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   جريحا70ًً قتيالً و30يوقع على مخيم نهر البارد المتواصل  اللبناني الجيشقصف  .1

في مؤشر  :  علي بردى والوكاالت   ،بيروتنقالً عن مراسلها في       22/5/2007البيان اإلماراتية   أوردت  
ي إلى اعتماد خطة حاسمة لتصفية الجماعات األصولية في المخيمات الفلـسطينية، بمـساندة منظمـة      قو

، فـي مخـيم نهـر    "فتح اإلسالم"التحرير الفلسطينية، قصف الجيش اللبناني طيلة يوم أمس مواقع تنظيم        
 87 المتفجر إلى     جريحاً، لتصل حصيلة يومين من الوضع األمني       70 قتيالً و  30البارد شمال لبنان موقعاً     

، بعد هدنة مؤقتة لـم      "فتح اإلسالم "وتصاعدت حدة االشتباكات بين الجيش اللبناني وعناصر تنظيم          .قتيالً
أعمدة الدخان ارتفعت في مناطق عدة داخل مخيم نهـر البـارد،            "وأفاد شهود بأن    .  دقيقة 120تدم سوى   

خر من داخل المخيم في حديث للـصحافة ان         وقال شاهد آ  ". فيما تبادل الطرفان إطالق النار بشكل كثيف      
وأوضحت مصادر أمنية لبنانية     ". قذيفة مدفعية سقطت على المخيم في أقل من نصف ساعة          30أكثر من   "

اتفاقاً "وأضافت أن   ". االشتباكات استؤنفت على الرغم من الهدنة التي تم اإلعالن عنها في وقت سابق            "أن  
وقال مسؤول في الجيش، رفـض الكـشف عـن          ". رحى لم يصمد  على هدنة من أجل إخالء القتلى والج      

الجيش "، مؤكداً على أن     "الدبابات تحاصر المخيم من الشمال والجنوب لمنع تسلل اإلرهابيين        "هويته، إن   
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعـالم أن        ". بعدم اجتياح المخيمات   1969ال يزال ملتزماً باتفاق العام      

ر الدولي توصل إلى تحقيق هدنة من الرابعة من بعد الظهر بحسب توقيت بيروت وحتى               الصليب األحم "
لكن الناطقة بلسان الصليب األحمر الدولي سمر       ". السادسة إلخالء القتلى والجرحى من المخيم الفلسطيني      

من الصليب األحمر طالب بإتاحة الفرصة له للوصول اآلمن من أجل إخالء الجرحى             "القاضي، قالت إن    
 ريتشارد كوك عن    ،ونروااالوأعرب مدير وكالة     ".داخل المخيم ولم يطلب هدنة أو تحقيق هدنة لساعتين        

وجـاء  ". قلقه الشديد لتدهور األحوال اإلنسانية في المخيم والخسائر في األرواح في صفوف المـدنيين             "
زكـي بـرئيس الـوزراء      وقف إطالق النار المؤقت، بعدما التقى ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس             

اللبناني فؤاد السنيورة حيث تم االتفاق على وقف العمليات العسكرية إلخالء القتلى والجرحـى إليـصال                
  .المساعدات اإلنسانية ألهالي المخيم

 مدنياً  32تم خالل نصف ساعة من تراجع النيران، اخالء         : 22/5/2007الحياة   وفي ذات السياق ذكرت   
ونفى مدير الطوارىء في     .خطيرة، فيما عولجت االصابات الطفيفة داخل المخيم      اصاباتهم بين متوسطة و   

الصليب االحمر اللبناني جورج كتانة ان يكون احد االطراف منع سيارات الصليب االحمر مـن دخـول            
 فتولى الهالل االحمر الفلسطيني نقل المصابين الى احـدى نقـاط     ،المخيم، اال انه كشف عن ترتيب اتخذ      

للبناني التي اتفق عليها ليتسلمهم هناك الصليب االحمر اللبناني وينقلهم الـى المستـشفيات فـي                الجيش ا 
طرابلس، وأدى هذا الترتيب ايضا الى ادخال ادوية الى المخيم ومواد غذائية وال سيما حليب االطفال الى                 

 اذا استمر   "خارج طرابلس "وكان أبو سليم طه المتحدث باسم التنظيم هدد بالرد           .جانب الخبز ومياه الشفة   
أصـابت  . القصف يستهدف المنازل  . الوضع بالنسبة الى المدنيين ال يحتمل     ": وقال. قصف الجيش للمخيم  



  

  

 
 

  

            6 ص                                      729:                                 العدد22/5/2007الثالثاء : التاريخ

الجـيش ال   ": وأضـاف  ."القذائف مسجدين التجأ اليهما المدنيون كما سقطت اسقف المنازل على ساكنيها          
  ." كذلك سننقل المعركة إلى خارج طرابلساذا استمرت الحال. يستهدفنا فقط وانما يقوم بقصف عشوائي

في مخيم البداوي القريب من مخيم نهر البـارد اكـد ممثلـو              22/5/2007 االتحاد االماراتية    واضافت
الفصائل الفلسطينية ان القذائف ادت الى قتل وجرح اكثر من خمسين شخصا، وناشدوا الحكومة التـدخل                

سماح للصليب االحمر والهالل االحمر بالـدخول الخـالء         الفوري والسريع من اجل حماية المدنيين وال      
نطلب وقف القتال وفتح ممرات انسانية لكـي نعـالج          "االصابات، وقالت المتحدثة باسم الصليب االحمر       

  ".الجرحى ونجلي القتلى
 100 مفتي فلسطينيي لبنان في حديث للجزيرة إن اكثر من هقال ما 22/5/2007 وكالة معا ونقلت

 مشيراً الى أن جثث القتلى ، بين قتيل وجريح في القصف المتواصل على مخيم نهر الباردمدني سقطوا
أن القتال " رويترز"ونقلت  .ال تزال في الشوارع وبين االزقة بسبب شدة القصف الذي يتعرض له المخيم

وجرحى  ووجهت مصادر طبية داخل المخيم نداءات لوقف القتال قائلة ان هناك قتلى ،تجدد عند الفجر
 .في الشوارع

  
  يتم بالتعاون مع الدولة اللبنانية" فتح االسالم"التخلص من : يزور السنيورةوفد فلسطيني  .2

 جال وفد مشترك من منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى          :بيروتمن   22/5/2007الحياة  نشرت  
النيابية سعد الحريـري،    " ستقبلالم"الفلسطينية في لبنان على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس كتلة           

والتعاون مع السلطات اللبنانيـة     " فتح اإلسالم "مقدماً التعازي بشهداء الجيش اللبناني ومكرراً إدانة ظاهرة         
رئيس الفلـسطيني،   الوكان السنيورة تلقى اتصاالت هاتفية ليل اول من امس، من            .لمعالجة هذه الظاهرة  

وضـم الوفـد الـذي زار        .يها الى بسط سلطتها على كامل أراضيها       دعم الدولة اللبنانية في سع      فيه أكد
 أسـامة   "حركـة حمـاس   " عباس زكي،    "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير   ": السنيورة ممثلين عن كل من    

 أبـو خالـد الـشمال،       "جبهة النضال " أبو حسن،    "الصاعقة" علي فيصل،    "الجبهة الديموقراطية "حمدان،  
 . أبو وائل  "جبهة التحرير الفلسطينية  " نمر قدورة و   " االنتفاضة –فتح  "بو شاهين،    علي أ  "الجهاد اإلسالمي "

الجيش اللبناني يمثل وحدة لبنان وأيضاً حارس هذا الوطن وحاميه، وحامي كل            "وأكد زكي بعد اللقاء ان      
ئل ما صدر بـاألمس عـن اجتمـاع الفـصا         "، الفتاً الى ان الوفد كرر       "قاطنيه، من فلسطينيين ولبنانيين   

التي ال تمت بأي صلة الى الشعب الفلسطيني وال الى النضال           " فتح اإلسالم "الفلسطينية من إدانة لظاهرة     
الفلسطيني، وأكدنا التعاون المشترك مع الجيش اللبناني والدولة اللبنانية في معالجة هـذه الظـاهرة بمـا                 

لبنا من الرئيس السنيورة جملة من      وط. يخفف من معاناة شعبنا الفلسطيني، خصوصاً في مخيم نهر البارد         
المطالب تخفف من معاناة مخيم نهر البارد، وأيضاً معاناة الفلسطينيين، إذ ان هنـاك عمليـات توقيـف                  
لفلسطينيين في وقت ان الفلسطيني، الكل يدرك، انه غير معني بهذه الظاهرة التي هبطت اضـطرارياً ال                 

لي يجب اال يدفع الشعب الفلـسطيني ضـريبة هـذا العمـل             نعرف شكلها وال لونها وال انتماءها، وبالتا      
، "قـراراً لبنانيـاً   "واعتبر دخول الجيش الى مخيم نهر البارد         ".فتح اإلسالم "المرتجل بما يسمى بظاهرة     

لمسنا من الرئيس السنيورة حرصه على أال يذهب أبرياء، والدخول الى المخيم ال يعني أن هناك                : "وقال
  ".لص من هذه الظاهرةأمراً سهالً في التخ

بـسيادة القـانون    "وإذ كرر إقرار الجانب الفلسطيني       .وأكد ان أحداً ال يحمي هذه الظاهرة داخل المخيم        
 اللبنانية، وال نريـد     -أن كل ما يجري نتيجة تجاذبات وسوء الفهم بين القيادات اللبنانية            "، اعتبر   "اللبناني

