، القيادي الـفتحاوي األسير، إل
البرغوثي، الذي يستمر في لعب دور متفاوت في . ىمن القيادات األسيرة من أبناء الفصائل األخر

، افترض كما يبدو أن باستطاعته والقيادات األسيرة ىعالقات بين فتح والفصائل األخرتوجهات فتح وال
األخري االتفاق علي تصور إجماعي للعمل الوطني، يضع حداً للخالفات المتفاقمة بين الحكومة 

وقد استعان البرغوثي بعالقات القيادي الفتحاوي محمد . والرئيس، وحول تشكيل حكومة وحدة وطنية
 الجيدة باإلسرائيليين لتسهيل نقل قيادات أسيرة بارزة من كافة الفصائل الفلسطينية من سجونهم دحالن

البرغوثي، الذي يدرك الوزن .  سجن هداريم، لتسهيل الحوار حول الوثيقة تحت اإلعدادىالمختلفة إل
لشعور بأن تحدد  األرجح غرابة اى الرأي العام الفلسطيني، تجاوز على في التأثير علىالمعنوي لألسر
، بكل ما يثقلها من ظروف سجن وتوق للحرية، برنامج العمل السياسي لشعب يخوض ىمجموعة أسر

 .غمار واحدة من أكثر حركات التحرر الوطني تعقيداً
نُشرت الوثيقة، التي حملت عنوان وثيقة التفاهم الوطني، بتوقيع قيادات أسيرة من أغلب الفصائل 

وقد وجدت الوثيقة ترحيباً سريعاً من الرئيس محمود . ك حماس و الجهاد اإلسالميالفلسطينية، بما في ذل
عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بينما أعرب رئيس الوزراء اسماعيل هنية عن ترحيب متحفظ، 

ترحيب عباس وتحفّظ هنية يعودان .  مزيد من الوقت إلجراء دراسة معمقة للنصىمعلقاً بالحاجة إل
أن الوثيقة تستجيب لمطالب اللجنة الرباعية والرئيس عباس من الحكومة، أي :  سبب رئيسيىبالتأكيد إل
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وربما كان النص األكثر إشكالية من . االعتراف بالدولة العبرية وااللتزام باالتفاقيات الموقعة منذ أوسلو
تستند حالة التفاهم الوطني، وما  أن ى من الوثيقة، الذي دعا إل18وجهة نظر حماس هو الوارد في البند 
 برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات ىينجم عنها من حكومة وحدة وطنية، إل

الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا، تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة، والفصائل 
 كون حماس والجهاد ليستا ممثلتين في المنظمة، وليستا طرفاً بذلك، تجاهلت الوثيقة. الوطنية واإلسالمية

فيما يسمي برنامج اإلجماع الوطني، وقد أعربتا دوماً عن رفض تقديم أي تنازل للدولة العبرية يتعلق 
 .باالعتراف، قبل أن تتضح مالمح التسوية النهائية، وما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون في المقابل

، وهدد بالدعوة إلي استفتاء شعبي حول الوثيقة، ولكن الحوار ىس عباس بوثيقة األسرتَمسك الرئي
الوطني ُأطلق من جديد في مدينتي رام اهللا وغزة، بحضور ممثلين عن الفصائل النشطة في الضفة 

، ىكان الجميع يتحسسون الوزن المعنوي لألسر. والقطاع وعدد من القيادات والشخصيات المستقلة
أي منزوعي الصالحيات ( في الوقت نفسه غرابة أن تقرر مجموعة منهم، وهم في اَألسر ويدركون
 نص ىبرنامج العمل لكافة القوي وللحركة الوطنية؛ وأصبح الهدف بالتالي هو التوصل إل) التنظيمية

م من أن أمهل عباس المجتمعين في الحوار الوطني عشرة أيام لالتفاق، وعلي الرغ. جديد للتفاهم الوطني
ربما كان عباس يستشعر أن ). الدستور الفلسطيني لم يشرع لالستفتاء الشعبي، فقد عاد للتلويح باالستفتاء

، من ناحية، وطول نص الوثيقة وغموضها، ال سيما أن معظم ىااللتفاف الشعبي العاطفي حول األسر
 الناجم عن الحصار، يضمن ، إضافةً إلي العنت المعيشيىبنودها لم تكن مصدر خالف، من ناحية أخر

وفي المقابل، أشار معارضو الوثيقة واالستفتاء إلي أن مبدأ االستفتاء غير . نتيجة إيجابية لالستفتاء
 وإن كان ال بد من االستفتاء ىدستوري، وأن الشعوب ال تستفتي علي حقوقها الوطنية الكبري، وأنه حت

 .والمهجر، ألن القضايا محل الخالف تخصهم جميعاًفليستفتَ كل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل 
 تموز 26لم يلتفت الرئيس ألصوات المعارضين وأصدر مرسوماً يدعو لعقد استفتاء حول الوثيقة في 

في . ؛ ولكن لقاء الحوار الوطني قرر استبعاد خيار االستفتاء، وواصل النقاش حول صيغة جديدة)يوليو(
وبالرغم . تفاق حول الوثيقة، ُأقر في لقاء بين الرئيس ورئيس الوزراءالنهاية، توصل المجتمعون إلي ا

من أن التعديالت علي وثيقة األسري شملت العديد من البنود، إال أن الالفت كان التعديل الذي تناول البند 
وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل، توحد :  محل الخالف الرئيسي، الذي أصبح كالتالي18
اب السياسي الفلسطيني علي أساس األهداف الوطنية الفلسطينية، كما وردت في هذه الوثيقة الخط

وقرارات الشرعيتين العربية والدولية المنصفة لشعبنا، بما يحفظ حقوقه وثوابته، تنفذها منظمة التحرير 
 ... .يةالفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، رئيساً وحكومة والفصائل الوطنية واإلسالم

باالتفاق علي وثيقة التفاهم الوطني، انطلق البحث من جديد حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، التي بات 
ولكن . الجميع يدرك أنها المخرج من األزمة، والطريق األنجع لمواجهة الضغوط الخارجية والحصار

ائب، أكثر تعقيداً من سرعان ما اتضح أن الخالف حول تشكيل الحكومة، برنامجاً وأسماء وتوزيع حق
الخالف حول نص وثيقة التفاهم الوطني، وأن االتفاق علي الوثيقة لم يذلل الصعوبات كما تصور 

والحقيقة أن مسألة الحكومة لم تعد مسألة فلسطينية داخلية، تتعلق بالتدافع بين من فاز في . البعض
الحكم والقرار وحسب، بل أصبحت االنتخابات وطبقة سياسية ترفض التنازل عن امتيازات السلطة و

 .أيضاً مجاالً للضغوط األمريكية واألوروبية واإلسرائيلية، وبعض الدول العربية كذلك
تراجعت حدة الخالفات خالل أسابيع الحرب اإلسرائيلية علي لبنان، وأخذ الجميع في انتظار نتيجة 

وما .  جانب المعسكر األمريكيى إلالحرب التي كشفت عن انقسام عربي، بدا أن الرئيس عباس يقف فيه
 المقاومة ىإن انتهت الحرب حتي تزايدت حدة الخالفات الفلسطينية من جديد، ال سيما أن حماس وقو

) أغسطس(وقد تم خالل األسابيع األخيرة من آب . رأت في انتصار المقاومة اللبنانية انتصاراً لها
فكار حول تشكيل الحكومة، بدءاً من حكومة تكنوقراط تداول العديد من األ) سبتمبر( من أيلول ىواألول
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ولكن ما تسرب من لقاء الرئيس عباس بوزيرتي الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني .  حكومة فصائلىإل
Tzipi Livni واألمريكية كوندوليزا رايس Condoleezza Riceأن عباس ليس في وارد ى، أشار إل 
وبتدهور األوضاع األمنية والسياسية في تشرين األول . لة للحكومة أي من الصيغ المتداوىالموافقة عل

. ، تدخلت قطر، في شخص وزير خارجيتها، في أول محاولة عربية غير مصرية للوساطة)أكتوبر(
 ى رام اهللا، لم تستطع التغلب علىولكن الوساطة القطرية، التي شملت وصول الوزير القطري إل

 .وزراءالخالفات بين الرئيس ورئيس ال
بعد أيام من لقائه وزيرة الخارجية األمريكية، أبلغ عباس حكومته أن اإلدارة األمريكية ترفض االتفاق 

 إهمال ى الجديدة وربما كان هذا الموقف األمريكي ما دعا الرئيس عباس إلىالوطني حول وثيقة األسر
مبادرة (مبادرة العربية للسالم الوثيقة ورفع مطلب جديد في مواجهة حكومة حماس يتعلق بااللتزام بال

وقد أكد هنية أن الخالف حول المبادرة العربية ). األمير عبد اهللا، التي عرفت بمبادرة قمة بيروت العربية
وفي مفاجأة .  األقل فيما يتعلق ببرنامج الحكومةىعائق أساسي أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، عل

. ن لقاء رئيس الوزراء، مسهماً بالتالي في تصعيد أجواء الخالفسياسية، أخذ الرئيس خطوة االمتناع ع
، بدأ النائب الفلسطيني ومرشح الرئاسة السابق مصطفي البرغوثي )أكتوبر(ومنذ نهاية تشرين األول 

من القضايا، بما في ذلك % 80 حد التصريح باالتفاق علي ىوساطة بين الرئيس والحكومة، وصلت إل
صيغة أولية للبرنامج السياسي، وكانت حماس في أثناء هذه المشاورات قد توزيع أغلب الحقائب و

هو حجم تمثيلها في الحكومة بالنسبة إلي مقاعدها في ( مقعداً 14استعدت لالكتفاء بتسعة مقاعد من أصل 
، وتخلت عن رئاسة الوزراء وعن ترشيح قياداتها من الصف األول لعضوية )المجلس التشريعي

 . الحكومة
 إجهاض كل جهود ىأن التقارير حول االتفاق كانت مبالغاً فيها، أو أن أطرافاً خارجية كانت تدفع إلبيد 

 أن الحكومة الفلسطينية الوحيدة المقبولة هي الحكومة الملتزمة ىعادت واشنطن إلي التوكيد عل. االتفاق
 إلي طريق مسدود، في بشروط اللجنة الرباعية؛ ثم واجه الرئيس عباس الفلسطينيين بإعالن الوصول

وألن تصريح الطريق المسدود جاء بعد . الوقت الذي غادر فيه رئيس الوزراء البالد في جولة عربية
لقاء لعباس بوزيرة الخارجية األمريكية، فقد تولّد انطباع عام بأن الرئيس كان يستجيب لضغوط أمريكية 

 ىما أكد هذا االنطباع كان القنبلة األخر. رضجديدة، وأنه يدفع األمور باتجاه الحسم العسكري علي األ
التي سرعان ما ألقاها عباس في الساحة الفلسطينية، بإعالنه في خطاب أمام اجتماع للمجلس التشريعي 

، عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، من دون أن يحدد موعد االنتخابات، 16/12/2006في 
ن حالة التوتر في الضفة والقطاع علي السواء؛ وفي حين خرجت صعد اإلعالن عن انتخابات مبكرة م

القيادات السياسية الملتفة حول الرئيس للدفاع عن االنتخابات، أعلن الناطقون باسم حماس أن الرئيس ال 
يملك السلطات الدستورية لحل المجلس التشريعي قبل نهاية مدته القانونية، وأن إعالنه يمثل خطوة 

 .تائج انتخابات ديمقراطية شفافةلاللتفاف حول ن
، قام خالد مشعل بزيارة للقاهرة، بحث خاللها مسألتي )نوفمبر(خالل األسبوع الثالث من تشرين الثاني 

 الذي أسرته حماس، والخالفات Gilad Shalitتبادل األسري المتعلقة بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط 
قد تسرب عن الزيارة أن الجانب المصري يقبل وجهة نظر الفلسطينية حول حكومة الوحدة الوطنية، و

وبدا أن إعالن . حماس حول الحكومة، وأنه سيدفع من جديد من أجل تبلور اتفاق فلسطيني داخلي
الرئيس عباس الدعوة إلي انتخابات مبكرة لم يفاجئ الفلسطينيين وحسب، بل وفاجأ الدول العربية المعنية 

 أن مصر، الطرف العربي الرئيسي المعني بالشأن الفلسطيني، أبدت فتوراً ولوحظ، علي أية حال،. كذلك
ومع نهاية العام، وبينما تصاعدت حدة التوتر . تجاه خطوة عباس الجديدة وامتنعت عن تأييدها

واالشتباكات المسلحة بين األطراف المختلفة، دعا األردن عباس وهنية إلي لقاء في عمان، ولكن اللقاء لم 
ألن حماس لم تكن تنظر إلي األردن باعتباره طرفاً محايداً، وأن األردن لم يعالج بعد : ، أوالًيتبلور
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ألن عباس لم : وثانياً. ترسبات األزمة األمنية ـ السياسية التي كان قد أثارها مع حماس قبل عدة شهور
ألن تداعي األحداث : وثالثاً. ينظر بترحيب إلي فكرة تعامل األردن معه ومع هنية علي قدم المساواة

 .سرعان ما ابتلع الدعوة األردنية
وعلي خلفية االنسداد السياسي، تصاعد التدهور األمني، وتزايد عدد ضحايا الصدامات المسلحة، التي 
انتقلت من شوارع مدينة غزة إلي مدن القطاع األخري، وبدا كأن العقل السياسي الفلسطيني عاجز عن 

وأخذت التقارير تتواتر حول عمل محمد دحالن علي تفجير . تدخالت الخارجيةاحتواء األزمة وتجاوز ال
مسلح واسع النطاق إليقاع هزيمة بجناح حماس المسلح والقوة التنفيذية الموالية للحكومة، وأنه يلقي تأييداً 

انب من اإلدارة األمريكية ومن بعض الدول العربية، وبالفعل فشل تحقيق هذا الهدف ميدانياً، إلي ج
ولم يعد . George W. Bushسلسلة اإلخفاقات التي منيت بها إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش 

هناك بد من ضرورة تدخل عربي، يضع المصلحة الفلسطينية والعربية العليا في االعتبار، مهما كان 
ح للقاء في مكة وهذا ما تبلور الحقاً في دعوة الملك السعودي عبد اهللا حماس و فت. الموقف األمريكي

 .المكرمة، وهو اللقاء الذي توصل إلي اتفاق مكة وأطلق مرحلة جديدة للعمل الوطني الفلسطيني
 :خاتمة

أثار دخول حماس القوي االنتخابات التشريعية الفلسطينية جدالً واسعاً حول ما إن كانت حماس قد 
ها تسعي إلي الحصول علي حصة وصلت إلي نهاية طريق المقاومة، في هذه المرحلة علي األقل، وأن

وبالرغم من أنه من الصعب النفي القاطع . تتفق وحجمها الجماهيري ووزنها السياسي من السلطة والحكم
لمثل هذا المنطق، ال سيما فيما يتعلق بعدد من قيادات حماس في الضفة والقطاع، إال أن ما أكدته أحداث 

االنتخابات، دافع الخشية من ضربة عسكرية واسعة،  هو أن الدافع اآلخر وراء المشاركة في 2006
ولكن ربما لم تدرك قيادة حماس، بعد . وحماية برنامج المقاومة وإعطائه الشرعية، كان حقيقياً وواقعياً

النصر الكبير في االنتخابات أن الوضع الفلسطيني يمر بمرحلة انتقالية، بحيث ال يمكن ألحد تقدير المدي 
 إن كانت الخريطة السياسية التي أسفرت عنها نتيجة االنتخابات ستصبح هي الخريطة الذي ستأخذه، أو

البعض يري أنه كان علي حماس، مثالً، أن تبذل جهداً . العادية للوضع السياسي الفلسطيني لوقت طويل
أكبر وأطول لتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ وحتي بعد أن حصلت الحكومة التي تقودها حماس علي الثقة 

والبعض يري أن حكومة . من المجلس التشريعي، كان علي جهود تشكيل حكومة الوحدة أال تتوقف
ولكن مع ذلك يسجل لحكومة . حماس فقدت زمام المبادرة أمام هجمة التظاهرات المطالبة بالرواتب

 .حماس صمودها في وجه الحصار، وما تعرضت له من ضغوط، األمر الذي لواله لما تحقق لقاء مكة
، بما في ذلك فتح، التي ى الفلسطينية األخرى أن علي القو2006، كشفت أزمة العام ىمن ناحية أخرو

امتنعت عن المشاركة في حكومة الوحدة، لهذا السبب أو ذاك، أن تدرك أن وجودها مرتبط بتقديمها 
ر ترك حكومة  خياىإل) فبراير(المصلحة الوطنية علي المصالح الفئوية الخاصة، وأن ذهابها في شباط 

حماس للغرق وحدها كان تقديراً خاطئاً، سواء أكان من وجهة نظر مصلحة الشعب والقضية الوطنية، أم 
. من وجهة نظر فهم تصميم حماس علي تحمل المسؤولية التي ألقاها الشعب علي كاهلها في االنتخابات

ساحة الفلسطينية، التي بدأت في لقد أكدت نتائج االنتخابات حقائق التحوالت السياسية العميقة في ال
هذه التحوالت، التي تشير إلي صعود التيار . الثمانينيات من القرن العشرين وتعززت بعد توقيع أوسلو

وال يمكن للقضية . اإلسالمي، ال تقتصر علي الساحة الفلسطينية، بل هي ظاهرة عربية وإسالمية شاملة
األخري، ضمناً أو صراحة، تشتغل في محاولة تجاهل الوطنية أن تتقدم إن ظلت القوي الفلسطينية 

 .الصعود السياسي اإلسالمي أو محاصرته
ولدت األزمة الفلسطينية من خالف متعدد المستويات بين حكومة حماس ومعسكر الرئيس الفلسطيني 
حول السياسات والصالحيات، وحول الحكم والقرار؛ ولكنها ولدت أيضاً من الرفض اإلسرائيلي 

وبالرغم من أن اتفاق . مريكي لتبلور نهج سياسي فلسطيني وطني جديد للتعامل مع القضية الوطنيةواأل
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مكة قد وفر فرصة كبيرة إلعادة التوافق الفلسطيني الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن استحقاقات 
قات تتجاوز تشكيل فوز حماس في االنتخابات ومشاركتها القوية في سلطة الحكم الذاتي، يفرض استحقا

من هذه االستحقاقات، ضرورة إدراك خطورة اعتماد السلطة الفلسطينية علي المساعدات . حكومة الوحدة
فهذا االرتهان يشكل خطراً علي كامل .  األوروبية، مما يعني االرتهان لإلرادة اإلسرائيلية-األمريكية 

ة من هذا االرتهان، والعودة إلي الدعم العربي القضية الفلسطينية، ولذلك فإن تحرير اإلرادة الفلسطيني
ومن هذه االستحقاقات، . واإلسالمي الرسمي الشعبي، يجب أن يكون من أولوية أولويات العمل الوطني

إعادة بناء هيكل سلطة الحكم الذاتي علي أساس وطني، بمعني التخلص من الطبيعة السياسية الفئوية 
طينية، التي جعلت مؤسسات السلطة وكأنها امتداد لحركة فتح، أو حتي ألجهزة األمن وللبيروقراطية الفلس

واألهم من ذلك هو بدء العمل الفعلي إلعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها، . ألجنحة معينة في الحركة
وأخيراً، ضرورة . وجعلها أكثر تمثيالً لحقيقة االتجاهات السياسية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ككل

 .ل إلي برنامج مقاومة وطني يتمحور حول تحرير القدس، ومواجهة الجدار والمستوطناتالتوص
  2/6/2007القدس العربي 
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يفتقد المقدسيون هذه األيام الراحل فيصل الحسيني الذي حمل لواء الدفاع عن القـدس، لكـن الـذكرى                  
ل هذه المرة معنى مختلفا، مع الكشف عن رفضه التطبيع مع االحتالل، حتـى وإن               السادسة لرحيله تحم  

كان الثمن استرجاع المصحف الشريف الذي كان في جيب والده عبدالقادر الحسيني حين استـشهد فـي                 
  .معركة القسطل

ائـد   ان عوزي نركيس الذي كان ق      "يديعوت أحرونوت "ويروي الكاتب اإلسرائيلي يهودا ليطاني لصحيفة       
فـي  :  قال لـه   1948 احدى العصابات الصهيونية التي احتلت فلسطين في حرب          - "كتائب لواء البلماخ  "

 وصلت ساحة الميدان في القسطل حيث استشهد قبل ذلـك بوقـت قـصير قائـد                 1948ابريل من العام    
يب قميـصه   ومع تفتيش جثة الحسيني وجدت في ج      . المقاتلين الفلسطينيين في القدس، عبدالقادر الحسيني     

  ."مصحفا صغيرا موشى، أخذت المصحف تذكارا وهو منذ ذلك الحين موجود في مكتبتي
توجه نركيس إلى الكاتب ليطاني، ليستفسر منه ان كان يعرف وسيلة إلعادة المصحف إلى أحد اقربـاء                 

 أن أعيد   توجه اليه من فضلك وقل له إنني أريد       "فقال نركيس   . الحسيني الذي أجابه انه يعرف ابنه فيصل      
  ."مصحف أبيه
اعتقدت انه سيفرح للحصول    . وألنني عرفت فيصل الحسيني جيدا، لم أتردد في التوجه اليه         "يقول الكاتب   

على الكتاب الذي أخذ من أبيه، هاتفته وأخبرته باألمر، وفوجئت أن ساد صـمت لبـضع دقـائق وراء                   
مرت بضعة اسابيع لم    "وتابع  . "لق الهاتف سأرد عليك في هذه المسألة، ثم ودع وأغ       : الهاتف، وبعدها قال  

اعتقدت أنه ربما يكون حدث خلل وأنني ربما اخطـأت بـشيء   . يجبني فيصل الحسيني في اثنائها بشيء   
  ..ما

توجهت إلى من علمت أنه مقرب من عائلة الحسيني، وهو المرحوم أنور نسيبة، الذي كان وزير الدفاع                 
ألنك "أجاب نسيبة،   . ®"ألسأله بماذا أخطأت؟  . رزين في ذلك الوقت   األردني ومن الرجال الفلسطينيين البا    

في وضع كهذا ال يتوجهون إلى الشخص توجها مباشرا بل بتوسط وسيط،            . غير عارف بعادات مجتمعنا   
اذ لو كان تحفـظ أو رفـض        . مثال أنا، كنتَ تستطيع أن تتوجه إلي وكنتُ أتوجه أنا الى فيصل وعائلته            

  ."سهل عليه أن يرد عن طريق انسان ثالثاالقتراح لكان من األ
انه يرى أنه منذ اللحظة التي سمع فيها الحسيني أن جنراال في الجيش اإلسرائيلي              : تابع أنور نسيبة يقول   

وأشار . ، يحاول أن يغريه بأن يتعاون معه      "للشاباك"يقترح إعادة المصحف، تخوف من أن يكون هنا فخ          
ون مصحف بطلنا الوطني أهمية عظيمة، وفي رأيي أن هذا ذخر وطنـي             إن الفلسطينيين يول  "إلى نسيبة   
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وتابع قائال توجه الى السيد نـركيس       . "عظيم األهمية ويجب عرضه في المتحف بقرب المسجد األقصى        
  .وقل له باسمي انه يمكن تسوية المسألة اذا أعيد المصحف بهدوء وبال مراسم

وأين العالقات العامة؟ أريد فعل ذلـك       ": كان جوابه .  نسيبة يقول ليطاني عدت الى نركيس وأبلغته اقوال      
بقي مصحف عبدالقادر   "ويختتم الكاتب اإلسرائيلي    . "!في حضور الصحافة والتلفاز وإال فانني غير معني       

تخوفت أن يسألني الحسيني إلى ماذا صارت قضية مصحف أبيه لكنه لم يفعـل ذلـك            . في مكتبة نركيس  
  ."حتى يوم موته
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 استعدادت راهنة وخطوات مستقبلية: تنظيم القاعدة في فلسطين .67
للفلسطينيين سبب آخر للقلق والخوف والتوجس يضاف إلى الواقع السيئ والرديء الذي يعيشونه سـواء               

  وجوده رسمياً في سـاحة الـصراع األساسـية مـع    "القاعدة"في الداخل أو في الشتات، فقد أعلن تنظيم         
إسرائيل، أي في الداخل الفلسطيني، األمر الذي يثير العديد من األسئلة وعالمات االستفهام، فهل كان من                

 إلى فلسطين المحتلة أم كان األمر حتمياً وربما حتى متأخراً بعـض             "القاعدة"المفاجئ والغريب أن تصل     
ليلة الماضية؟ وما العالقة بـين       خالل األعوام الق   -الشيء في ظل األجواء القاعدية التي سادت فلسطين         

المشروع الوطني الفلسطيني ووصول القاعدة إلى فلسطين؟ وهل صحيح أن مجرد وصول هـذه يعنـي                
 تعيش وتقتات على شظايا الوحدة وانكسار أو        "القاعدة"حتماً ضعف هذا المشروع وترهله على اعتبار أن         

 غياب الحد األدنى من التوافق على المشروع الوطني؟
الوضع األمني واالقتصادي في فلسطين مهيأ تماماً السـتقبال تنظيمـات غيـر تلـك         : د الستار قاسم  عب