  "ن مخيمنا الشرارة التي تنطلق منها الحرب األهلية في البلدان يكون الفلسطيني عنوان تفجير وال أن يكو
اننا لسنا بصدد الحديث عن خطوات سنقوم بها ولسنا بصدد الحـديث            "وتحدث حمدان باسم حماس مؤكداً      

المسألة األولـى ان الفلـسطينيين غيـر        : عما اتفقنا مع الرئيس السنيورة، هناك اآلن مسألتان واضحتان        
والمسألة الثانية هناك معاناة إنـسانية      . داعيات الحدث وتطوراته أثبتت ذلك عملياً     مسؤولين عما جرى وت   
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اآلن في مخيم نهر البارد، والكل معني بتجاوزها وبحلها في شكل سريع، والرئيس السنيورة عبـر عـن            
  ".ونعتقد ان هذا من شأنه ان يؤدي الى تسوية. االستعداد في هذين الجانبين للتعامل ونحن كذلك

تلقى السنيورة ظهراً اتصاالً هاتفياً من خالد مشعل، وبحث خالل االتصال في ظروف االعتـداء الـذي             و
الدولة اللبنانيـة لـن     "وأبلغ السنيورة مشعل ان      .تعرض له الجيش اللبناني وسبل معالجة هذا الموضوع       

أعطـت التعليمـات    ، و "فتح اإلسالم "تسكت إطالقاً على االعتداء الذي تعرض له الجيش من قبل منظمة            
للجيش للتصرف بحزم وقوة ال تلين مع هذه المنظمة اإلرهابية، فهيبة الجيش وسمعة مؤسساته واستقرار               

كما ابلغ السنيورة مشعل بنقاط البحث التي تمت مع الفـصائل            ".األمن اللبناني مسألة لن يتم التهاون فيها      
طلب الحكومة اللبنانية من الفصائل الفلسطينية      الفلسطينية في االجتماع الصباحي، وأوضح السنيورة ان م       

واضح وهو التبرؤ واإلدانة ومعاونة السلطة الشرعية والقوى األمنية اللبنانيـة           " فتح اإلسالم "تجاه منظمة   
وكان مشعل  ". وكان اتفاق على التعاون واستمرار التشاور في هذا اإلطار        . لمعالجة ظاهرة هذه المنظمة   
اتخاذ اإلجراءات الالزمة من اجل عـدم المـس بأبنـاء           "طلب من السنيورة    بحسب بيان وزعته حماس     

واتصل مشعل بحسب البيان بعمرو موسى ووزيـر الخارجيـة          ". الشعب الفلسطيني في مخيم نهر البارد     
السعودي األمير سعود الفيصل وطلب اليهما بذل مساعيهما لضمان عدم المساس بأبناء الشعب الفلسطيني              

  . معالجة األزمةفي المخيم خالل
ركز على المأساة التـي تتمـدد منـذ         "وزار زكي وحمدان النائب الحريري، ولفت زكي الى ان البحث           

وبحثنا أيضاً بما يمكن القيام به لـئال يتحمـل الـشعب            . األمس على حساب نهر البارد والجيش اللبناني      
التـي ال   " فتح اإلسـالم  "خلط بين   الفلسطيني مسؤولية هذه الظاهرة الغريبة، وان يصحح الخطاب بعدم ال         
  ".أجندة فلسطينية لها وبين الفلسطينيين الذين يكنون للبنان كل االحترام

  السنيورة مع  اشارت اوساط حضرت لقاء   : عمار نعمة نقالً عن مراسلها،     22/5/2007السفير  وأضافت  
لمعارك، وقد ابدت الفصائل    الفصائل الى ان السنيورة كان متفهما للمخاوف الفلسطينية من استمرار ا          وفد  

"  االسـالم  -فـتح   "تخوفها مما قالت انه استهداف عشوائي لمخيم نهر البارد من دون تمييز بين مقرات               
وقد شـدد الـسنيورة خـالل       . والمؤسسات المدنية والطبية والمدنيين ما اوقع قتلى وجرحى ودمار كبير         

 آخر، واذ ابدت الفصائل تفهمها، اعلنت انها        الجيش يجب ان يندمل قبل أي امر      " جرح"االجتماع على ان    
قد ال تتمكن من السيطرة على قواعدها في حال استمرت تلك العملية العسكرية فـي وتيرتهـا الحاليـة،                   

كبيرة في المخيمـات الفلـسطينية قـد        " هيجان"وتذهب بعض القيادات الفلسطينية الى التحذير من حالة         
 لبنـاني، وانتقـد     -ن تحويل االزمة القائمة الى خالف فلسطيني        حذرت الفصائل السنيورة م   و! تتجاوزها
علـى ان الفـصائل     . العنيفة التي شنت على الفلسطينيين في لبنان واهـانتهم        " الحملة االعالمية "البعض  

لماذا تم السكوت عن هذه الظاهرة حتى اليوم؟ ولماذا غض البعض           : وجهت سؤاال جوهريا الى السنيورة    
قل السالح من مستودعات كبيرة في مدينة طرابلس الى المخيم والتي قدمت بعـض              النظر عن عمليات ن   

  الفصائل معلومات حولها الى الجهات المعنية؟ 
السنيورة، وأكد عدم التدخل فـي      ب اميل لحود و   اللبنانيرئيس  الاجرى الرئيس الفلسطيني اتصالين امس ب     و

  . نياالشؤون اللبنانية، وان فتح االسالم ليست فصيال فلسطي
فتح "كدت منظمة التحرير ان التخلص من جماعة        أ: وكاالتنقالً عن ال   22/5/2007الدستور  وأوردت  
   يتم بالتعاون مع الدولة اللبنانية، "االسالم

 يتم بالتعاون مع الدولة اللبنانيـة الفتـا الـى           " االسالم –فتح  "علن عباس زكي ان التخلص من ظاهرة        أ
لدينا "وقال زكي للصحافيين اثر اجتماعه بالسنيورة       . لى مخيم نهر البارد   صعوبة دخول الجيش اللبناني ا    

  ...عقل مفتوح واستجابة كاملة لما تطلبه منا الدولة
علي  إلى أن  أيمن المصري،بيروتنقالً عن مراسله في  21/5/2007إسالم أون الينوأشار موقع 

مشترك من منظمة التحرير وتحالف القوى لا[الوفد "ول العالقات السياسية بحماس، صرح بأن ؤبركة، مس
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 أن ال عالقة لحركة فتح اإلسالم بالشأن الفلسطيني أو المخيمات سعد الحريري وللسنيورةأكد ل] الفلسطينية
تحييد المخيمات "ودعا إلى ". الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني ال يتحمل أعمال هذه المجموعة الغريبة

إن الوفد طلب عدم قصف المخيم عشوائيا، والرد فقط على مصادر : "وقال". عن حالة فتح اإلسالم
بعدم وجود قرار سياسي من رئيس "وكشف عن أنهم علموا ". النيران حتى ال يقع ضحايا مدنيون

 وحذر من أن استمرار ".أما كيفية الحل فتبحث الحقًا. الحكومة باقتحام المخيم، بل بإنهاء هذه الحالة
ض توسعها إلى بقية مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان جراء حالة الغليان التي سيفر"االشتباكات 

يعيشها سكان المخيمات؛ لرفضهم الحصار المفروض على أبناء شعبهم في مخيم البارد، مع ما يستتبع 
 ، غير17جميع من قتلوا من الجماعة األحد، وعددهم " بركة إلى أن أشارو". ذلك من وضع إنساني سيئ

 ".فلسطينيين
  

  حداث الدامية في لبنان وتدعو لحماية الالجئين هناك تأسف لأل الفلسطينيةالحكومة .3
 عن اسفها لألحداث التي تجري في لبنان، مؤكـدة ان            الفلسطينية أعربت الحكومة  :كتب حسام عز الدين   

عـالم مـصطفى    الناطق باسم الحكومة وزيـر اال     وشدد   .هذه األحداث ليس للفلسطينيين أية عالقة فيها      
على اهمية بذل كافة الجهود لحماية الالجئين الفلسطينيين في المخيمات، من دوامة األحـداث              البرغوثي  

نؤكد حرصنا على لبنان، ونؤكد اعتراضنا على االعتداءات على المؤسسات اللبنانية           : وقال .الدائرة هناك 
 "الفلسطينيين هناكوعلى جيشها، وفي الوقت نفسه نؤكد على وجوب حماية الالجئين 

 22/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  " متزامنةمتبادلة وتهدئة شاملة و"الحكومة الفلسطينية عرضت  .4
تهدئـة  " عرضت الحكومة الفلسطينية أمس مجددا على اسرائيل االتفـاق علـى             :الناصرة، أسعد تلحمي  

لى قطاع غزة، وقال النـاطق      تشمل االراضي الفلسطينية كافة، لوضع حد للغارات االسرائيلية ع        " شاملة
اذ تؤكد الحكومة علـى     : "باسم الحكومة وزير االعالم مصطفى البرغوثي عقب اجتماع مجلس الوزراء         

". حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، فإننا نقدم عرضنا هذا مجددا بالتهدئة الشاملة والمتبادلـة والمتزامنـة                
  ".الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزةهذه التهدئة الشاملة يجب ان تشمل االراضي : "واضاف

  22/5/2007الحياة 
  

  الكراسي ال تساوي عندنا نعل وال قطرة دم نزفت من طفل فلسطيني: هنية .5
دعـا رئـيس الـوزراء      : نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي       22/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

ييع شهداء عائلة الحية امس، الفلسطينيين الى مواجهـة         الفلسطيني إسماعيل هنية، خالل مشاركته في تش      
ان "وقـال   ". االسـرائيلي "العدوان، مشددا على أن المقاومة هي الطريق االمثل للخالص من االحـتالل             