الموجودة في الساحة الفلسطينية، ذلك ألن تجربة التنظيمات الفلسطينية ال تعطي أمالً كبيراً لعدد ال بأس                
ية القائمة حالياً غير فاعلـة      كثر هم الفلسطينيون الذين يرون في التنظيمات الفلسطين       . به من الفلسطينيين  

وقاصرة عن تحقيق األهداف المعلنة مثل عودة الالجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتتعزز هـذه               
 .الرؤية عندما تتم مقارنة أعمال هذه التنظيمات بتنظيمات أخرى مثل حزب اهللا والقاعدة

هللا يمثّل النموذج الثوري الحقيقي على الساحة       هناك انطباع قوي وشبه شامل لدى الفلسطينيين بأن حزب ا         
وهنـاك مـن    . العربية، وأنه يختلف في تركيبته وتنظيمه وأدائه ووسائله عـن الفـصائل الفلـسطينية             

الفلسطينيين من يرى في تنظيم القاعدة معبراً عن األسلوب الصحيح الذي يجب اتباعه في مواجهة أهـل                 
من بين الفلسطينيين من يرغـب  .  يذيقون األمة كأس الذل والهوان     الغرب الذين، وفق أغلب الفلسطينيين،    

في نسخ تجربة حزب اهللا، أو أن يصبح عضواً في تنظيم يقيمه حزب اهللا، ومنهم من يـرى أن طريقـة                     
 .المواجهة التي تتّبعها القاعدة هي األمثل

تعتبر القاعـدة   .  الصهيوني تعتبر القاعدة فلسطين ساحة قتال رئيسية يجب العمل فيها مباشرة ضد الكيان           
إسرائيل كياناً مصطنعاً وغازياً إحاللياً يحتل أرض المسلمين، ويسيطر على مقدسات إسـالمية، وعلـى               

ترى القاعدة أنه يجب    . مسرى الرسول محمد عليه الصالة والسالم، وعلى أولى القبلتين وثالث الحرمين          
من فلسطين، ورؤيتها في ذلك ال تستند فقط إلى استعادة          مقاتلة إسرائيل بهدف إزالتها نهائياً وطرد اليهود        

الحقوق، بل بشكل رئيسي إلى قاعدة شرعية توجب على المسلمين القتال من أجل دحر الـذين يقـاتلون                  
 .المسلمين ويطردونهم من ديارهم ويظاهرون على طردهم

 كقطعة جغرافية مـن واليـة       ال تعترف القاعدة بتجزئة العالم اإلسالمي، وهي بالتالي تنظر إلى فلسطين          
فلسطين بالنسبة إليها عبارة عـن      . الشام، وال تنظر إليها كوحدة سياسية يجب أن تتحول إلى دولة مستقلة           

هـذا  . أرض إسالمية ال أرض فلسطينية، وال يملك الفلسطينيون حق التنازل عنها أو عن أي جزء منها               
معوا، في التنازل عن فلسطين أو عـن أي جـزء   ينطبق أيضاً على العرب الذين ال حق لهم، حتى لو أج        

 .منها
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تقول القاعدة بأنها تشن هجماتها ضد الذين يذلّون األمة اإلسالمية وينتهكون حرماتها وينهبون ثرواتهـا               
أميركا، بالنسبة إلى القاعدة، هي رأس األفعى، وهي التي         . ويقتلون أبناءها وعلى رأسهم الواليات المتحدة     

عرب، وهي التي تقدم كل الدعم إلسـرائيل، وإذا ضـعفت فـإن الحكومـات العربيـة              تستأجر الحكام ال  
إسرائيل هي حليفة األنظمة العربية، والطرفان يعمالن على تطويع المسلمين          . ستضعف، وكذلك إسرائيل  

 .لخدمة مصالح الغير
 شرعي، وتقول   تقف القاعدة ضد اتفاق أوسلو على اعتبار أنه تنازل عن المقدسات واعتراف بكيان غير             

اتفـاق  . بأنه وما تمخض عنه من اتفاقات حرام شرعاً وال يجوز لمسلم أن يقبله أو يتعامل معه بإيجابيـة  
أوسلو، بالنسبة إلى القاعدة، ال يمكن تشبيهه بصلح الحديبية ألن ما يقوم به رسول بوحي من اهللا ال يمكن                   

ن تشبيه ياسر عرفات بالرسول محمد عليه السالم،        أن يؤتى به لتشبيهه بأعمال البشر االجتهادية، وال يمك        
 .وال المفاوضين الفلسطينيين بالصحابة األجلّاء

القاعدة ليست رومانسية في ما يتعلق بالذين فاوضوا إسرائيل ووقّعوا معها االتفاقات، وهي تـرى أنهـم                 
وقّعين، وتـرى أنهـم     هي ال تحسن الظن بالمفاوضين الفلسطينيين والم      . غارقون في الخيانة حتى آذانهم    

أصحاب ارتباطات قديمة مع أميركا ومع إسرائيل ودول غربية، وأنهم كانوا من أصحاب الحظوة لـدى                
هي ترى أن عدداً من المفاوضين يحملون جنـسيات         . أهل الغرب في الفترات التي سبقت مؤتمر مدريد       

ودعم إعالمي مـن الغـرب      غربية، وبعضهم اآلخر كان يحصل على تسهيالت تجارية وامتيازات مالية           
ومن إسرائيل، أي أن هؤالء كانوا ينتظرون لحظات ضعف الفلسطينيين والمسلمين عموماً من أجل تنفيذ               

وقد نبهت القاعدة مراراً شفاهةً وكتابةً عبر خطابـات قادتهـا   . برامجهم التي تصب في مصلحة إسرائيل    
ة ما يقوم به المفاوضون الفلسطينيون، واعتبرتهم       المعدة مسبقاً، وعبر مواقعها على اإلنترنت إلى خطور       

 .هم أنفسهم خطراً على القضية الفلسطينية
ال . لهذا حاولت القاعدة أن تدخل فلسطين، وبالتحديد الضفة الغربية وغزة، وأن تقيم فيها امتداداً تنظيميـاً          

 بينهم من يحمل معهـا  بد من أنها تتصل بفلسطينيين من هنا وهناك عبر وسائل مختلفة عسى أن تجد من        
وهي ال بد تحاول أن تتصل بأنـاس مـن          . عبء التنظيم والقيام بعمليات عسكرية ضد أهداف صهيونية       

تقديري أنها تبحث وتـتفحص     .  لتكون أكثر قدرة على المناورة والتجهيز والتنفيذ       1948األرض المحتلة   
تركيزها على الموجودين داخل فلسطين،     وتقوم، وأظن أن تركيزها على الفلسطينيين في األردن أكثر من           

 .وذلك بسبب سهولة االتصال
 أو  48سمعنا عبر وسائل اإلعالم أن إسرائيل اكتشفت خاليا تابعة للقاعدة في فلسطين سواء في أراضي                

هناك أقوال بأن بعض عناصر تنظيم القاعدة قد قُبض عليهم من قبل أجهزة             . ، لكننا لم نسمع تفاصيل    67
نية، وحوكموا وحكم عليهم بالسجن، لكن ال يوجد وضوح حتى اآلن في هذه المسألة، ولـم                األمن الصهيو 

على الرغم من ذلـك، محـاوالت القاعـدة         . يتسن لنا التحدث مع محامين اطلعوا على إفادات المعتقلين        
 .ستستمر، وأرى أنها ستنجح في النهاية

زب اهللا أيضاً، تكمـن فـي التـراث التنظيمـي           مشكلة القاعدة األساسية في التنظيم، التي هي مشكلة ح        
اعتاد التنظيم الفلسطيني أن يكون علنياً، وأن يناضل عبر شاشات التلفـاز ووسـائل              . الفلسطيني المهلهل 

اإلعالم، وهي عادة مكّنت إسرائيل من التعرف بأسرار التنظيمات الفلسطينية، ومن القبض على العديـد               
في فلسطين، كثير من الناس ينظّموا عبر الهاتف أو جهاز الفاكس           . امن الخاليا وتفكيكها وسجن أعضائه    

فمثالً، قُبض على خلية بنابلس قيل إنها تابعة لحزب         . أو اإلنترنت التي تخضع جميعها للرقابة اإلسرائيلية      
كّكـت  وإذا كانت خاليا للقاعدة قد فُ     . اهللا ألن أعضاءها كانوا يسيرون أعمالهم التنظيمية من خالل الهاتف         

 .وقُبض على أعضائها فذلك بسبب غياب الحرص األمني
األرضية خصبة في فلسطين لتنظيم القاعدة ألن هناك من بين المتدينين وغير المتدينين الذين يؤمنون بأن                

وعلـى  . منهج القاعدة هو المنهج الوحيد والصحيح للقضاء على إسرائيل ولمواجهة الهيمنة األميركيـة            
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 الشديدة التي تشنّها جهات متعددة ضد القاعدة، إال أن العديد مـن النـاس يجهـرون                 الرغم من الحمالت  
أولهما هو  : بتقديري أن هذا ناجم من أمرين     . بتأييدهم لها، ويعبرون عن استعدادهم لالنخراط في صفوفها       

يشفي غليـل   أن التنظيم يلبي تطلعات بعض الناس ويعبر عن فلسفتهم في المواجهة، وثانيهما أن التنظيم               
 .بعض الناس أحياناًَ، وخاصة عندما يضرب مصالح غربية

تقديري أن تنظيم القاعدة سينجح في النهاية في تشكيل خاليا في فلسطين، إن لـم يكـن مباشـرة عبـر                     
االتصال المباشر مع القيادة، فبصورة غير مباشرة تُستلهم من طريقة عمل القاعدة في بلـدان عـدة، أي                  

وإذا نجح في ذلك فإنه سيستهدف إسرائيل ما أمكن، والقيادات الفلسطينية التي تقيم             . بصورة غير مركزية  
من المتوقع أن يكون رموز أوسلو وقادة األجهزة األمنية، وقادة الفصائل الممالئة ألوسـلو             . عالقات معها 

لفكر الغربيين خارج   ولن تكون المواقع األجنبية مثل القنصليات ومراكز البحث والترويج للثقافة وا          . أهدافاً
على كل حال، تنظيم القاعدة يتمدد في مختلف أنحاء الـوطن العربـي، ولـن تكـون             . دائرة االستهداف 

 .فلسطين الحلقة األخيرة في تمدده
تم بحمد اهللا تشكيل مجموعة الجيش اإلسالمي التابع لتنظيم القاعدة في أرض الرباط ضـد               ": ماجد عزام 

ليب، تلبية هللا ولكالم الشيخ المجاهد أسامة بن الدن والشيخ أيمن الظواهري            االحتالل الغاصب وعباد الص   
والشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي، سنستهدف كل عدو لإلسالم والمسلمين وسنضرب بيد من حديد              
كل الحمالت الصليبية األميركية والصهيونية ونفجر بأجسادنا كل مواقعهم ونزلزل األرض مـن تحـت               

عرض على شاشات التلفاز صوراً لمجموعاتنا المقاتلة حتى يعرف أعداؤنا أننـا ال نتهـاون               أقدامهم وسن 
 ."وأننا جديون بأفعالنا

هكذا تم اإلعالن الرسمي بوصول القاعدة إلى فلسطين، وتحديداً إلى قطاع غزة، عبر تأسيس مجموعـة                
، ولم 2006صدر في الثامن من أيار  عسكرية تابعة مباشرة للقاعدة تأتمر بأمرها، في بيان التأسيس الذي           

ومنذ عام ونصف عام، سادت في فلسطين، وتحديداً في غـزة، أجـواء             . يتم التعاطي معه بجدية واهتمام    
قاعدية بامتياز إلى أن ُأعلن الشهر الماضي جيش اإلسالم أو كتائب التوحيد والجهاد ذراعاً للقاعدة عبـر                 

ون ووضع الئحة طويلة عريضة من المطالـب والـشروط          تبنّي خطف الصحافي البريطاني آالن جونست     
إلطالقه تتضمن إطالق سراح أبي قتادة الفلسطيني ـ أحد منظّري القاعدة ـ المعتقل في لندن، وكـذلك    
إطالق سراح المواطنة العراقية ساجدة الرشادي المتهمة بمحاولة تنفيذ عملية انتحارية في أحـد فنـادق                

بة بإطالق سراح المعتقلين في سجون االحتالل األميركي والبريطاني فـي           عمان، وتتضمن القائمة المطال   
العراق وغوانتانامو من دون أي تطرق أو إشارة إلى القضايا والملفـات الوطنيـة المتعلقـة بالـشعب                  

 .الفلسطيني وقضيته العادلة
مـا حـدث    يجب أن ال نستغرب وصول القاعدة إلى فلسطين حيث إن األمر كان مسألة وقت فقط أو رب                

ومنطقياً ومنهجياً وفي السياق العام فإن وجود       . أخيراً بعض الشيء وفق أحد االجتهادات ووجهات النظر       
أو وصول القاعدة إلى أي بقعة من العالمين العربي واإلسالمي يبدو أمراً حتمياً في ظل الواقع الـرديء                  

اجتماعية وتبعيـة للخـارج، وخاصـة       والمهترئ والمتضمن تسلطاً واستبداداً سياسياً وأزمة اقتصادية و       
للواليات المتحدة، وعجزاً عن الوقوف في وجهها ال بل التساوق مع الخطـوط والمـشاريع التـي أراد                  
مجانين اإلدارة األميركية تسويقها بل فرضها بالقوة على المنطقة، وقبل كل ذلك، حرباً ال تلـين علـى                  

عه من ممارسة أدنـى حقوقـه الـسياسية والدسـتورية،           التيار اإلسالمي المعتدل ودفعه إلى الزاوية ومن      
وباختصار من حاصر وعزل وأضعف اإلخوان المسلمين بصفتهم التيار األبرز في الـشارعين العربـي               
واإلسالمي حصل في النهاية على القاعدة، وفي أسوأ األحوال وفي أحسنها على شعب محـبط يـائس ال                  

 . واإلحباط والقنوطيجد غير العنف وسيلة لتفجير الغضب واليأس
هذا في الشأن العربي اإلسالمي العام، أما األمر في فلسطين فيبدو مختلفاً بعض الشيء في ظل انخـراط                  
فئات المجتمع المختلفة وطبقاته في الصراع مع إسرائيل وفي المقاومة بأشكالها المختلفة تحت رايـة أو                
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ألدنى عن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس       الفتة المشروع الوطني الفلسطيني الذي يتحدث في حده ا        
 الصادر  194، وعن حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفق القرار          1967في األراضي المحتلة عام     

 .عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
ألجواء، نظرياً يمكن القول إن األجواء القاعدية بدأت في التشكّل خالل العامين السابقين فقط، وهي، أي ا               

تناسبت عكسياً مع مناعة المشروع الوطني الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية وقوتهمـا ومتانتهمـا              
وصالبتهما، ولذلك لم يكن صدفة أبداً اإلعالن بوجود القاعدة كأمر واقع وتنظيم على األرض فـي ذروة                 

ديد قد يكون قتله مـن الناحيـة        االقتتال الداخلي الفلسطيني الذي أضعف المشروع الوطني، ولألسف الش        
السريرية، واألمر منوط فقط باإلعالن الرسمي بوفاة المشروع الذي سيترافق حتماً مع تحول القاعدة إلى               

 .التنظيم األكبر في قطاع غزة
بتفصيل أكثر وبتحديد أدق لألسباب التي أدت إلى تشكل األجواء القاعدية في غزة وصوالً إلى اإلعـالن                 

 التنظيم هناك، يمكن اإلشارة إلى الهدنة أو التهدئة التي أعلنتها فصائل المقاومة مع جيش               الرسمي بوجود 
 واستمرت صامدة حتى نهاية العام نفسه، علـى رغـم الخـروق             2005االحتالل االسرائيلي بداية عام     

 أن  االسرائيلية والردود عليها، وخاصة من طرف الجهاد اإلسالمي وكتائب شهداء األقصى، وعلى رغم            
 عندما نفذت عمليـة أسـر    2006حركة المقاومة اإلسالمية حماس لم تعلن إنهاء الهدنة إال منتصف عام            

الجندي جلعاد شاليت بالتعاون مع جيش اإلسالم، ثم سرعان ما عادت إلى التهدئة في تشرين الثاني مـن                  
إليها من جديد شرط أن تكون      العام عينه قبل أن تعلن انهيارها إبان األسبوع الماضي مع استعداد للعودة             

 .شاملة وضمن سلة متكاملة سياسية وأمنية
عندما حدثت التهدئة لم ينظر إليها قادة األجنحة العسكرية للفصائل وكوادرها بارتياح، وفي ظل استمرار               
الجهاد اإلسالمي وكتائب األقصى في الرد على الخروق االسرائيلية، ظهرت المـشاكل داخـل الجهـاز                

حماس على رغم انضباط الجهاز وخضوعه التام للجناح السياسي، وازداد األمر سـوءاً بعـد               العسكري ل 
االنتخابات التشريعية التي أدت إلى وصول حماس للسلطة وتشكيل حكومتها األولى، األمر الـذي كبـل                
عملياً أيدي الجناح العسكري للحركة وُأجبرت أطراف أو عناصر غير منضبطة فيه إلى التعـاون مـع                 
عناصر مستقلة للقيام بفعاليات وأنشطة مقاومة لالحتالل اإلسرائيلي، غير أن القتال الـدامي بـين فـتح                 
وحماس وحاجة العناصر المستقلة إلى خطاب إسالمي جهادي وخلفية فكرية وإيديولوجية لخطابها، دفـع              

واصـل وآليـة    هذه العناصر في مرحلة أولى في اتجاه القاعدة عبر خطابها قبل أن تتطـور طـرق الت                
 .العالقات لتصل إلى درجة اإلعالن الرسمي بذراع أو جسم تنظيمي للقاعدة في فلسطين

إلى ذلك، يمكن اإلشارة إلى الحصار القاسي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وما زال منـذ وصـول                  
لذي كـان   ، الحصار ا  2006حركة حماس إلى السلطة غداة االنتخابات التشريعية التي ُأجريت مطلع عام            

محصلة لالصطفاف الدولي خلف المواقف األميركية واإلسرائيلية من حماس وحكومتها ومنهجها، ما أدى             
إلى تزايد حدة النقاش في وجود حماس في السلطة وتطرف األفكار المطروحة إلى درجة التفكير في حّل                 

 إلى االقتناع بأن القاعـدة      السلطة وهدم المعبد على رؤوس الجميع، وهذا التطرف بالتأكيد أوصل البعض          
ومنهجها وخطها هي السبيل األمثل للرد على جريمة تجويع الشعب الفلسطيني وإذالله لمعاقبتـه علـى                

 .خياره الديموقراطي وتصويته لمصلحة حماس وخيار المقاومة في االنتخابات التشريعية
محصلة طبيعية لغياب الخيار أو     كذلك ال يمكن تجاهل حقيقة أن الظهور الرسمي للقاعدة في فلسطين هو             

 فتح واالستقطاب الحاد بينهما الذي وصل إلى االقتتال الـداخلي           -الطريق الثالث أو البديل لثنائية حماس       
 .حتى درجة أو وتيرة منخفضة من الحرب األهلية

الشارع وبالتأكيد فإن الخيار أو الطريق الثالث الذي يحتمي بالمشروع الوطني وخطوطه العريضة ويقنع              
 .الفلسطيني بصدقيته وجديته وجدواه قادر على ملء الفراغ الذي تجتهد القاعدة اآلن الحتالله
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وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى الفوضى وحالة الفلتان األمني الواسعة في الـشارع كبيئـة مناسـبة                  
لى ذلك من عدم وصـول      للقاعدة لالنطالق والعمل وتعزيز أوضاعها التنظيمية والميدانية، وليس أدل ع         

القاعدة حتى اآلن إلى الضفة الغربية، حيث إن األسباب التي حالت دون انتقال الفوضى والفلتان واالقتتال                
إلى الضفة الغربية هي نفسها التي تحول دون انتقال القاعدة إلى هناك ويأتي على رأسها وجود االحتالل                 

العسكرة عن المجتمع الفلسطيني في الضفة، واألمـر        االسرائيلي في الضفة بشكل مباشر، ناهيك بغياب        
نفسه انعكاس أو ترجمة لوجود منظمات مجتمع مدني قوية ومتماسكة في الضفة ما زالت تـضع علـى                  
رأس أولوياتها مقاومة دائمة وإبداعية لالحتالل، وأحد أبرز تجلّياتها التظاهرة األسبوعية في قرية بلعـين          

 . إلى عنوان لمقاومة الشعب الفلسطيني وصموده في الضفة الغربيةضد الجدار الفاصل التي تحولت
أخيراً يمكن اإلجمال بأن األجواء التي أدت إلى الظاهرة القاعدية نفسها في العالم العربي تكاد تتكـرر أو                  
تُستنبط في فلسطين بسبب تراكم الفساد واالستبداد والجمود الفكري والسياسي مع حصار وعزل وحتـى               

 وحكومتها حتى لو كان الثمن محاصرة شعب بكامله وتجويعه وإذالله، وفي النهاية المعادلـة   خنق حماس 
 ."من لم يرد اإلخوان وحماس حصل في النهاية على القاعدة": هي نفسها

لألسف الشديد، وجود القاعدة في غزة ما زال في بداياته واألمر مرشح للتصعيد، إذ حسب استطالع قام                 
من الفلسطينيين  % 82، فإن   2007 أيار   22لتابع لجامعة النجاح في نابلس ونشر في        به مركز األبحاث ا   

يعتبرون % 79ال يأمنون على أنفسهم وأمالكهم، و     % 92متشائمون من الوضع العام في هذه المرحلة، و       
يعتقدون أن األوضاع األمنية تطورت نحو األسوأ،       % 82أن وضعهم االقتصادي قد تطور نحو األسوأ، و       

هذه األمور هي قطعاً وحتماً أجواء مؤاتية للقاعدة لمزيد من االنتشار والصعود، وسيكون الـضحية               وكل  
المشروع الوطني الفلسطيني بكامله، وستجد قوى المقاومة الفلسطينية نفسها، كما نظيرتها في العراق، في              

مسؤولية ووعي وجدية على    مواجهة نار االحتالل من األمام ونار القاعدة من الخلف إذا لم يتم التحرك ب             
وأما أن هذا األمر مستبعد حدوثه في ظل        . مستويات مختلفة سياسية وفكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية      

الواقع الراهن المهترئ والرديء، فإن أياماً سوداء تنتظرنا جميعاً والرابح األبرز يتمثل في إسرائيل التي               
 معلنة أو مستترة تزيح القضية الفلسطينية من جدول األعمال          كانت وما زالت تحلم بحرب أهلية فلسطينية      

العربي والدولي وتريحها في الوقت نفسه من دفع أثمان االحتالل ومصادرة حقـوق وثـروات الـشعب                 
 .الفلسطيني ونهبها

أثارت بعض البيانات المذيلة بتوقيع تنظيم القاعدة في فلسطين، التي وزعت بشكل محـدود              : علي بدوان 
قطاع غزة منذ أعوام ثالثة مضت، مجموعة من التساؤالت عن مدى الحديث الجدي عن وجود تنظيم               في  

وما ساعد على الحديث عن     . للقاعدة في فلسطين كما كانت وما زالت تروج المصادر األمنية اإلسرائيلية          
 كالعراق وبلـدان    وجود القاعدة في فلسطين هو التطور العنكبوتي في انتشارها في بعض البلدان العربية            

وفي حقيقة األمر أن خصوصية الساحة الفلسطينية وفرادتها قد أفرزتا معطيـات            . الخليج وشمال إفريقيا  
غير شبيهة بالمعطيات التي وفرت التربة المناسبة النتشار خيوط التنظيم القاعدي في العديد من البلـدان،            

سياسية والكفاحية الفلسطينية في إطارات العمـل       حيث بات اإلسالم الوسطي المعتدل جزءاً من المعادلة ال        
 .الوطني الفلسطيني، وفي الشارع الشعبي عموماً
، وجدت حركة اإلسالم السياسي متـسعاً لهـا فـي           1965فمع انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة عام       

 ففـي البدايـة     .صفوف حركة فتح، وخاصة إذا علمنا بأن غالبية القيادات الفتحاوية هي إخوانية الجذور            
 بيئة عمل إلسالميين فلسطينيين لم تعبر حركة اإلخوان المسلمين عن طموحاتهم إلـى              "فتح"شكلت حركة   

 وأنـشأ   1970 قبل عام    "فتح"على هذا النحو التحق عبد اهللا عزام بحركة         . االنخراط في العمل العسكري   
فلسطينيين الذين لم تفسح لهم حركـة        الذي ضم عدداً من المشايخ ال      "معسكر الشيوخ "ما سمي في األردن     

ولكن ما لبثت التجربة اإلخوانية أن انتكست فـي حركـة فـتح،             . اإلخوان المسلمين أي عمل عسكري    
فانسحب قادتها، ومنهم الشيخ عبد اهللا عزام الذي أدى دوراً كبيراً في وقت الحق، حيث كانـت الحالـة                   
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بيـت  "فقـد أسـس     .  أواسط ثمانينيات القرن الماضي    األبرز التي هيأت النطالق ظاهرة األفغان العرب      
ـ         "األنصار  ومن حينها ترك عبـد      "تنظيم القاعدة " في مدينة بيشاور الباكستانية، الذي يعتبر النواة الفعلية ل