الفتـا الـى ان صـمود الـشعب         " الكراسي ال تساوي عندنا نعل وال قطرة دم نزفت من طفل فلسطيني           
ودعا هنية الجامعة العربيـة ومجلـس األمـن         . الحالية" االسرائيلية"الفلسطيني ومقاومته سيفشل الهجمة     

والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتهم في لجم العدوان المتصاعد والوقوف في وجه غطرسة االحتالل               
  .والوقوف الى جانب شعبنا في مواجهة االحتالل

عهـدنا مـع اهللا     " قال هنية    : نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      22/5/2007رويترز  وأضافت  
أوال ثم عهدنا مع شعبنا وأمتنا أن نمضي في ذات الطريق حتى يكتب اهللا لنا احدى الحسنيين اما النـصر   

  ."أو الشهادة
  

  ستنكر التهديدات ضد هنية وتالحكومة تقرر القيام بحملة دولية لكشف العدوان .6
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مصطفى البرغوثي ان الحكومة قررت     .حكومة د  اعلن وزير االعالم والمتحدث الرسمي باسم ال       :رام اهللا 
وقـال فـي    . القيام بحملة دبلوماسية واعالمية دولية واسعة لكشف العدوان االسرائيلي والعمل على وقفه           

ان من بين الخطوات الدبلوماسية التوجه الى       "مؤتمر صحفي عقده في  ختام الجلسة االسبوعية للحكومة          
ات لوقف العدوان والى الجمعية العامة اذا لزم األمر والى الجامعـة            مجلس االمن الدولي التخاذ االجراء    

العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي واالتحاد االوروبي واللجنة الرباعية بصفتها الجماعية او الفردية والى             
 ".الدول الشقيقة والصديقة من اجل وقف ما تقوم به اسرائيل من جرائم حولت حياة المواطنين الى جحيم                

ان الحكومة بدأت باالعراب عن تعازيها لعائالت الشهداء الذين سقطوا في الغـارات             "اضاف البرغوثي   و
االسرائيلية والقصف على غزة وتمنياتها بالشفاء للجرحى وبتوجيه التعازي الى النائب المنتخـب خليـل               

ل الحية حيث كان هـو      الحية باستشهاد ثمانية من افراد عائلته في غارة لطائرات االحتالل على ديوان آ            
واعرب البرغوثي عن استنكار الحكومة للتهديدات االسرائيلية الخطيرة ضـد      ".المستهدف من تلك الغارة   

  .رئيس الوزراء اسماعيل هنية وعدد من وزراء الحكومة والتي اكد ان الحكومة تأخذها على محمل الجد
              22/5/2007الحياة الجديدة 

  
   الداخلي يدين التصعيد االسرائيلي ويتوجه إلى غزة للحفاظ على الهدوءاسعب: نبيل عمرو .7

 قال نبيل عمرو، أن الرئيس عباس يدين بشدة التصعيد االسرائيلي المتواصل ضد شـعبنا فـي                 :رام اهللا 
قطاع غزة، والتهديدات االسرائيلية المتواصلة بمواصلة العدوان االسرائيلي وتصعيده، مؤكـدا أن هـذا              

أن الرئيس   وقال عمرو في تصريح لوفا     .االسرائيلي سيؤدي إلى نتائج وخيمة على صعيد المنطقة       العمل  
سيتوجه قريبا الى قطاع غزة لمتابعة جهوده للحفاظ على الهدوء في الجبهة الداخلية وتوفير الـضمانات                

يثة إلعادة أجـواء    وأضاف أن الرئيس سيبذل كذلك جهوداً حث       .الفعلية لوقف االقتتال الداخلي بشكل نهائي     
وقال عمرو أن الرئيس وهو يؤكد       .التهدئة مع الجانب االسرائيلي إلى ما كانت عليه قبل التدهور األخير          

ادانته للعدوان االسرائيلي يرى أن التهدئة ستؤدي حتما إلى حرمان الجانب االسـرائيلي مـن اسـتخدام                 
 من المواقع االسرائيلية، موضحا انه في       الذرائع المتجسدة في اطالق الصورايخ على سديروت، وغيرها       

 .حال توقف إطالق هذه الصواريخ فإن هذا سوف يفقد الجانب اإلسرائيلي الغطاء الدولي الذي يتمتع بـه                
وقال عمرو، إن الرئيس يقول للشعب الفلسطيني، والعالم أنه آن األوان لعمل جدي يوقف هذا العـدوان،                 

ع العقل والحسابات الصحيحة والموضوعية والعودة إلى التهدئة        وفي ذات الوقت نحن بحاجة إلى وقفة م       
  .التي توصلنا إليها بشكل جماعي وعلينا تكريسها وتوسيع نطاقها لتشمل الضفة الغربية
          21/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  المجازر الدموية أصبحت سمة من سمات االحتالل في ظل الصمت الدولي: غازي حمد .8

ل آ اعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني أن الجريمة المروعة التي نفذتها قوات االحتالل ضد ديـوان                :غزة
 أكبر دليل على مدى اإلجرام والتعطش للدم واإلصرار على           الحية وضد منازل المواطنين في بيت الهيا      

لمجـازر الدمويـة    إن ا "وقال الناطق باسم رئيس الوزراء غـازي حمـد          . القتل من قبل قوات االحتالل    
أصبحت سمة من سمات هذا االحتالل البغيض الذي يأبي في كل مرة إال أن يكشف عن وجهـه القبـيح                    

إن قتل األبرياء واآلمنين داخـل البيـوت        "وأوضح في بيان له     ". ويزيل اللثام عن سحنته المجرمة القاتلة     
ى عدد الضحايا من أبنـاء شـعبنا        يمثل الصورة النموذجية لحكومة االحتالل التي باتت تصحو وتنام عل         

وأكد أن الشعب الفلسطيني الذي تشرب كل معاني الصبر والصمود والمقاومة ومـرت بـه                ".الفلسطيني
الكثير من المجازر والمذابح، قادر على أن يتخطى هذه المحنه بعزيمته وصبره، وقادر علـى االنتقـام                 

بت كل الخيارات والحلـول العـسكرية اإلجراميـة         إن إسرائيل التي جر   "وقال   .لهؤالء الضحايا األبرياء  
 أن   وفشلت فيها فشال ذريعا باتت أكثر شراهة للدم والقتل ولم يعد إمامها مانع أخالقـي أو قيمـي بعـد                   
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وأكـد أن   ".صمت العالم والمجتمع الدولي عن جرائم إسرائيل التي أصبحت روتينـا يوميـا ال يتوقـف    
ومن خالل هذه الدماء الزكية التي سالت اليـوم         "، مشيرا إلى أنه     تناقضهم الرئيسي هو مع االحتالل فقط     

على أرض فلسطين نناشد أبناء شعبنا الفلسطيني، بكل فصائله وقواه وشرائحه، بأن يكونوا أكثر توحـدا                
  ".وتماسكا وأن ينبذوا لغة السالح واالحتكام إلى القوة

  21/5/2007 قدس برس
  

 شعار العالم بان هناك شعب يعاني االحتالل والحصار  الصواريخ رسائل هدفها ا:يوسفأحمد  .9
احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المطالبات بوقف اطالق الـصواريخ           . رفض د  :بيت لحم 

ان توقف  " واستبعد يوسف في حديث لمعا     .على البلدات االسرائيلية، في ظل عدم التزام اسرائيل بالتهدئة        
 .استمر العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولم يرفـع الحـصار          حماس اطالق الصواريخ طالما     

واعتبر يوسف المقاومة حقا مشروعا لشعب يعاني من االحتالل ويعـاني الحـصار، مؤكـدا ان هـذه                  
صواريخ ال تحمل رؤوسا نووية وال كيماوية وال حتى تفجيرية بل هي رسائل سياسية واعالميـة بـان                  

طالما اسرائيل  " واضاف قائال  ".ي صواريخ ليست قاتلة بالمفهوم العسكري     هناك شعب تحت االحتالل وه    
غير معنية بالتهدئة الشاملة وغير ملتزمة باي اتفاق سياسي فحسب االعراف الدولية فان المقاومة حـق                 

وفيمـا يتعلـق بالمطالبـات الفلـسطينية بوقـف           ".شرعي لنا ومن حق الفصائل ان ترد على العدوان        
د يوسف المبالغة في تحجيم رد الفعل الفلسطيني في ظل عدوان اسرائيلي مستمر يستهدف              الصواريخ، انتق 

ان الحكومة بـذلت جهـودا      " القادة السياسيين والميدانيين ويقترف المجازر بحق المدنيين، واضاف قائال        
 لم يلتزم بما    مضنية وواسعة القناع القوى الوطنية واالسالمية بااللتزام بالتهدئة ولكن الطرف االسرائيلي          

الحكومة مع تهدئة متزامنة بوقف اسرائيل لعدوانها على الشعب الفلـسطيني           " واضاف   ".تم االتفاق عليه  
 ".ولكن اسرائيل ال تريد تهدئة وهي مستمرة في عدوانها على الشعب الفلسطيني وقادته

  21/5/2007وكالة معا 
  

  سرائيلية لتكميم األفواهاة إغالق محطات اذاعية وتلفزيونية سياس: مصطفى البرغوثي .10
مصطفى البرغوثي وزير االعالم، ادانته لسياسة تكميم األفواه االسرائيلية، معتبراً مصادرة           .جدد د : نابلس