اهللا عزام تأثيراً كبيراً وسط مجموعات ليست بالضيقة من الشباب الفلسطينيين الذين انخرطوا في صفوف               
، ومن ثم تحولت غالبيتهم الى صفوف طالبان والقاعدة، بينما تواتر ظهـور             "لعرباألفغان ا "مجموعات  

أفراد منهم من العائدين الى فلسطين أو الى المخيمات الفلسطينية في األردن على وجه التحديد على شكل                 
وف كتائـب سـي   "، و "الجماعة السلفية "، و "كتائب التوحيد "تجمعات أطلقت على نفسها أسماء متعددة، منها        

 .، التي نشطت في أعمال قالت إنها تصب في خدمة الشريعة، وتهيئ أسباب الجهاد"الحق اإلسالمية
وفي الواقع العملي أن بوادر ظهور مجموعات تناسلت أو جاءت من رحم تنظيم القاعدة في األراضـي                 

طـرأت علـى    الفلسطينية المحتلة، بدأت من قطاع غزة، وجاءت في سياق التفاعالت والتحوالت التـي              
األوضاع الفلسطينية بعد عامين ونيف من انطالقة االنتفاضة الثانية، وظهـر اإلعـالن األول بوجـود                

، من خالل بيان عمليات عسكري تحدث عن قيام مجموعة مـن            2007مجموعات منه في الثاني من آب       
ين كانتا مقـامتين فـي     في فلسطين بقصف مستعمرتي نافيه دكاليم وجاني طال اللت         "القاعدة"مقاتلي تنظيم   

قطاع غزة قبل تفكيك مستعمرات القطاع واالنسحاب االسرائيلي منها، مع إعالنات وأفالم تبـشّر ببـدء                
 ."تنظيم قاعدة فلسطين"نشاط تنظيم كتائب الجهاد في فلسطين 

ـ                  يس وفي حينها تال البيان األول لتنظيم القاعدة في فلسطين إعالنها مسؤوليتها عن محاولـة اغتيـال رئ
االستخبارات الفلسطينية طارق أبو رجب شنيورة، وتهديدها باستهداف شخـصيات فلـسطينية أخـرى،              

إننا في تنظيم قاعـدة     "مستندة الى منطق التكفير الذي دأبت القاعدة على تعميمه، إذ قالت في بيانها الثاني               
تثبت للجميع تمكّننـا مـن      الجهاد ــ والية فلسطين ــ نعلن المسؤولية الكاملة عن هذه العملية التي             

إخوانكم في تنظيم قاعدة الجهاد في فلسطين تمكّنوا من الوصول إلـى مقـر              ... الوصول إلى رأس الكفر   
 ."...عمل المرتد عن دين اإلسالم طارق أبو رجب شنيورة

عـالم  وتبع بيانيها األول والثاني، تواتر األنباء عن إنشاء تنظيم للقاعدة في فلسطين، وقيـام وسـائل اإل                
وأجهزة األمن اإلسرائيلية بالترويج للمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بتضخيم وجود تنظيم القاعدة وانتشاره             
في قطاع غزة، وذلك ألسباب استخدامية باتت مفهومة في محاولة تشويه الكفاح الفلسطيني العادل وخلطه               

 أمـام العـالم بأسـره، وقبـل يـومين           "ااإلسالموفوبي"باإلرهاب، وإثارة الفزع األصولي وتكرار مقولة       
 اإلسرائيلية خبراً فحـواه أن المؤسـسة األمنيـة اإلسـرائيلية            "معاريف"نشرت صحيفة   ) 14/5/2007(

ووزارة البنية التحتية ستشرعان خالل األشهر المقبلة بتحصين منشآت الطاقة اإلسرائيلية وزيادة مصادر             
ر استخباري عام من نية تنظيم القاعدة اسـتهداف منـشآت           الغاز والنفط وتنويعها، وذلك في أعقاب تحذي      

النفط والغاز في الشرق األوسط بشكل عام وتلك التي تؤثر في إسرائيل بشكل خاص، األمر الـذي قـد                   
 .يلحق ضرراً كارثياً باالقتصاد اإلسرائيلي

ومحـدودة جـداً،    في هذا السياق، يلحظ أن ظاهرة انتشار تنظيم القاعدة في فلسطين ما زالت متواضعة               
وتتركز في قطاع غزة أكثر منه في الضفة الغربية نظراً إلى طبيعة البيئة الغزاوية والظروف المعيـشية                 
القاسية، التي تساعد على نمو روح التطرف ليس فقط عند مجموعات إسالمية بل عند عموم المـشارب                 

ن المجتمع المحيط بالـشباب فـي       الفكرية، إضافة الى إسهام ظروف القمع والكبت ومصادرة الحريات م         
تنامي هذه الظاهرة، األمر الذي يولّد قابلية متزايدة لدى بعض الشباب لتبنّي الفكر المتطرف مهما كـان                 

وعليه فإن االتجاهات المتطرفة بما فيها نواة أو مجموعة القاعدة المحدودة في غزة             . مصدره األيديولوجي 
بيعته باستخدام مختلف الوسائل بما فيها العنـف، عبـر ممارسـة            تعتبر المجتمع فاسداً، وتدعو لتغيير ط     

وما سـاعد   . بعض األعمال في ظل غياب القانون واالنفالت األمني المستشري في األراضي الفلسطينية           
هذه االتجاهات هو ما وصفه البعض بحالة العزلة القائمة بين الشباب والعلماء وأصحاب الخبـرة، التـي                 
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فـخ عـدم    " المتطرف، بحيث وقعت الحركة اإلسالمية من وجهة نظر البعض في            تتيح الفرصة للتفكير  
 ."تهيئة الشباب وأنصارها للتحوالت التي جرت، فاعتقدوا أن الحركة اإلسالمية ذهبت في اتجاه مغاير

فضالً عن ذلك، فإن االتجاهات المحدودة الفعل والتأثير المشار إليها، تنطلق فـي عملهـا أيـضاً مـن                   
االقتصادية واالجتماعية المتردية، التي قد تدفع الشباب لتبنّي هذا الفكر المتشدد، وكذلك وجود             األوضاع  

على كل حال، فإن جزءاً كبيراًَ من أفكار        . منطق العنف الذي يتربى عليه الشاب منذ صغره في المجتمع         
 من فكـر تنظـيم القاعـدة،        المجموعات المتطرفة وثقافتها تُبنى عبر مواقع اإلنترنت والمنتديات القريبة        

والجماعات التكفيرية المنتشرة عبر حضورها على شاشة الشبكة العنكبوتية، وهي أفكار تقودهم في نهاية              
 .المطاف إلى انتهاج أسلوب الردة والتكفير

ومع ذلك فإن األجواء الفلسطينية عامة ال تساعد على نمو الظواهر ذات التطرف الفلسطيني وانتـشارها                
محدودة االنتشار والفعل، وذلك ألسباب كثيرة، منها أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى وصفات من              فبقيت  

الخارج، فالبيئة الفلسطينية في الداخل في ظل الظروف القاسية تحـت االحـتالل والحـصار والفاقـة،                 
ة وخصوصاً في قطاع غزة، قد تساعد على نمو اتجاهات التطرف، لكن هذه االتجاهـات تـصطدم مـر                 

جديدة بخصوصية الوضع الفلسطيني المثقل بالتجـارب واآلالم، والمـشبع بالتعدديـة، والطـامح إلـى                
 .الديموقراطية الداخلية في سياق مشروعه الوطني المتواصل منذ عقود طويلة من الزمن

وفي هذا السياق، فإن ممارسات االتجاهات المتطرفة، إن كانت محسوبة على تنظيم القاعـدة أو غيـره                 
سيء إلى المشروع الوطني الفلسطيني وتساعد على تشويه الكفاح التحرري الفلسطيني كما في الحادثـة               ت

. األخيرة في اختطاف الصحافي البريطاني آالن جونستون مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية في قطاع غزة             
خ وأبقى من تيارات    فطيف المقاومة والعمل الوطني، بما فيه اإلسالمي الجهادي في فلسطين، أوسع وأرس           

وافدة عليـه   ) غير موجودة /موجودة(التطرف اإلسالمي األصولي، وأوسع من حصره بمجموعة متطرفة         
فاإلسالم السياسي ومعه اإلسالم الجهادي في فلسطين يمتلك من الحضور والفعالية والتجربة            . من الخارج 

فبـذور الفكـر المتـشدد      . رج فلسطين الواقعية ما يسد الطريق على قدوم أفكار إسالمية تكفيرية من خا          
موجودة في عقول بعض الفئات من الشباب الفلسطيني، إال أن من الصعب عليها أن تجد مجاالً للتعبيـر                  
عن نفسها في ظل انخراط حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في المقاومة العسكرية وغيـر العـسكرية                

الفلسطيني يتمتع بحالة ديموقراطية نسبية متقدمة على       المباشرة لالحتالل اإلسرائيلي، وكذلك فإن المجتمع       
المجتمعات العربية واإلسالمية، وبعيدة من الفكر االستئصالي ومنابعه، ويرى دومـاً فـي أن الـصراع                

 .والتناقض الرئيسيين يفترض بهما أن يتوجها نحو االحتالل الصهيوني ال غيره
ئل اإلعالم، بين حين وآخر، حول ظهور مؤشرات لوجود    تثير األنباء التي تتداولها وسا    : مأمون الحسيني 

، أو قريبة منه، أو تحمل فكره الذي بات بضاعة عالمية، فـي فلـسطين، وال   "القاعدة"خاليا تابعة لتنظيم  
 كاغتيال بعض الشخصيات األمنية، أو خطـف أجانـب، أو           "من طراز خاص  "سيما عند حدوث عمليات     

اقها، أسئلة جدية ومقلقة وخطرة، ليس فقط بسبب تماهي ذلـك مـع             استهداف أماكن تجارية وعامة وإحر    
رغبة إسرائيل في استغالل هذا النوع من األنباء، أو المؤشرات، الستكمال مشروعها في تهويد ما بقـي                 
من مدينة القدس ومحيطها وإخراجها من دائرة التداول، واستكمال بناء جدار الفصل العنـصري وضـم                

ور األردن، ووضع النتف الجغرافية الباقية في الضفة الغربية في بازار المقايـضة             الكتل االستيطانية وغ  
، بـل أيـضاً ألن      "الحق في محاربة اإلرهاب   "في المستقبل، على إيقاع التصعيد العسكري، وتحت ظالل         

 األراضي الفلسطينية المحتلة، وباألخص قطاع غزة الذي يضم أكبر كثافة سكانية في العالم، تشكل تربـة              
 وشطحاتها نتيجة انسداد األفق السياسي وارتفاع منـسوب اإلحبـاط مـن             "القاعدة"خصبة النتشار أفكار    

 أو  "خريطة الطريـق  "إمكانية تحقيق أية خطوة جدية على طريق التسوية، سواء وفق المبادرة العربية أو              
فـتح   ("حكومـة الوحـدة   " في   "اإلخوة األعداء "سواهما، وتعانق ذلك مع انهيار األوضاع األمنية وعودة         

إلى فتح بوابات االقتتال الداخلي وتحويل قطاع غزة إلى جحيم ال يطاق، وتواصـل الحـصار                ) وحماس
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االقتصادي والمالي الذي دفع الفلسطينيين إلى مربع الجوع الحقيقي، ناهيك باإلحباط واليأس الناجمين من              
 وبعض النظـام العربـي      "المجتمع الدولي " محاوالت إسرائيل والواليات المتحدة، ومن خلفهما ما يسمى       

 .الرسمي، وأد التجربة الديموقراطية في فلسطين وعدم االعتراف بنتائجها
هذه المؤشرات التي لم تقف عملية ترويجها على االحتالل اإلسرائيلي الذي اعتقل، قبل مدة، فتـى فـي                  

 "القاعـدة " تتضمن االنتماء إلـى تنظـيم        السابعة عشرة من العمر وطالباً جامعياً، وأعد لهما لوائح اتهام         
والتخطيط الستهداف مواقع إسرائيلية، بل تجاوزت ذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي              

، وكذلك  "فكرياً بشكل أساسي  " موجودة في فلسطين     "القاعدة"أدلى بتصريحات ضبابية غامضة مفادها أن       
من التنبؤات والتحليالت واالستنتاجات في إطار حقائق حـول          قدمت مجموعة    "مصادر أمنية أردنية  "إلى  

ظهور شـريط فيـديو     : هذه المؤشرات يمكن إجمالها برزمة معطيات أبرزها      . وجود خاليا قاعدية هناك   
على بعض مواقع اإلنترنت حول اغتيال اللواء في األمن الفلسطيني جاد التايه، أظهر صوراً وأحاديـث                