اجهزة البث لعدد من المحطات المحلية في نابلس عمل غير مبرر، ويندرج ضمن سياسة التضييق التـي                 
وثي ان االحتالل عمل على تدمير مكانة نابلس كمركـز          وقال البرغ  .تمارسها اسرائيل على مدينة نابلس    

اقتصادي وسياسي وثقافي، مرجعا ذلك الى الدور الوطني الذي لعبته هذه المدينة ودورهـا فـي بنـاء                  
وأكد ان ما حدث ما هو اال جزء من مخطط لخنق المدينة بهدف التأثير على الوضـع                  .االقتصاد الوطني 
  .الفلسطيني العام
ان القرارات االخيرة الصادرة عـن المجلـس        : البرغوثي.الوضع السياسي واألمني قال د    وفيما يتعلق ب  

الوزاري االسرائيلي المصغر والقاضي باستئناف االغتياالت، يعادل في خطورته القرارات التي سـبقت             
  . ، واصفا القصف االسرائيلي لغزة بانه خطير جدا2002اجتياحات عام 

          21/5/2007فا  و-وكالة االنباء الفلسطينية
  

   مليشيات محسوبة على فتحوحماس تتهم.. قتل عنصر من القوة التنفيذيةم .11
 قتل أمس عنصر من القوة التنفيذية واصيب آخـر برصـاص مـسلحين              : تحسين االسطل  -خان يونس   

ـ    .مجهولين بالقرب من احدى المكتبات مقابل كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس           ة وقالت مصادر طبي
وأمنية أن النار أطلقت على منير تنيرة ومحمد كالب أثناء توقفهما بجوار احدى المكتبـات والتـي تـم                   

واعلنت حماس امس عن مقتل تنيرة وتوعدت في بيان لها بالرد على الجريمة وطالبـت فـتح                 . احراقها
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فاق المبرم بين فتح    وجددت حركة فتح أمس التزامها باالت      .برفع الغطاء عن منفذي الهجوم على التنفيذية      
  .وحماس، نافية أي عالقة للحركة بحادث االعتداء الذي حصل صباح امس في خان يونس

من جانبها اتهمت القوة التنفيذية مسلحين من حركة فتح بإطالق النار على اثنين من أفرادها فـي خـان                   
لتـدخل لمنـع تكـرار      وطالبت في بيانها الوفد المصري وكل الحريصين على الوحدة الوطنية با           .يونس

فيما اتهمت حماس في بيان لهـا مـا اسـمته مليـشيات             .الحادث مؤكدة على ضرورة تسليم المشتبه بهم      
محسوبة على فتح بإطالق النار على تنيرة وكالب بعد تقييد يديهما واخراجهما من مكتبة الكلية وتفجيـر                 

  .مي عن منفذي الهجومقنبلة يدوية بالقرب منهما مطالبة حركة فتح برفع الغطاء التنظي
              22/5/2007الحياة الجديدة 

  
  اقتحام الجامعة اإلسالمية كيفية  ة يرويساحرس الرئ قناص: الشبكة اإلعالمية .12

الذي عرف نفسه بإسم    و ذكر أحد قناصي الرئاسة الفلسطينية    :  خاص بالشبكة اإلعالمية الفلسطينية    - غزة
بالقرب من  " (أنصار" فرد خرجت من موقع التدريب       300ته المكونة من    أن فرق ،  ) عاماً 22" (أبو المجد "

في اليوم األول من اندالع االشتباكات بالتنسيق مع قوات حرس الرئيس وتوجهـت             ) منزل الرئيس عباس  
ويضيف  . عربة عسكرية إلى مقر النائب العام المقابل للجامعة اإلسالمية من الجهة الشمالية            28على متن   

ومـزودين  ) 16إم (الفرقة تمركزوا فوق مبني النيابة، ويحمل كل فرد منهم سالح أمريكي آلي             أفراد  "أن  
، وبحـسب أبـو   "بذخيرة كبيرة، لصد خطر المئات من مسلحي القسام الذين تحصنون داخل مقر الجامعة     

صفت المجد فإن وحدة القنص التي يتبعها ساهمت بشكل كبير في تسهيل مهام قوات حرس الرئاسة التي ق                
منشآت الجامعة اإلسالمية يوم الجمعة الماضي، كرد على بعض قذائف الهاون التي سقطت على مقرات               

وأوضح أنه كان في تلك المعارك يدافع عن نفسه ومجموعته فقط، مبينـاً              .األجهزة األمنية المتاخمة لها   
ت أحد أصدقائي ممن كـانوا      شاهد: " أنه كان بإمكانه أن يقتل عددا كبيرا من عناصر القسام، وتابع قوله           

بالجامعة، وبالمناسبة هو قناص مثلي، تحدث إلي عبر الهاتف وطلب مني أن انـسحب لكنـي رفـضت                  
ويضيف أبو المجـد،     ".وطلبت منه أن ال يطلق النار، وفي المقابل وعدته بعدم إطالق النار تجاه الجامعة             

لقد اسـتدرجونا   : رب في هذا العمل، وقال     قناص ومعظمهم لديهم تجا    500كتائب القسام تمتلك أكثر من      
أن  عتبـر او ".في البداية من خالل وضع شواخص على النوافذ حتى نطلق عليها النار ويتم تحديد أماكننا              

ووفق إفادات أبو المجد فإن ستة أفراد من القوة          .التهدئة بين فتح وحماس هي عبارة عن استراحة مقاتل        
من حرس الرئاسة، فوق برج النور قبل أن تـشتعل النـار فيـه يـوم        التنفيذية تم إعدامهم على يد فرق       

  .الخميس الماضي
" تم تدريبها على أيدي أمريكية في غـزة       "وكشف أن هذه الفرق التي كانت ترتدي بزة عسكرية سوداء،           

وساهمت بشكل كبير في حسم المعركة مع حماس لما تمتلك من أسلحة متطورة إضـافة إلـى تـدريبهم                   
إن اقتحام الجامعة اإلسالمية بالنسبة لحرس الرئيس لم يكن في الحسبان، إال أن القذائف              : الوق .المتطور

التي سقطت على موقع أنصار ومقر حفظ النظام وتسببت بمقتل شخصين وإصابة أربعه آخرون، هو ما                
و المجد  وذكر أب  ".على المسلحين المتحصنين داخل منشآت الجامعة     ) االر بي جي  (دفع إلى إطالق قذائف     

كانـت عمليـة    " :أن المئات من حرس الرئاسة، حاصروا الجامعة من ثالث اتجاهات يوم الجمعة، وقال            
وأوضح أن فرقته لـم تتلـق أي        ". االقتحام مسألة وقت إال أن أوامر وصلت في ساعات المساء بالتراجع          

التابعـة لـوزارة    " الخاصة"دعم مادي سوى السجائر اليومية فقط؛ ألنها تتبع لقوات حفظ النظام والتدخل             
  .الداخلية، نافياً معرفته باألموال التي يتم صرفها إلى قوات حرس الرئاسة

  21/5/2007عين على فلسطين 
  

  نتهىافلسطيني أن يكون االقتتال الداخلي قد تشكيك : تحقيق .13
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الجوية علـى  تراجعت حدة القتال بين حماس وفتح منذ أن بدأت اسرائيل غاراتها :  وفاء عمرو -رام اهللا   
   .قطاع غزة لكن أعضاء في الحركتين قالوا يوم االثنين إن إنتهاء المواجهة بينهما أمر مستبعد

االعتداءات االسـرائيلية أنهـا سـتؤجل       "وقال زياد أبو عين المسؤول الرفيع في فتح ان كل ما ستفعله             
سلحة في الشوارع فمن الـسهولة      وأضاف أنه طالما كان هناك الكثير من اال       ". االقتتال الداخلي ولن توقفه   

  ".الفلسطيني -تجدد االقتتال الفلسطيني"بمكان 
لـم  " الهجمات الـصهيونية  " وقال انه رغم    . ووافق على ذلك اسالم شهوان المتحدث باسم القوة التنفيذية        

  .وأضاف أن القتال لن يتوقف الن لدى فتح مخططا لتدمير القوة التنفيذية. يتوقف القتال
وقـال  . د يوسف مستشار هنية رويترز أنه لكي تدوم أي هدنة ال بد من مشاركة طرف ثالـث                وأبلغ أحم 

  ."لمراقبة انتهاكات وقف اطالق النار.. من السعودية واالردن ومصر .. نحن بحاجة الى مراقبين عرب"
ى حـل   نحتاج ال "حنان عشراوي التي شاركت في مؤتمر عقد في مدينة رام اهللا عن التوتر              النائب  وقالت  

  ."الخالفات عبر الوسائل الديمقراطية وليس من خالل المحاصصة بين فتح وحماس
  21/5/2007رويترز 

  
  مليون دوالر لدفع رواتب المعلمين الفلسطينيين22 قطر تحول :السفير عبد الخالق .14

ة، أن دولة   أكد السفير حسين عبد الخالق، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربي            : القاهرة
وقال فـي بيـان      . مليون دوالر لرواتب المعلمين    22قطر الشقيقة أودعت لدى الجامعة اليوم شيكاً بقيمة         

إن هذه الدفعة، تعد الرابعة من إجمالي الدفعات التي قامت الشقيقة قطر بتحويلها لدفع رواتـب                ": صحفي
 ."المعلمين

  21/5/2007فراس برس 
  

  رداً على أي مساس بقادتها" لعمقحرب مفتوحة في اب"حماس تهدد  .15
حركة حماس دعت الى الرد      أن   :غزة عن مراسلها رائد الفي     من 22/5/2007الخليج اإلماراتية    ذكرت

على االعتداءات االسرائيلية، وقالت في بيان ان استهداف منازل القادة والمدنيين يفـتح البـاب واسـعا                 
  .للمواجهة ونقلها الى العمق االسرائيلي