 لعملية االغتيال، توزيع بيان في قطاع غزة تتبنّـى فيـه            "م القاعدة في فلسطين   تنظي"تعلن تبنّي ما سمي     
 محاولة اغتيال مدير االستخبارات العامة طارق أبو رجب، تأكيد مصادر أمنية فلسطينية وجـود      "القاعدة"

عالقة قوية ما بين الجماعة التي تخطف الصحافي البريطاني آلن جونستون منذ الثاني عـشر مـن آذار                  
وتنظيم القاعدة بدليل مطالبة هذه الجماعة بإطالق سراح المدعو أبو قتادة، الذي            ) جيش اإلسالم (لماضي  ا

ـ     في أوروبا، من السجون البريطانية، توزيع العديد من البيانـات المثقلـة             "القاعدة"يعتبر األب الروحي ل
كتائب " و "يوف الحق اإلسالمية  س" في قطاع غزة، التي حملت أسماء تنظيمات مجهولة مثل           "القاعدة"بفكر  
 . وسواها"الجماعة السلفية" و"التوحيد

 "القاعـدة "ومع أن ثمة شكوكاً كبيرة في صحة المزاعم التي تسعى إلى تكريس المخاوف المتعلقة بتسلل                
إلى فلسطين، انطالقاً من الوضع الخاص لألراضي الفلسطينية التي تقع تحت االحتالل، وعـدم وجـود                

إحياء فريضة الجهاد، لكون الفلسطينيين أصـحاب الجهـاد         : "القاعدة" العريض الذي ترفعه     مكان للعنوان 
 بـسبب   "حكومة تدعي اإلسالم وهي كافرة    "والكفاح بامتياز، إضافة إلى انتفاء ذريعة السعي إلى مقاومة          

شكلت أحد  هيمنة االحتالل على كل شيء في فلسطين، إال أن هناك من يذهب إلى أن القضية الفلسطينية                 
الجبهـة العالميـة لقتـال اليهـود        " السياسي منذ إعالن تشكيل مـا يـسمى          "القاعدة"أهم محاور خطاب    

، وأن هذا االهتمام عبر عن نفسه من خالل العملية التي نفّذها التنظيم في مدينـة                1998 عام   "والصليبيين
 . قتيال150ًب ضحيتها نحو  ضد سياح إسرائيليين، وذه2002 تشرين الثاني 28مومباسا الكينية في 

اإلخـوان  "وللتدليل على اهتمام السلفيين الجهاديين بالقضية الفلسطينية، يذكّر أصحاب هذه الوجهة بقيـام          
معـسكرات  "، بإنشاء معسكرات خاصة في غور األردن عرفـت باسـم            1967، عقب هزيمة    "المسلمين
 "القاعـدة "م الذي يعتبر األب الروحي لتنظيم       ، كان أبرز رموزها الشيخ الفلسطيني عبد اهللا عزا        "الشيوخ

وزعيمها أسامة بن الدن، ويذكّرون بتجربة الدكتور صالح سرية في تأسيس حركـة جهاديـة إسـالمية                 
 التي شـكلت األسـاس األيـديولوجي        "رسالة اإليمان "لتحرير فلسطين، وبأطروحاته الفكرية، وال سيما       

 في العالم العربي، وكذلك بتجارب رزمة ال بـأس بهـا مـن              العقائدي لمعظم الحركات السلفية الجهادية    
أبـو  "، من أمثال الشيخ عمر محمود أبو عمـر          "السلفية الجهادية "الشخصيات الفلسطينية التي تبنّت فكر      

 المعتقل في األردن،    "أبو محمد المقدسي  " المعتقل في بريطانيا، والشيخ عصام البرقاوي        "قتادة الفلسطيني 
، والشيخ عمـر    1994 عام   "بيعة اإلمام " مع أبو مصعب الزرقاوي تنظيماً عرف باسم         الذي كان قد أسس   

 في العراق الـذي أصـبح يعـرف         "التوحيد والجهاد " الذي التحق بتنظيم     "أبو أنس الشامي  "يوسف جمعة   
 ."تنظيم قاعدة الجهاد في بالد الرافدين"بـ

 ضد أهداف إسرائيلية أو أميركيـة،       "القاعدة"وبعيداً من صحة ما يرى البعض أنه عمليات مسلحة لتنظيم           
، وإطـالق   2005 آب   19كعملية إطالق ثالثة صواريخ كاتيوشا في اتجاه مدينة إيالت وخليج العقبة في             

صواريخ غراد من جنوب لبنان في اتجاه مستوطنة كريات شمونة، وغير ذلك، فإن ثمة مـن يعتقـد أن                   
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 إيجاد موطئ قدم لها في األراضي الفلسطينية، إنما تهدف           استطاعت "القاعدة"محاوالت تسويق مقولة أن     
، "محاربـة اإلرهـاب   "إلى منح إسرائيل شرعية دولية لممارسة القتل والتدمير ضد الفلسطينيين بذريعة            

وصب مياه إضافية في طاحونة الفتنة واالقتتال الداخلي، ناهيك بمحاولة خلط األوراق وإزالة التخوم التي               
، فكراً وممارسةً، وبين الحركات اإلسالمية الفلسطينية، وبـاألخص حركـة           "القاعدة"ظيم  تفصل ما بين تن   

 التي حشرت نفسها بين مطرقة السلطة الهزيلة ومتطلباتها السياسية والعملية، وسـندان التمـسك         "حماس"
هدها بالمقاومة كحق مشروع ال يمكن المساومة عليه، وذلك في مقابل من يقدر أن التحوالت التـي تـش                 

، مـضافاً إليهـا     "فـتح " مع حركة    "اتفاق مكة "، وال سيما بعد دخولها محرقة السلطة، وتوقيعها         "حماس"
االنسداد السياسي وتداعيات الحصار االقتصادي والفلتان األمني، ستساهم في توفير تربة خصبة النتشار             

ة والجهاد، وترفض الدخول في أي نوع       ال تقبل بديالً من خيار المقاوم     " التي ينظّر مؤيدوها بأنها      "القاعدة"
 . مع إسرائيل التي لم تلتزم يوماً بأي اتفاقات أو مواثيق"من المفاوضات

وكما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية التي استبعدت من النقاش المتعلق بالقضية الفلسطينية، بعـدما               
إسرائيل، عبر الرسائل المتبادلة ما بين ياسـر        صنّفت، أميركياً وإسرائيلياً، منظمةً إرهابيةً قبل اعترافها ب       

، ما أفسح المجال أمـام ظهـور الحركـات          1993عرفات وإسحق رابين عشية توقيع اتفاق أوسلو عام         
، فإن السيناريو عينه مرشح لالستنساخ في       "الجهاد اإلسالمي " و "حماس"اإلسالمية الجهادية ممثلةً بحركتي     

لسطينيين ووحدتهم السياسية والكفاحية، وتحت وطأة محـاوالت        ظل عدم وجود دعم عربي وإسالمي للف      
 ووضعها في أتون أزمات ال تنتهي، حيث المرجح، في حال اسـتمرار هـذه األوضـاع،                 "حماس"عزل  

 التي ستضع القضية الفلسطينية في إطار       "السلفية الجهادية " والتنظيمات   "القاعدة"صعود وتنامي أيديولوجيا    
، وتزيل التخوم الوطنيـة التـي       "الشيطان األكبر "مي والدولي الذي تقارع من خالله       مجالها الحيوي اإلقلي  

 .تسم النضال الفلسطيني منذ عقود
 2/6/2007األخبار اللبنانية 
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ت  عاما كيـف سـقط     78البالغ من العمر    ) أبو سالم ( روى عميرة دعنا     - فراس برس    –القدس المحتلة   
، فيما كـان    ”اإلسرائيلية“ في أيدي قوات االحتالل      1967حزيران  /القدس الشرقية في السادس من يونيو     

واتهم أبو سالم، الذي كان يجلس أمـام        . السكان ينصتون إلى اإلذاعات العربية التي تتحدث عن النصر        
سي للقدس القديمة،   محله وهو عبارة عن كشك صغير لبيع الكتب والصحف في باب العامود، الباب الرئي             

 .””إسرائيل“األنظمة العربية بالتآمر على القضية الفلسطينية وتسليم األراضي الفلسطينية إلى “
يـوم  (كنا نتدرب لمدة شهر في العام مع الحرس الوطني التابع للجيش األردني لليـوم الموعـود                 “وقال  

 يعقـوب شـمال القـدس وفـي         ، موضحا أن التدريبات كانت تجري في معسكر النبي        ”)تحرير فلسطين 
 .العيزرية شرق المدينة على األسلحة الخفيفة

ذهبنا نحن الشباب إلى قيادة الحرس الـوطني وطلبنـا          “يونيو، يقول أبو سالم      /وفي الرابع من حزيران   
أسلحة للمقاومة وأعطونا بنادق قديمة وعدة طلقات ووزعونا على مناطق مختلفة وقـالوا لنـا انتظـروا                 

 .”يادةتعليمات الق
كنا .. يونيو وانتظرنا التعليمات ولم تصل     /اندلعت الحرب فجأة يوم االثنين الخامس من حزيران       “وروى  

وكنا ننتظر حدوث معركة ولم يكن لدينا       “وتابع  . ”نتجول عند أسوار البلدة القديمة ولم نشتبك مع أي عدو         
ها كانت مـن اإلذاعـات التـي        أي أجهزة اتصال لنعرف ما يجري وكل المعلومات التي كنا نحصل علي           

تتقدم من منطقة بيسان شـمال فلـسطين        ” إسرائيل“في الوقت نفسه كانت     “وأضاف  . ”تتحدث عن النصر  
وتحتل مدينة أريحا وتدخل القدس األربعاء وتتمركز في جبل الطور المطل على المدينة داخل األسـوار                
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مسلح، وكانت المعارك في الشيخ جراح      وخارجها وبدأ الجنود يصطادون كل من يتحرك، مسلحا أو غير           
 .”حيث فقدنا الكثير من الضحايا

 هجومـا ضـد مـصر       1967يونيو  /في الصباح الباكر من يوم الخامس من حزيران       ” إسرائيل“وشنت  
وسوريا واألردن قضت في مستهله بالخصوص على معظم إمكانات سالح الجو المصري، قبل أن تحتل               

وكبقية سكان  . لقدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجوالن السورية      شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وا     
) جنوب شـرق  (والمغاربة  ) شرق(بدخول المحتلين من بابي األسباط      “القدس، فوجئ أبو سالم األربعاء      

أذاعـوا عبـر    “وروى كيف   . ”كانوا يقتلون كل من يرونه في الطريق      “، مؤكدا انهم    ”إلى القدس القديمة  
ن كل من يحمل السالح عليه وضعه أمام بيته ويضع علماً أبيض على بابه وفرضـوا                مكبرات الصوت أ  
 .”نظام حظر التجول

في اليوم الرابع سمحوا لنا بالتجول لمدة أربع ساعات جمعوا خاللها شبانا في شـاحنات مكـشوفة                 'وقال  
فقون وهـم يـرون     وتجولوا بهم في كافة أنحاء القدس الغربية، وكان اليهود يصطفون في الشوارع ويص            

وانسحب الجيش األردني الذي كان يسيطر      . ”الشبان الفلسطينيين مكبلين باألصفاد مكدسين في الشاحنات      
أتـى المحتلـون    “وفي اليوم الخامس والسادس للحرب      .  على القدس الشرقية والضفة الغربية     1948منذ  

على عمان روحـة    (وكانوا ينادون   بحافالت كبيرة إلى باب العامود وطلبوا من الناس الرحيل إلى عمان            
  .)بال رجعة

  2/6/2007فراس برس 
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  حلمي موسى

في رام اهللا حيث مركز الحياة السياسية الفلسطينية، ينقسم المزاج العام تجاه القضية الوطنية بين مستويين                
صر للفلسطينيين على هذا القدر من التمـايز بـين          ومن الصعب العثور في التاريخ المعا     . رسمي وشعبي 

فالفصائل الوطنيـة كانـت     . المزاجين، حيث كانت الصورة أكثر امتزاجا كلما عدنا بالذاكرة إلى الوراء          
التعبير األقرب عن مزاج الشارع الفلسطيني بشتى أنواعه وتقلباته ويبدو أنها افترقت عن هذا التعبير بعد                

  . اتفاقيات أوسلو
ففيما .  مراقبون إلى االنفصال المتزايد بين المزاجين الشعبي والرسمي الفلسطيني على هذا الصعيد            ويشير

ال تزال الفصائل الفلسطينية، بغالبيتها الكبرى، تتحدث عن المشروع الوطني، صار الشارع يتحدث عـن              
ركتا فـتح وحمـاس     وهكذا يبدو أنه في الوقت الذي تنشغل فيه ح        . الرغبة في األمن الوجودي والمعيشي    