 علق ،موسى ابومرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن 22/5/2007الشرق األوسط  وقالت
وقال .  سياسة التصفيات االسرائيلية واتخذت تدابير حيطة"تعودت"امس على التهديدات قائال ان الحركة 

 هذا منذ هذا ليس جديدا، تعودنا ان نسمع مثل هذه التهديدات، باستهداف القيادة الفلسطينية ولم يتغير"
هذه معركة "، مضيفا "احتياطات موجودة"وقال ابومرزوق ان ثمة  .سنة اعالن دولة اسرائيل" 1948
هناك عشرات من القادة الفلسطينيين استشهدوا في الداخل والخارج ويجب " مع اسرائيل، وقال "مفتوحة

كبيرة في القيادة ازمة داخلية "ورأى ان ثمة  ."على كل قائد فلسطيني ان يضع ذلك في الحسبان
شعبية منخفضة للحكومة "، مشيرا الى "تصدير االزمة الى الخارج" التي تسعى الى "االسرائيلية

   .اولمرت" االسرائيلية ال سيما رئيس الحكومة
وقال .  على اسرائيل في حال المساس بقادتها السياسيين"حرب مفتوحة"لكن حركة حماس توعدت بـ
كل خياراتنا مفتوحة داخل العمق االسرائيلي وستكون حربا "الة تكون فوزي برهوم انه في هذه الح

. هم فتحوا الحرب اوال عندما استهدفوا المدنيين"وتابع المسؤول في حماس  ."مفتوحة اينما وجد اسرائيلي
كنا نطلب منهم دائما تجنيب المدنيين وكانت النتيجة ان اقدموا باالمس على ارتكاب مجزرة ضد المدنيين 

وكان برهوم يشير بذلك الى قصف منزل القيادي في حماس خليل الحية  ."فلسطينيين في قطاع غزةال
االقدام على اغتيال اي قيادي فلسطيني سواء السيد خالد مشعل او اي "مساء االحد، وقال برهوم ان 

لى اغتيال االقدام ع"وتابع ان  ."قيادي من حماس او اي مواطن فلسطيني يعتبر جريمة بحق هذا الشعب
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قياداتنا ورموزنا هي مدعاة ان تكون كل خيارات المقاومة مفتوحة في هذه الحالة بكافة اشكالها مثل 
السيارات المفخخة والعمليات االستشهادية والصواريخ القسامية لتوقف هذا العدوان وتلجمه عن ارتكاب 

  ."مزيد من المجازر بحق الشعب
ردا على تهديدات ديختر، قال أنه و: عال عطا اهللا عن غزةن  م21/5/2007 إسالم أون الين وأضافت

إن إسرائيل تريد تخويف حماس بمثل هذه التهديدات لكي تتوقف عن المقاومة وعن : "فوزي برهوم
لفت إلى أن تهديد ديختر باغتيال مشعل دليل واضح على تخبط االحتالل ودخوله ، و"إطالق الصواريخ

 أن تلك التهديدات دليل أيضا على أن المقاومة أوجعتهم وأن صواريخ مرحلة من الهستيريا، موضحا
مجزرة بكافة الإن حركته سترد على : وعن مجزرة آل الحية قال برهوم. القسام نجحت في تركعيهم
أي وسائل وأي سالح يقع في أيدي كتائب القسام فستستخدمه في الرد على : "الوسائل والطرق، مضيفا

 تخطط كيف تحمي الشعب الفلسطيني، -وعلى مدار الساعة-حماس : "ضافجرائم االحتالل، وأ
 أن تخترق كل -أمام هذه الهجمة-واستخدمت الصواريخ، والسيارات المفخخة، ونتمنى من كتائب القسام 

لن يكتفي فقط بإطالق الصواريخ بل "وأشار إلى أن الرد ، "الحصون وتصل إلى العمق اإلسرائيلي وتدكه
ومن جانبها توعدت كتائب القسام . ، حسب قوله"هنعد من ذلك وسيعرف العدو ذلك في حيإنه سيكون أب

االحتالل برد موجع ومزلزل بكافة الطرق والوسائل القتالية التي يمتلكها القسام بما في ذلك العمليات 
 .االستشهادية

الجهاد "و" حماس"اسيين من   تعليقاً على القرارات باستهداف القادة السي     أنه و  22/5/2007 المستقبل   ونقلت
قوات االحتالل ال تفرق بين قائد سياسي وعسكري وال كبير السن وصغيره،            "، قال البطش ان     "اإلسالمي

هو يستعيد هيبته المفقودة ويريد ان يغطي على تقرير فينوغراد ويرد على المقاومـة ويقمعهـا بتوجيـه        
الفلسطيني ألننا عشاق حرية وكرامة وسـيادة       تهديدات االحتالل ال تخيف الشعب      .. رسائل موت ودمار  
إن اسـتهداف    "،وفي السياق ذاته قال النائب عن الجبهة الشعبية جميل المجدالوي          ".على أرضنا المحتلة  

  .. قادة العمل اإلسالمي والوطني هو بمثابة انتصار على االحتالل وجبروته
  

 مرشحة للتصفية معاريف تنشر قائمة باسماء وصور قيادات من حماس والجهاد  .16
نشرت معاريف قائمة باسماء وصور ستة من القادة العسكريين لكتائب عز الدين القسام قالت ان الجيش 
االسرائيلي يترصدهم وينوي اغتيالهم تنفيذا لقرار المجلس الوزراي المصغر يوم امس القاضي باغتيال 

تتهمها بالتورط بما يسمى باالعمال كافة قيادات حماس والجهاد االسالمي العسكرية والسياسية التي 
واحتل محمد ضيف الذي صنفته الصحيفة بكبير المطلوبين واحد قادة عز الدين القسام الى  .االرهابية

 ورائد سعد ، واحمد غندور قائد كتائب القسام في شمال غزة،جانب احمد الجعبري القائد الحالي للكتائب
 و مروان عيسى احد قادة كتائب القسام اضافة الى خالد ،قسامابو معاذ نائب القائد العسكري لكتائب ال

 .منصور احد قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي
  21/5/2007وكالة معا 

 
 استشهاد أربعة من سرايا القدس في غارة إسرائيلية جديدة شمال غزة .17

ية شرق بلدة بيت الهيا شمال استشهد أربعة فلسطينيين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة مدن
وأوضح مراسلنا أن عدة صواريخ  .وأشار مراسلنا إلى أن الشهداء ينتمون إلى سرايا القدس .قطاع غزة

إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع سوبارو بالقرب من دوار حمودة شمال القطاع، وأصيب مواطن جراء 
من جهته حمل القيادي في حركة الجهاد خالد . القصف نقل إلى مستشفيات شمال القطاع لتلقي العالج

البطش االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية تبعات هذه الجريمة والعدوان المتواصل على قطاع غزة، مؤكداً أن 
سرايا القدس لن توقف المقاومة وستستمر في قصف المستوطنات والدفاع عن الشعب الفلسطيني مطالبا 
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كما قال أبو حمزة الناطق  .ر وتكثيف جهادها ضد إسرائيلالسرايا بسرعة الرد على هذه المجاز
أن الشهداء األربعة كانوا يهمون بإطالق الصواريخ من نوع قدس متوسط "اإلعالمي باسم سرايا القدس 

المدى باتجاه البلدات اإلسرائيلية فقصفت الطائرات اإلسرائيلية فارتقوا شهداء مؤكداً أن المقاومة لن 
 ."ذه الجريمة بمزيد من الصواريخ واألحزمة الناسفةتتوقف وسنرد على ه

  21/5/2007فراس برس 
  

 في الطريق إلى العزل في ظل تنامي تيار وطني " فتح"في " التيار االنقالبي: "البردويل .18
التيار "البرلمانية، استمرار من سماه " التغيير واإلصالح"انتقد الدكتور صالح البردويل، الناطق باسم كتلة 

، واعتبر أن "وحماس"، في اختراق اتفاقات الهدنة الموقعة بين األخيرة "فتح"، داخل حركة "بياالنقال
وأشار  ". ليس أمراً بريئا"تزامن هذه االختراقات مع تصاعد العمليات العسكرية ضد حركة المقاومة 

مي يعارض بسخط ، آخذ في التنا"فتح"البردويل، في تصريحات صحفية له إن تياراً وطنياً شريفاً داخل 
وذكر أنه بعد توقيع اتفاق وقف  . استمرار خرق وقف إطالق النار، ويعمل على عزل التيار االنقالبي

إطالق النار بين الحركتين، بحضور المسؤول األمني المصري، قام مجموعة من عناصر من أسماهم 
، وأطلقوا النار "حماس"عة لحركة بالتيار االنقالبي باقتحام كلية العلوم بخان يونس، وأحرقوا مكتبة تاب

  . على من فيها
، استمرار القصف الصهيوني لغزة، واستهداف قادة حركات "حماس"على صعيد آخر؛ انتقد القيادي في 

المقاومة الفلسطينية، وأشار إلى أن تكتالً لقوى المقاومة قيد التشكل للرد على العدوان الصهيوني، 
وكشف البردويل، النقاب عن أن هذا التكتل يتشكل من . ، كما قالبإطالق الصواريخ واستهداف العمق

وألوية الناصر صالح الدين، وكتائب علي أبو الريش جناح غزة، وكتائب " سرايا القدس"و" القسام"كتائب 
الشهيد نبيل مسعود التابع لكتائب األقصى، وقال إن هذه األجنحة بدأت في إطالق الصواريخ ضد 