بمناقشة المحاصصة في األجهزة األمنية، ضابط في مقابل ضابط وجهاز أمني في مقابل جهـاز أمنـي                 
وفي رأي عدد من المشاركين     . آخر، وحاجز أمني في مقابل حاجز، ناقش آخرون قضايا المستقبل األبعد          
كة الذي لم يحاول معالجة أزمـة       في الحوارات الجديدة، فإن هذا الجانب هو الثغرة األساسية في اتفاق م           

  . العمل الوطني الفلسطيبني واكتفى فقط بمعالجة جوانب المحاصصة في حكومة الوحدة
أن ورشة عمل فلسطينية عقدت في رام اهللا هذا األسبوع وضمت شخصيات فلـسطينية              " السفير"وعلمت  

اول هذا النـشاط علـى مـستوى        ويح. بينها عدد من الوزراء السابقين واألكاديميين لمناقشة هذا الوضع        
النخب المدنية التعبير عن مقدار استشعاره بالخطر الذي يتهدد المشروع الوطني جراء استمرار القتـال               

ويرى البعض فـي ذلـك مجـرد محاولـة          . وعدم توصل الفصائل الفلسطينية إلى برنامج عمل مشترك       
  . الستعادة عوامل القوة أو على األقل ترميم ما تبقى منها

ي ضوء استشعار سوء الوضع الذي وصلت إليه، عمدت ورشة العمل إلى مناقشة عدد مـن األسـئلة                  وف
هل باتت السلطة الفلسطينية عبئا على الـشعب الفلـسطيني          : الجوهرية بغية مناقشتها في هذه الحوارات     

ـ                ردي مطلوب التخلص منه؟ هل من األفضل للفلسطينيين العودة للخضوع لالحتالل بدال من اسـتمرار ت
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الوضع باسم استقالل ال يتحقق؟ هل أن خيار الدولة المؤقتة خيار عملي مطروح أم أن الواقع تجاوزه؟ ما                  
  . هي فرص تحقيق الدولة الكونفدرالية مع األردن؟

ويشير المتحاورون الفلسطينيون إلى أنه، برغم إعالن معظم الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، التـي               
نها من دعاة الخيار األردني، تمسكها بخيار الدولـة الفلـسطينية المـستقلة، إال أن               اتهمت في السابق بأ   

ويرى بعضهم أن الطريق إلى جهنم معبدة بالنوايـا الحـسنة           . التساؤالت تزايدت حول إمكان تحقيق ذلك     
ي ال  وبالتالي فإن هؤالء يؤمنون بأنه، وعبر سلوك اقتتالي عنف        . وأن صحة الشعار ال تعني إمكان تحقيقه      

يعرف القيود من جهة، ومنطق محاصصة ومساومات في الحوارات من جهة أخرى، لن يبقـى للـشعب      
  . الفلسطيني أمل في تحقيق أهدافه الوطنية

ولذلك يسعى هؤالء الفلسطينيون إلى إعادة تركيز االهتمام حول أسلوب تحقيق إجماع حول برنامج عمل               
هل عن طريـق    :  حول طريقة الوصول للهدف الوطني     وثمة جدال جوهري  . كيفية الوصول إلى الهدف   

صواريخ القسام أم عن طريق تظاهرات بلعين؟ ويجري هذا الجدل خارج األطر الفصائلية، وهو يـستند                
وفي المقابـل ليـست     . إلى حقيقة أن الحوارات الفلسطينية الكثيرة التي جرت حتى اليوم، لم تعد مجدية            

  .  قادرة على رعاية حوار داخلي فلسطيني من نوع جديدهناك مرجعية فلسطينية أو حتى عربية
ويعتقد من يجري هذه النقاشات، أن الشعب الفلسطيني في المرحلة الحالية بات بحاجة ماسة إلى حـدث                 
تأسيسي من نوع جديد، يطلق طاقة جديدة تعيد االعتبار إما للمشروع الوطني بـصورته المعروفـة أو                 

ويبدو أن منطلق الحوارات الجارية في رام اهللا من خارج الفصائل هو            . االتفاق على برنامج وطني جديد    
فلم يعد الحوار المطلوب داخليا هو حوار المحاصصة، بـل هنـاك            . أن هناك أزمة عمل وأزمة خيارات     
  . حاجة لمناقشة الجوانب البرنامجية

التالي ليس هنـاك مـن      وحاول بعض المتحاورين اإلشارة إلى أن الكرة باتت في الملعب اإلسرائيلي وب           
ويقول هؤالء أن الدولة المستقلة لم تعد ممكنـة التحقيـق           ". دولة واحدة لشعبين  "مطلب عملي اليوم سوى     

ولكن هذا الخيار غير مطروح إسرائيليا نظرا لمـا         . ولذلك ليس هناك من حل سوى الدولة ثنائية القومية        
  . ديةيقال عن الخطر الديموغرافي وخطر ذلك على الدولة اليهو

ومعـروف أن   . هو خيار الكونفدرالية األردنية   " فزاعة دولة لشعبين  "وهكذا فإن الخيار األكثر شيوعا بعد       
نشرت في األسبوع الماضي تقريرا حول أن الجمود السياسي ومأزق الفلسطينيين أحيا            " معاريف"صحيفة  

حيفة إلى أن الملك األردني عبـد       وأشار المراسل السياسي للص   . مشروع الكونفدرالية األردنية الفلسطينية   
  . اهللا الثاني يرسل شخصيات إلى إسرائيل تعرض هذه الفكرة بشكل أولي، ربما كنوع من بالون اختبار

ومن المعروف أنه بات سرا شائعا أن المحسوبين على األردن في الضفة الغربية باتوا يتحدثون صراحة                
كمـا أن   . ر الفرصة إلعادة طرح قضية المملكة المتحدة      عن أن استمرار االقتتال الفلسطيني الداخلي يوف      

آخرين من الوطنيين المستقلين صاروا يشيرون إلى أنه بدال من ترك الوضع الفلسطيني ينهار، ثمة حاجة                
ويشكل هذا الحديث نوعا من اإلقرار بأن عجز الفلسطينيين عـن إدارة            . لمطالبة الجامعة العربية بالتدخل   

  . عي عودة األردن إلدارة شؤون الضفة وعودة مصر إلدارة شؤون غزةشؤونهم بأنفسهم يستد
والواقع أن هذا الحديث يدور جراء ابتعاد احتماالت سعي إسرائيل إلى تدمير السلطة الفلسطينية وإعـادة                

فإسرائيل، وبرغم كل األخطار التي تحيط بها من استمرار تدهور الوضـع الـداخلي              . احتالل األراضي 
ارت تؤمن بأن الخطر الذي تشكله المناطق الفلسطينية يتهدد الدول العربية المحيطة بشكل             الفلسطيني، ص 

ولهذا السبب تحاول القول أنها ستكون، في أحسن األحوال، شريكة لهذه الدول فـي              . ال يقل عن تهديدها   
  . إبعاد هذه األخطار من دون أن تتصدى هي لها بشكل مباشر وحصري

ضع الفلسطيني الداخلي عبر العاملين األردني والمصري بات أكثر من مقبول           وهناك من يرى أن حل الو     
الذي ترعاه  " محور االعتدال "إسرائيليا، ذلك أن الدولتين تقيمان عالقات سلمية مع إسرائيل وتشاركان في            
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ضـى  ويسهل هذا الواقع على الدولتين، إن أرادتا، العمل كل في جواره بر           . الواليات المتحدة في المنطقة   
  . إسرائيلي أو على األقل من دون ممانعة

  2/6/2007السفير 
 

  !إسرائيل والعنصرية اإلقصائية القانونية .70
  عبد الوهاب المسيري. د

ذكرنا في المقال السابق أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية وإنما هي دولة ديموغرافية، وأن ثمة نزعـة                 
وقد ضربنا بعض األمثلة،    . ات أهمها المستوى القانوني   ديموغرافية إقصائية تتبدى على كثير من المستوي      

ولكن هناك كثير من األمثلة األخرى التي تستحق أن نلفت إليها األنظار، لنبين مدى عمـق العنـصرية                  
فقد صدقت المحكمة العليا في إسرائيل على تعديل قانون المواطنة، الذي يمنـع المـواطنين               . الصهيونية

لزواج واإلقامة مع زوجات عربيات من الضفة أو قطاع غـزة، فـي صـياغة               العرب اإلسرائيليين من ا   
  . تتعزز بواسطتها ظاهرة التمييز في إسرائيل

، يعد واحداً من أكثر التشريعات عنصرية فـي تـاريخ           5 قضاة مقابل    6هذا القانون الذي صدر بأغلبية      
سرائيل، أن القانون يضع عرب إسرائيل      لحقوق األقلية العربية في إ    " عدالة"وقد بين مركز    . دولة إسرائيل 

أمام خيار من اثنين، إما العيش بعيداً عن ذويهم من الفلسطينيين، أو االنتقال إلى الضفة أو قطـاع غـزة     
 Dan Baro،Mideast-16(فـي جنـوب أفريقيـا    " األبارتايـد "للعيش معهم، في إطار مماثل إلطار 

May2006(     ين لمثل هذه المقارنة، فإنه عند تأمـل التـشريع          ، وعلى رغم رفض المسؤولين اإلسرائيلي
يتضح أنه يقترح على العرب أن يعيشوا في أماكنهم بجانب اليهود القادمين بآالفهم المؤلفـة مـن كـل                   

خالل الخمسة عشر عاماً األخيرة ليسوا      ) مليون نسمة (وأن يتكيفوا مع حقيقة أن ثلث المهاجرين        . األقطار
راً على األغلبية اليهودية ليس ألنهم أبناء دولة معادية، وإنما ألنهـم ليـسوا              يهوداً، وأنهم ال يشكلون خط    

وقد علق إسـحق ليئـور علـى        ). 2006 مايو   15هآرتس،. إسحاق ليئور (جزءاً من الشعب الفلسطيني،     
" أهرون باراك "موقف األغلبية بصدد الحكم الصادر بأنه نموذج مثالي للتنكر والنفي، وأن أقوال القاضي              

الدافع وراء القانون ليس قضية األغلبية اليهودية وإنما االعتبار األمني، وهو قول يهدف إلـى صـد                 بأن  
االنتقادات المحتملة من المجتمع الدولي وعدم منح القرار أساساً قانونياً حتى يتمكن المشرع من تعميقـه                

يهودية هو غطاء لضمان حقوق     في المستقبل، ولكن االعتبار األمني، والجمع بين أمن الدولة واألغلبية ال          
األغلبية اليهودية المتميزة، الحكم الصادر يخلط بين األغلبية اليهودية وأمن الدولة ويضعهما تحت القناع              

وبررت وزيـرة العـدل حكـم المحكمـة         ). 2006 مايو   15هآرتس،  (الرسمي المسمى سياسة الهجرة،     
 وإن الخوف هو من التـدفق الهائـل         ، هذا القانون  الدستورية العليا بقولها إن أمن الدولة يبرر استصدار       

للفلسطينيين الذين يسعون إلى حياة أفضل داخل إسرائيل، وإن بعضهم سيتجه إلى الـزواج مـن عـرب            
إسرائيل ولو بشكل زائف لمجرد دخول البالد، وبالتالي فال خطأ في تأمين أوضاع األغلبيـة اليهوديـة                 

  ). Dan Baro، Mideast-16 May2006(بالموافقة على هذا القانون 
، أنه في نقاشات الكنيست التي أجريت قبل اتخاذ القانون كـان جليـاً أن               "إيال بروكتشي "وتؤكد القاضية   

الموضوع الديموغرافي كان دافعاً لسن القانون طوال الوقت، وموضوعاً رئيـسياً فـي نقاشـات لجنـة                 
تبار السكاني قد أثر في حسم رأي القضاة، وإن لـم           ال يمكن أن ننفي إمكانية أن االع      "كما تقول   . الداخلية

إن االعتبار الذي يمكن أن نفترض أنه سيقوم في أساس سن القانون مبـدئياً فـي       . يعترفوا بذلك صراحة  
 15زئيف سيجال، هآرتس،    (،  "المستقبل، ويفضى ذلك إلى تقديم كون الدولة يهودية على أنها ديمقراطية          

الذريعة األمنية كانت دائماً الجهة التي تقف عندها االعتبارات األخرى،          ومن المعروف أن    ). 2006مايو  
وعلى هذا األساس بنى قضاة المحكمة العليا تبريراتهم عن أن القانون عملة ذات وجهين، فعلـى رغـم                  
الضرر الذي سيلحق بالعائالت المختلطة التي سيتم الفصل بينها، فإنه في الجانب اآلخـر يوجـد حـق                  
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محاربة اإلرهاب بكل الطرق والوسائل، وأنه حكم مبني على الحقائق التي تكشفت للحكومة             إسرائيل في   
 شخصاً نفذوا عمليات فدائية، كانوا يحملون بطاقات الهويـة، ووضـعوا            146 من بين    26التي تقول إن    