  . األهداف الصهيونية
  22/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  قرار تأجيل اجتماعات المجلس الثوري لفتح غير صائب: حلس .19

 والتي كـان     فتح، انتقد أحمد حلس تأجيل اجتماعات المجلس الثوري لحركة       :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
كلمـا كانـت    أنـه   وأعتبر  . ذلكانه ال يرى أي مبرر ل     مؤكدا  . مقرراً عقدها في غزة االسبوع الماضي     

حاجة الى نقـاش     وأضاف قائال، أن هناك      .الظروف صعبة كلما كان االمر ملحاً لعقد مثل هذا االجتماع         
وقـد  .  مثل وحدة الحركة وأطر الحركة الشرعية ومدى صالحياتها        ،داخلي حول قضايا اساسية لم تحسم     

ا المختلف حولها مـع     إلى ضرورة وجود موقف فتحاوي موحد حول مجمل القضاي        دعا من جهة أخرى     
 حتى في حالة عقـد االجتمـاع        الحركتين،حماس، مشدداً على ضروة تحقيق رؤية موحدة داخل كل من           

طالب جميع القوى الفلسطينية بالعمـل  في هذا السياق،   و .المرتقب بينهما في القاهرة نهاية الشهر الجاري      
جـوهر  ل، إال أن    ي جرى عالج مظاهر االقتتا    على حقن الدماء الفلسطينية، معتبراً أن االتفاق االخير الذ        

 الى أن كـل فريـق       الفتا اسباب الفتنة ما زالت موجودة،       معتبرا أن المشكلة يحتاج الى معالجة سياسية،      
غزة، فـي هـذه     من جهة أخرى شكك بإمكانية قيام محمود عباس بزيارة          و .يحضر نفسه للجولة المقبلة   

حيث يستمع الى نصائح متناقضة،     ولفت إلى أن األخير     . ى اآلن االجواء، معرباً عن اسفه لعدم قدومه حت      
 وهناك من يبعده بحجة وجود مخطط الستهدافه، معتبراً         ،هناك من ينصحه بضرورة الذهاب الى غزة      أن  

 الوجـه   ، حيـث أنـه     الى أن حماس بحاجة الى عباس      أشارو. أن ذلك االمر بعيد كل البعد عن الحقيقة       
    وأوضح أن استمرار شعور ابو مـازن بـالقلق   .  أكثر من أي طرف آخر  هاقالسياسي الذي يمكن أن يسو

يجعل الخيار االمني هو المتاح لمعالجة االمور، مشدداً على أن الخيار السياسي فقط هو الذي يمكـن أن                  
  .يضع االمور في نصابها
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  22/5/2007الحياة 
  

ـَل : حماس للعرب .20   !!فكفاكم تطبيعاً.. نُحاصر ونُقت
 قالـت حمـاس     ،تعقيباً على مشاركة إسرائيل في المنتدى االقتصادي العالمي في األردن         : رامي دعيبس 

 إن المشاركة اإلسرائيلية في المنتـدى يـأتي فـي سـياق          ،على لسان متحدث باسمها في الضفة الغربية      
 سبقته مجموعة مـن اللقـاءات والزيـارات         ،متسلسل ومتراكم ومتكرر من التطبيع العربي مع إسرائيل       

 جميعها بـال هـدف عربـي سـوى البعـد الـشكلي              ،رسمية وشبه الرسمية من بعض الدول العربية      ال
في مقابل ربح صاٍف إسرائيلي تمثل في الترويج لها وإظهارها طرفاً مستعداً للسالم             . والبروتوكولي فيها 

أتي في ذات   يذلك  أن  شار إلى   وأ .وإخراجها من حالة انعدام الوزن والمشروع السياسي الذي تعيشه اآلن         
اللحظة التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية بحملة تصعيدية غير مسبوقة على قطاع غزة أصبحت معهـا                

، واختتم بـالقول  . مجرد خبر يومي متكرر تسمعه األنظمة العربية دون أن يرفّ لها جفن       ،مفردة مجزرة 
 الشريك والـصديق فـي       جلسة ز، هو جلوس صائب عريقات إلى جانب بيري       ، األنكى من كل ما سبق     أن

الوقت الذي كان لزاماً عليه كرئيس لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير أن ال يكون جزءاً من                  
  .محاوالت كسر عزلة الكيان وإخراجه من مأزقه

  21/5/2007 48عرب
  

  نشطاء حماس يحاولون تفادي الغارات االسرائيلية .21
يوم االثنين أعضاءها من استخدام الهواتـف المحمولـة          حذرت كتائب عز الدين القسام       :نضال المغربي 

 .والسيارات لتجنب رصد أفرادها واستهداف اسرائيل لهم في ظل تصاعد الغارات الجويـة االسـرائيلية              
وقال متحدث باسم حماس في رسالة اذاعية بثتها قناة مفتوحة يستخدمها نشطاء حماس في قطـاع غـزة                  

ممنوع استخدام أية وسيلة    . ال تتجمعوا في مجموعات   "وأضاف   ".قممنوع استخدام أجهزة جوال بالمطل    "
  ."نقل الن طائرات العدو الصهيوني تجوب السماء طول الوقت

  21/5/2007رويترز 
  

   ردا على العدوان االسرائيليكتيبة اغتيال تشكيلفتح تدعو إلى  .22
 المطاردة القاتلة للـسياسيين      إلى تبني مبدأ   فلسطيني عن فتح،   دعا نائب    :وكاالت -  ماهر ابراهيم  -غزة  

دعا إلى تفعيل بنـد     كما  . اإلسرائيليين داخل فلسطين وخارجها، وتشكيل كتيبة من كل الفصائل لتصفيتهم         
قال الناطق اإلعالمـي باسـم ألويـة        ذاته  وعلى الصعيد    .المقاومة في حركته كحق شرعي لرد العدوان      

مؤكدا أن إطالق الصواريخ علـى المـستعمرات   ن العدو ليس بمنأى عن ضربات المجاهدين،       أ الناصر،
وأكد أن األلويـة  . ليس إال بداية لمواجهة ستستمر وتتوسع وصوال للعمليات الفدائية في المدن اإلسرائيلية         

 ، فقـد الميداني وعلى الصعيد .ستعمل بكل قوتها من أجل المس والنيل بالجنود اإلسرائيليين أينما تواجدوا 
أن االحتالل اعتـرف    إلى    ابو الريش،  كتائبوأشارت  ية قصف المستعمرات،    أعلنت ثالثة أجنحة عسكر   

من جانبها أعلنـت سـرايا القـدس         و .بسقوط احد الصواريخ على مطعم في سديروت وأدى إلى تدميره         
، مسؤوليتها عن إطالق عدد من قذائف الهاون باتجاه الموقع العسكري المحاذي لمنطقة كرم أبـو سـالم                

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى       . مفتاحيم شرقي خان يونس بصاروخين    استهداف مستعمرة   و
   .مسؤوليتها عن قصف سديروت بصاروخين

أولـى علـى    ، فـي رد     وفي عملية منفصلة قامت كتائب القسام بإطالق ثمانية صواريخ باتجاه سديروت          
  .مجزرة حي الشجاعية ضد عائلة آل الحية

  22/5/2007البيان اإلماراتية 
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   الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بمنهج المقاومة :الحيةخليل  .23

قال خليل الحية خالل تشييع جثامين ثمانية استشهدوا فى قصف اسرائيلي استهدفت ديوان ال الحية شرق                
 ان الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بمنهج المقاومة ووحدته الوطنية مهما ارتكب االحـتالل              ،مدينة غزة 

على دوره في تعزيـز الهـدوء   " يعاقبه"واضاف أن االحتالل أراد أن  .ة الحؤول دون ذلك من جرائم بغي  
والوفاق بين األخوة الفلسطينيين، مبدياً فخره بالدور الذي قام به وأثمر مع إخوانه فـي وقـف االقتتـال                   

  .الداخلي
 الفلسطيني أثبت قوته    من جهته أكد إسماعيل هنية أن االحتالل يستهدف الفلسطينيين المدنيين ألن الشعب           

وصموده وتمسكه بالمقاومة، مبيناً أن حجم المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني كبيرة جداً سـواء                
وأوضح هنية أن الفلسطينيين بقوتهم وبرفضهم لكل مشاريع التسوية ومـشاريع            .من االحتالل أو الغرب   

حاول الجميع سـلخهم عنهـا، منوهـا إلـى          تصفية قضيتهم يؤكدون على أنهم متمسكون بعقيدتهم التي ي        
ـ وأشار خالل مـسيرة تـشييع        .المشاريع االحتاللية واألمريكية الرامية لذلك     شهداء أن الفلـسطينيين    ال

  .مستهدفين بسبب تمسكهم بمقدساتهم وعقيدتهم والتخاذهم الدين اإلسالمي منهج حياة وحكم وسياسة
  21/5/2007 48عرب

  
 ية وميدانية في حماس بالوقوف وراء االقتتال الداخليفتح تتهم قيادات محلمركزية  .24

اتهمت اللجنة المركزية لحركة فتح، قيادات محلية وميدانية في حركة حماس بالوقوف وراء االقتتال 
دعت اللجنة المركزية في بيان و .الداخلي والذي يهدف لإلطاحة بحكومة الوحدة الوطنية وباتفاق مكة

وقف االقتتال الداخلي واالعتداءات على األجهزة األمنية وعلى قواعد حركة ، قيادة حركة حماس إلى لها
 .فتح ووقف إطالق الصواريخ الذي ترد عليها إسرائيل بقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتدمر مؤسساته

وحملت اللجنة قيادات من حماس المسؤولية الكاملة عن استمرار االقتتال الداخلي واألعمال التي وصفتها 
كما اتهم بيان المركزية  . بعيداً عن اإلجماع الوطني حول اتفاق التهدئة وعدم التصعيد"لالمسؤولةبا"

كتائب القسام والقوة التنفيذية بقتل وتدمير وحرق البنايات وضرب وقصف أجهزة األمن وقواعد تابعة 
ق مكة وحكومة الوحدة لحركة فتح، مؤكدة إنها ستواصل العمل بكل مسؤولية لحماية الوحدة الوطنية واتفا

 .الوطنية
  21/5/2007فراس برس  

  
  فتاوى تجيز قتل عناصر حماس ومفتي القدس يستنكر .25

وفي .  الفلسطيني-دخلت الفتاوى الدينية على خط الصراع الفلسطيني : عبدالرؤوف أرناؤوط - رام اهللا
وصفهم وصر حماس أول فتوى علنية من نوعها أفتى الشيخ شاكر الحيران ليس فقط بجواز قتل عنا

 ووصفهمهاجم رابطة علماء فلسطين وذهب إلى تكفيرهم، كما . بالخوارج، بل وبدخول قاتليهم الجنة
في ألن  أول من تسعر النار بهم يوم القيامة، ، مشيرا إلى أنهم سيكونونالرابطون خلف أبواب حماسب

بدوره، استهجن مفتي القدس والديار  .ناتما أنزل اهللا من الهدى والبيبعد أن كتموا م دماء األبرياء، هرقاب
الفلسطينية هذه الفتوى واعتبرها دعوة صريحة للفتنة، مؤكدا أنه ال يصح الخروج بفتاوى تستبيح دماء 

  .الموحدين
 22/5/2007الوطن السعودية 

  
  لقاء بين فتح وحماس اليوم بغزة الستكمال اتفاق وقف إطالق النار .26
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قرر ان يلتقي اليوم وفدا حركتي فتح وحماس داخل قطاع غزة وبرعاية            من الم :  عالء المشهراوي  -غزة  
الوفد األمني المصري، الستكمال اتفاق وقف إطالق النار الذي جرى التوصل إليه السبت وجرى تعزيزه               

وأكد أيمن طه ممثل حماس في المكتب المشترك أن هذا اللقاء سيتناول كافة القضايا ذات االهتمام                 .األحد
 استكماالً لحوارات ما قبل أحداث االقتتال المؤسفة، مشدداً على أن أهم الملفات على طاولة هذه                المشترك

وحول تقييمه لتنفيذ اتفاق وقف إطالق النـار بـين        .اللقاءات سيكون بحث سبل إعادة الثقة بين الحركتين       
د بعض التجاوزات   من الواضح أن هناك التزاماً واضحاً من الحركتين رغم وجو         :فتح وحماس، قال طه     

البسيطة التي يجري العمل على حلها عبر الحوار والتواصل بين الحـركتين وبرعايـة الوفـد األمنـي                  
  .المصري

  22/5/2007القدس الفلسطينية 
  

  ال يبررعنف القصف نهر الباردوجود عصابة في مخيم: أبو العينين .27
العينين امس الى وقف اطالق نار دعا امين سر حركة فتح في لبنان سلطان ابو :  ا ف ب-البداوي 

وقال ابو العينين في مخيم البداوي لالجئين . فوري وانهاء قصف الجيش اللبناني لمخيم نهر البارد
ادعو الى وقف اطالق نار فوري، عنف "الفلسطينيين الذي يبعد حوالى سبعة كلم جنوب نهر البارد 
"  يقلب المزاج الشعبي وينعكس ضد الجيشالقصف من قبل الجيش والتمادي ضد المدنيين في المخيم

 ".وجود عصابة الشعب الفلسطيني براء منها داخل المخيم، ال يبرر عنف القصف"واضاف ان . اللبناني
ال نريد ان يمس الجيش باي اذى ولكن لن نتخلى عن ابنائنا في المخيم ونرفض ان "وتابع ابو العينين 
 ".يقتلوا بدون ذنب

  22/5/2007الدستور 
  

    ل لبنانشماالى  "القيادة العامة"شرات المقاتلين من أنباء عن انتقال ع .28
 البقاع الغربي، مغادرة عشرات المقـاتلين       -رصد شهود عيان من أهالي قريتي السلطان يعقوب وغزة          

الموالية للنظام السوري مواقعهم فـي أنفـاق وادي الـسلطان           "  القيادة العامة  -للجبهة الشعبية   "التابعين  
وذكر هؤالء ان العناصر المذكورة كانت تغادر بثياب مدنيـة بواسـطة             .وب، قاصدين منطقة الشمال   يعق

 - بعلبك   -سيارات خاصة أقلّتهم فرادى أو مجموعات مؤلفة من ثالثة عناصر كحد أقصى باتجاه شتورة               
 .س طـرابل  - بيـروت    - عكار فطرابلس، فيما سلكت سيارات ثانية خط شـتورة           - القبيات   -الهرمل  

وأشارت مصادر متابعة الى حركة غير طبيعية شهدتها مواقع القيادة العامة في السلطان يعقوب وقوسايا               
المصادر عينها لم    .ظهر ومساء األحد، منها مغادرة أفراد بثياب مدنية هذه المواقع وعلى فترات متقطعة            

لميداني، وربما يأتي تحركها في     في الشمال لتعزيز وضعها ا    " فتح االسالم "تستبعد التحاق هؤالء بعصابة     
اطار انتاج بؤر توتر ثانية في مناطق أخرى وال سيما ان حركة هؤالء تمت بمساعدة أحـزاب لبنانيـة                   

  .موالية للنظام السوري
  22/5/2007المستقبل 

  
 " نهر البارد"تتعرض إلطالق نار خالل محاولتها دخول " حماس"قافلة مساعدات لـ  .29

، النار على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لحركة )21/5( مساء اليوم االثنين أطلقت مسلحون مجهولون،
وقالت الحركة في بيان  . ، لدى محاولتها دخول مخيم نهر البارد في مدينة طرابلس شمال لبنان"حماس"

ة عاجل، إن القافلة، التي تحوي مساعدات إنسانية وطبية ألهالي المخيم الذين يعانون من أوضاع مأساوي
" حماس"وكانت حركة . خطيرة، تعرضت إلطالق نار من قبل مجهولين وهي تحاول الدخول إلى المخيم

في لبنان قد قادت حملة لجمع المساعدات العينية والمواد الغذائية والطبية في مخيم البداوي، لالجئين 
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القصف الذي يتعرض له الفلسطينيين في مخيم نهر البارد الذين يعانون وضعاً إنسانياً مأساوية بسبب 
وبحسب ما أكدته الحركة؛ فقد القت هذه الدعوة استجابة  .المخيم المكتظ بنحو خمسة وأربعين ألف الجئ

 . واسعة من قبل الالجئين الفلسطينيين في مخيم البداوي حيث قاموا بالتبرع للمنكوبين في مخيم نهر البارد
  21/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 ال يوجد حل فوري من شأنه وقف اطالق الصواريخ الفلسطينية: اولمرت .30

صرح رئيس الوزراء أيهود أولمرت بأنه ليس ثمة حل فوري من شأنه أن يضع حداً : حكمت يوسف
موضحا أن الحكومة االسرائيلية تعمل كل ما هو ضروري للتصدي . لالعتداءات الصاروخية الفلسطينية

ل جولة تفقدية قام بها الليلة الماضية في مدينة سديروت وفي بعض وأكد اولمرت خال. لهذه االعتداءات
التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة أن جيش االحتالل لن يتوغل في عمق االراضي الفلسطينية في 

وأردف يقول انه أصدر تعليماته الى جميع الدوائر الحكومية برصد كافة االعتمادات المالية . القطاع
وفي الوقت . لتسهيالت البيروقراطية لسكان مدينة سديروت لتمكينهم من تحصين منازلهموتقديم جميع ا

الذي تواجد فيه اولمرت والوفد المرافق له في مدينة سديروت تعرضت المدينة الطالق قذيفة صاروخية 
 .من جهة قطاع غزة

  22/5/2007وكالة سما 
  

  سنستمر في القتل رغم المدنيين: بن اليعازر .31
أكد بنيامين بن اليعازر أن عمليات االغتيال ضد قادة وأعضاء فصائل           : وكاالت – هر ابراهيم  ما -غزة  

ال سيما حركة حماس ستستمر بالرغم من سقوط المدنيين الفلسطينيين مـن أطفـال              "المقاومة الفلسطينية   
وات الجيش   ال يمكن لق   ،ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن الوزير أمس      ."ونساء وشيوخ بين شهداء وجرحى    

أن تتجنب المساس بمدنيين أبرياء في قطاع غزة مدعيا أن المقاومين الفلسطينيين ينتشرون في منـاطق                
وحض بن اليعازر الجيش على مواصلة عمليات االغتيال مدعيا أنها أثبتت نجاعتها ومقرا فـي                .مأهولة

لمحيطة بقطاع غزة، وفى إطـار      الوقت ذاته باستمرار إطالق الصواريخ الفلسطينية باتجاه المستعمرات ا        
أصبح من أكبـر    "حملة التحريض ضد الفلسطينيين وتمهيدا للمجازر القادمة زعم الوزير أن قطاع غزة             

  ".قواعد اإلرهاب في العالم وهو يستخدم مستودعا كبيرا لتخزين السالح والذخيرة
   22/5/2007البيان اإلماراتية 