يـأتي مـن هـذه      قياساً شكلياً قالوا فيه إنه إذا كان الخطر ال ينبع من العائالت الموجودة حالياً، فإنه قد                 
العائالت في المستقبل، على رغم أنه قانونياً يجب عدم إيقاع عقوبة جماعية، أي عدم معاقبـة عـائالت                  
سبق لها وأن تزوجت بموجب القانون، وهي اآلن تعاقب ألن بعض أفراد العـائالت األخـرى ارتكبـوا                 

  ). 2006 مايو 15ياعيل غبيرتس، يديعوت أحرونوت، (مخالفات قانونية، 
لبعد األعمق لهذا القانون هو مساسه بالحق الدستوري للكرامة، فالقانون الجديد في جوهره وصياغته ال               وا

يعترف بالمساواة أو بحق الزواج وكذلك بحرية التعبير كحقوق دستورية، ناهيك عن حق حياة العائلة، لذا                
زئيـف  (المحكمـة العليـا،     جاء اتخاذ القرار بأغلبية حرجة نظراً ألساسه الهش، وهي حالة نادرة فـي              

ومن الناحية القضائية، فإن القانون قد اتخذ ولو كان بفـارق صـوت             ). 2006 مايو 15سيجال، هآرتس،   
هذا القانون يضاف إلى سلـسلة مـن القـوانين          . واحد، ولكنه ليس قانونياً من الناحية اإلنسانية الخالصة       
وتواجه إسرائيل مشكلة اجتماعية عميقـة      . ألقلياتالجائرة، التي تؤكد أن إسرائيل دولة تالحق الغرباء وا        
غير يهود، نصفهم من المهـاجرين      ) وربما أكثر (وهي وجود ما يقرب من نصف مليون مستوطن مقيم          

وهؤالء المـستوطنون متمـسكون بهـويتهم       . السوفييت، الذين ادعوا أنهم يهود أو أتوا مع زوج يهودي         
كما أنه يوجد أكثر من حزب يعبر عن تطلعاتهم         . يع بالروسية الروسية، ولهم جرائدهم وفضائيتهم التي تذ     

فبعد أن منع العمال العرب من دخول إسرائيل        . أما النصف الثاني فهو من العمالة المهاجرة      . ومصالحهم
وبينمـا كـان العمـال      ). معظمها صينيون وفلبينيون وتايالنديون ورومانيون    (تم استبدالهم بعمالة أجنبية     

في إسرائيل، ثم يعودون إلى بيوتهم، فإن هؤالء يقيمون داخل الدولة لمدد طويلة قد تمتـد                العرب يعملون   
ومن الطبيعي والمتوقع أن بعضهم يدخل في عالقات إنـسانية وعاطفيـة وجنـسية مـع            . لبضع سنوات 

دولـة  وهؤالء العمال األجانب على استعداد لإلقامة الدائمة في         . اإلسرائيليات، بل وبدأوا يتزوجون منهن    
وقـد طـرح العلمـانيون      . إسرائيل، وربط مصيرهم بمصيرها، ولكنهم ليسوا على استعداد ألن يتهودوا         

أي أن الشخص الـذي يـربط مـصيره بمـصير     " التهويد العلماني"مفهوماً طريفاً للغاية، وهو ما سموه       
ليا يؤيد مثـل هـذا      ومن الغريب أن هناك حكماً صادراً من المحكمة الع        ! يصبح يهودياً " الشعب اليهودي "

  . الموقف، وإن كان قد صدر تحت ظروف مغايرة
 أن  2003 ديـسمبر    24البريطانية فـي    " الجارديان"في داخل هذه الفوضى غير الخالقة نشرت صحيفة         

العمال الصينيين في إحدى الشركات في إسرائيل اضطروا ألن يوافقوا على عقود عمل تشترط عليهم أال                
.  عالقة جنسية مع أية إسرائيلية، وأن هذا شرط أساسي للحصول على وظيفـة             يتزوجوا أو يمارسوا أي   

وحسب ما جاء في العقد أن على العمال أال تكون لهم صلة بأية أنثى إسرائيلية بما في ذلك البغايا غيـر                     
وال أدري هل هذا يعني أن من حقهم الدخول في عالقة جنسية أو عاطفية              (اليهوديات، غير اإلسرائيليات    

وقد تساءل الكثيرون عن إمكانية تنفيذ هذا القانون، وكيـف          !). ع أي أنثى غير يهودية وغير إسرائيلية؟      م
ولكنهـا العنـصرية    ! يمكن لربع مليون عامل أن يقيموا في بلد لعدة سنوات بقيـود مـن هـذا النـوع                 

  . واهللا أعلم. الديموغرافية اإلقصائية التي تنحدر إلى أقصى درجات الجنون
  2/6/2007 االماراتية االتحاد
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 خضر طالب
كان الرئيس الراحل سليمان فرنجية يكرر بشيء من الفخر روايته الشهيرة عن العرض الذي حمله إليـه                 

ول الـسادس    بأن يقوم األسـط    ،1975وإلى أعضاء الجبهة اللبنانية المبعوث األميركي دين براون عام          
 . األميركي بنقل المسيحيين من لبنان لحمايتهم من الخطر الذي يتهددهم
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وبحسب الرواية المعروفة، التي حفظها كل صحافيي ندوة الثالثاء األسبوعية، فإن براون، الـذي أوفـده                
إن " ، قال يومها للرئيس فرنجيـة     "إلثارة أكبر كمية من الدخان    "وزير الخارجية األميركي هنري كيسنجر      

إال ... "البواخر في البحر اآلن، وهي مستعدة لنقلكم إلى كندا أو الواليات المتحدة، أو أي مكان تختارونه               
أن الرئيس فرنجية أنهى االجتماع بسرعة ألنه وجد في عرض براون األميركي ما يحول مسيحيي لبنان                

فلـسطينيين فـي لبنـان ويحـرر        من مواطنين في بلدهم إلى الجئين في العالم، ويؤسس لفكرة توطين ال           
 الصادر عن األمم المتحدة والذي يقضي بعودة الالجئين الفلسطينيين إلـى            194إسرائيل من تنفيذ القرار     

 . أرضهم
ليس نبش الذاكرة والملفات اليوم خارج هذا الحدث بعد إثنين وثالثين عاماً، فما يتم تداوله في األروقـة                  

 اللبنانيون من أسئلة تتردد على ألسنة عدد من السفراء الغربيين يثير            الديبلوماسية وما يسمعه المسؤولون   
الريبة ويشي باستعادة أفكار قديمة، خصوصاً أنه يتقاطع مع العديد من المعطيات الميدانية التـي بـدأت                 
تتكشف عن ما يرافق أحداث مخيم نهر البارد، والتي نجح الجيش اللبناني حتى الساعة في ضبط إيقاعها                 

يمنع االستغالل السياسي لها ويتسبب بعرقلة مسار مشاريع يبدو أنها قد دخلت حيز التنفيذ، أو تكـاد،                 بما  
وهو ما سيكون سبباً في مزيد من الضغوط التي سيتعرض لها الجيش من أجل القيام بالحسم العـسكري                  

 : في مخيم نهر البارد عبر الدخول إليه لهدفين رئيسيين يتحققان مباشرة
 وبالتـالي   1984 والذي اسقط رسميا عـام       ،1969نع أي حديث عن اتفاق القاهرة الموقّع عام         األول، م 

 - "المرجعيـة الفلـسطينية   "وضع ملف السالح الفلسطيني في لبنان على طاولة البحث، وربما لتوحيـد             
 .  في لبنان-السياسية واألمنية 

لبنان بما يفتح الباب لدخول القوى األمنيـة   حول المخيمات الفلسطينية في    "الخطوط الحمر "الثاني، إسقاط   
لكـل  " في كـل العهـود       "المالذ اآلمن "اللبنانية إلى هذه المخيمات، والتي يرى البعض انها تحولت الى،           

 .  في لبنان"المتعاقبة والمتعارضة" من السلطات "الهاربين
ـ             سير فيهـا حتـى النهايـة،       أما األهداف غير المباشرة فهي تخضع اآلن لدراسة متأنية حول إمكانية ال

خصوصاً أن الظروف باتت تسمح بالوصول إليها، وأن الرأي العام اللبناني بات يقبلهـا، بـل وبعـضه                  
 2005يطالب بها ويرى أنها السبيل لخالصه، انطالقاً من تلك المتغيرات التي نشأت في لبنان منذ عـام                  

ني، السنّي خصوصاً، الذي كـان يـشكل        والتي سمحت بحصول انقالب حقيقي في المزاج الشعبي اللبنا        
 . حماية للواقع الفلسطيني في لبنان

هل نحن على عتبة القبول طوعاً بالتوطين بعد أن دفع اللبنانيون من كل الطوائف والمناطق أثماناً باهظة                 
 لمقاومة هذا الخيار سابقاً؟ 

ياً سحب بند عودة الالجئين من      وما هي العالقة بين هذا الخيار وبين الكالم عن مخارج حلول تضمن عمل            
 . مبادرة السالم العربية في بيروت والتي تم التأكيد عليها في قمة الرياض؟

كانت طلبت، في إجـراء     ) اإلنروا(في الروايات المتداولة أن وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين في لبنان           
 الدراسي إلنهائه قبل أوانه وتحديداً قبـل        بدا روتينياً آنذاك، من إدارات المدارس التابعة لها تسريع العام         

 كان هذا الموعد قبل حصول أحداث األحد الدامي في طـرابلس ومخـيم              "بالصدفة" أيار الماضي، و   15
البارد بخمسة أيام فقط، وأنها طلبت من موظفيها تجهيز أنفسهم بحقائب صغيرة تحتـوي الـضروريات                

 عادياً إذا كانت صحيحة، لكن تقاطعها مع عناصر أخـرى           ربما كانت تلك التعليمات تدبيراً    . وبشكل دائم 
 . "...البحث والتحري"ومع ما تبعها يجعلها في دائرة 

وفي الروايات أيضاً أن مخيم نهر البارد هو واحد من خمسة مخيمات يتم التحـضير إللغـاء وجودهـا                   
 عن تلك المخيمات، وأن البحـث  نهائياً، وأن ثمة بيوتاً جاهزة تم إحضارها إلى لبنان إلنشاء مساكن بديلة    

عن األماكن البديلة لوضع تلك المساكن فيها انتهى أو يكاد، حيث سيتم دمج مخيمات، بالطرق المناسـبة،        
 . كما سيتم إخالء العاصمة اللبنانية بيروت من التجمعات الفلسطينية
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ـ               سطينيين إلـى عـدد مـن       أما في السياسة، فإن ما نقله سفير دولة غربية، متابعة لملف الالجئـين الفل
المسؤولين اللبنانيين، يكشف عن تفاصيل المشروع الذي تم إعداده إلنهاء قضية الوجود الفلسطيني فـي               

 .194لبنان ومسألة عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وفق القرار الدولي 
 على أن تعترف    وبحسب المعلومات، فإن الصيغة المتداولة هي أقل من توطين وأفضل من لجوء، وتنص            

الدولة اللبنانية بجوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، على أن تمـنح هـذه الجـوازات لكـل                  
 على اعتبار أنه ال توجد مشكلة كبيرة في تنظيم          ،1967الفلسطينيين المقيمين في لبنان، خصوصاً الجئي       

ة وإجازات عمل فـي لبنـان فـي          ثم يتم وفق هذه الجوازات منحهم تأشيرات إقام        ،1948وضع الجئي   
القطاعات التي يحتاجها سوق العمل اللبناني، على أن يتم، بالتزامن مع ذلك، تعـاون كامـل مـن قبـل                   
المجتمع الدولي والحكومات الغربية لتسهيل هجرة من يريد من هؤالء إلى تلك الدول التي تحتاج إلى أيد                 

مون الفلسطينيون في لبنان أفضلية على غيرهم في        عاملة وعاملين في قطاعات مختلفة، وأن يعطى المقي       
 . هذا السياق

 القائم حالياً بين الحكومة اللبنانيـة       "شهر العسل "ويبدو أن هذا المشروع يسير قدماً نحو التحقيق في ظل           
وبين السلطة الفلسطينية، وفي ظل حديث عن قبول مسيحي لبناني على المستوى الروحي به، ما يـشي                 

حول ارتباط هذا القبول، إذا كان صحيحاً، بالبحث القائم دولياً اليوم عـن مـصير نحـو                 ببعض األسئلة   
خمسمئة وخمسين ألفاً من مسيحيي العراق الذين تم تهجيرهم إلى سوريا وهم يبحثون اآلن عـن طريـق             

 ... إال إلى الوطن البديل... وربما سدت كل الطرق... إلى الوطن
  2/6/2007السفير
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