 
   واسعأولمرت شرح لوزرائه مخاطر شن هجوم بري .32

أفادت مصادر صحافية ان الحكومة المصغرة طلبت من قيادة الجـيش إعـداد             :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 . على أن يكون تنفيذ أي اغتيال بتوقيع رئيس الحكومة ايهود اولمرت           "المرشحين لالغتيال "قائمة بأسماء   

لهجوم العـسكري   وذكرت هآرتس ان اولمرت عرض على مسامع وزرائه المخاطر الكامنة في توسيع ا            
البري على القطاع في مقدمها احتمال استئناف حماس العمليات االستشهادية داخل إسرائيل أو إطالقهـا               
قذائف صاروخية ذات مدى أكبر تطال عدداً آخر من البلدات جنوب إسرائيل، واحتمال تعـرض حيـاة                 

المخرج "رية واسعة النطاق    ونقل عن رئيس الحكومة انه يرى في عملية ب        . الجندي غلعاد شاليت للخطر   
لكن اإلذاعة العسكرية نقلت عن أوساط في الجيش قولها ان           ."النهائي وبعد استنفاد كل الوسائل العسكرية     

على نحو يغيـر ميـزان      " وأنه من دون توسيع العمليات البرية        "النتائج المنشودة "االغتياالت لن تأتي بـ     
وقال ضابط كبير إنه رغـم القـصف        . "قوط الصواريخ القوى في القطاع لن تنجح إسرائيل في وقف س        

 مضيفاً ان تجربة الماضـي  "ال يبدون إمارات ضعف"اإلسرائيلي المتواصل على القطاع فإن الفلسطينيين   
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وأشار الضابط إلـى ان ثمـة       . "أثبتت ان نجاعة هذه الغارات والخطوات العسكرية الموضعية محدودة        "
  .رية من احتمال أن يحاول الفلسطينيون اختطاف جندي آخرمخاوف حقيقية تراود القيادة العسك

  22/5/2007الحياة 
  

  رئيس الوزراء الفلسطيني هدف لالنتقام: افرايم سنيه .33
ئل افرايم سنيه نائب وزير الدفاع االسرائيلي ان كان هنية ضمن قائمة اغتياالت السرائيل فقال لراديو                ُس

وقال سنيه لراديو  ."ئرة قادة وزعماء حماس بمأمن من الهجوم      استطيع ان اقول انه ال احد في دا       "اسرائيل  
انها تعطي موافقتها على العمليـات ان لـم تكـن           . ما الذي تفعله حماس على الصعيد السياسي      "اسرائيل  

عندما يردد شخص ما ان دولة اسـرائيل يجـب ان           "واضاف   ."تصدق عليها فعليا للذين يقومون بالقتال     
  ." السياسي وانما هو في حقيقة امره ارهابيتدمر فانه ليس في النسق

  22/5/2007رويترز 
  

  سنيه يرفض توسيع وقف إطالق النار إلى الضفة الغربية .34
لمستشار السياسي لرئيس الـوزراء     لرفض أفرايم سنيه، ما نقلته صحيفة هآرتس حول تصريح منسوب           

للحكومـة    الضفة الغربية، يمكـن     إسرائيل على تهدئة مؤقتة في     توافققال فيه أنه في حال      الفلسطيني،  
  .الفلسطينية أن تنجح في إقناع الفصائل بالموافقة على وقف إطالق نار شامل

  22/5/2007 48عرب
  

  إسرائيل ترفض إطالق سراح أسرى الداخل السياسيين .35
أن حركة حماس طالبت إسرائيل بإطالق سراح العشرات من األسرى          " يديعوت أحرونوت "كتبت صحيفة   

وبحسب الصحيفة فقد اتضح أن هنـاك عـدداً          . من الداخل، مقابل إطالق سراح غلعاد شاليط       السياسيين
بارزاً من أسرى الداخل السياسيين باإلضافة إلى األسرى المقدسيين ضمن قائمة األسرى الذين تطالـب               

م  أسيراً، ممن يفتـرض أن يـت       350وعلم أن القائمة تضم      .حماس بإطالق سراحهم مقابل الجندي شاليط     
أما المرحلـة   . إطالق سراحهم في المرحلة األولى، في االتفاق الذي بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر            

وأضافت الصحيفة،   . أسير، لم يتم إبالغ إسرائيل بأسمائهم بعد       100الثانية فتتألف، بحسب الصحيفة، من      
نوي إجراء مفاوضـات    نقالً عن مصادر أمنية ال تشارك في المفاوضات، أن إسرائيل أوضحت أنها ال ت             

وبحسب المـصادر    .حول إطالق سراح أسرى فلسطينيين من الداخل، ممن يحملون المواطنة اإلسرائيلية          
األمنية ذاتها، فإن اشتمال قائمة حماس على أسماء أسرى من الداخل ليس من باب الصدفة، وإنمـا ألن                  

أنها ال تتنكر لنضالهم ولن تتـركهم       حماس تحاول إظهار التضامن مع العرب في البالد، لكي تثبت لهم ب           
كما أضافت أن حماس تحاول من خالل ذلك أن تظهر بصورة قائـدة النـضال               . في السجون اإلسرائيلية  

الفلسطيني الشامل لتحرير كل األراضي الفلسطينية المحتلة، وبضمنها األراضي الواقعـة داخـل الخـط               
 . الداخل أيضاً، على حد قول المـصادر ذاتهـا         األخضر، وهو النضال الذي يشارك فيه الفلسطينيون في       

. وتابعت الصحيفة أنه منذ تسليم قائمة األسرى إلسرائيل لم يحصل أي تقدم في المفاوضات مع حمـاس                
وأشارت إلـى أن    . كما أن إسرائيل لم تتطرق إلى قائمة أسماء األسرى اآلخرين، من غير أسرى الداخل             

لتقى والدي الجندي شاليط وأبلغهما بأن صفقة تبـادل األسـرى      رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، كان قد ا      
  ..عالقة

  21/5/2007 48عرب
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  48إسرائيل تبيح التجسس على مؤسسات فلسطينيي الـ .36
أيد المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز قرار جهاز الشاباك بتـدخل           :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   

ـ الجهاز في عمل منظمات المجتمع المدني لف        وهيئاتهم السياسية، في منحى يزيد التـوتر        48لسطينيي ال
ـ    أهميـة  "يوفال ديسكين أكـد،  " الشاباك"وكان رئيس   . والمؤسسات االسرائيلية  48القائم بين فلسطينيي ال

جمع المعلومات عن المنظمات التي تقوض أسس النظام الديمقراطي ومؤسساته حتـى إذا كانـت هـذه                 
خطوة من هذا القبيل من شأنها ضمان عدم انزالق نشاط هذه           "كين ذلك بأن    وعلل ديس  ".المنظمات شرعية 

المنظمات وقيامها بنشاط غير مشروع، وانه يحق لجهاز األمن العام التصدي لمثل هذه المنظمات بكـل                
ُمطالب بإحباط نـشاطات    "،  "الشاباك"اضاف أن    ".الوسائل المتوافرة لديه بما في ذلك الحبس واالستجواب       

 من عناصر معنية بالمس بطابع دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، حتى لو كان نـشاطهم                تآمرية
  ".يتم بوسائل تتيحها الديموقراطية

ـ          " عدالة"مدير مركز    الشاباك "حسن جبارين صرح للمستقبل، أن تصريحات مزوز بمثابة ضوء اخضر ل
تدرس إمكانية التوجه لألمم المتحـدة إذا لـم         " عدالة"أن يقتحم الوسط العربي على جميع مستوياته، وان         

بأنه " الشاباك"واستهجن المركز اعتبار المستشار القانوني للحكومة موقف        ". الشاباك"تلجم المحكمة العليا    
  . قانوني، وتصنيفها تحت خانة التصريحات المسموحة والشرعية وفقا لحرية التعبير

  22/5/2007المستقبل 
  

  الكنيست تناقش هدم البيوت العربية: مقراطيالديالتجمع من بطلب  .37
ناقشت هيئة الكنيست، اليوم االثنين، اقتراح كتلة التجمع الوطني الـديمقراطي البرلمانيـة             : ياسر العقبي 

لحجب الثقة عن الحكومة جراء سياسة هدم البيوت العربية في النقب والمدن الساحلية والطيبة وكفر قاسم                
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، فـي عرضـه           . وقال النائب د   .والبلدات العربية عموما  

هناك قرارات حكومية ال يستطيع المواطنون تحملها، ويجب تغييرها ألنهـا تـضاعف             "لحجب الثقة إن    
فسياسة التخطيط والبناء المتبعة تجاه البلدات العربية تخلق وضعاً اصـبحت فيـه االف              ... الغبن بحقهم 
ربية غير قانونية وغير مرخصة، ليس ألن المواطن العربي لديه هواية البناء غير المرخص،              البيوت الع 

: وإنما بسبب الخرائط الهيكلية التي ال تسمح للمواطن العربي استصدار التراخيص، وأضـاف زحالقـة              
قانون مشكلة البناء غير المرخص هي مشكلة جدية ومنتشرة، فال يجوز التعامل معها من خالل تطبيق ال               "

الصارم وعلى هوى وزير الداخلية، وال يمكن هدم كافة البيوت المسمى غيـر المرخـصة التـي تريـد      
من جانبه رد وزير الداخلية، رونـي        ".السلطات هدمها، وهذا االسلوب قد يفجر مواجهات ال نرغب بها         

ي سياسة الهـدم    الحكومة لن ترضخ للضغوطات وستستمر ف     "بار أون، على اقتراح حجب الثقة قائالً إن         
الـى ذلـك، اسـقط       ".حتى لو استغرض ذلك عشر سنوات، رغم طرحكم الموضع اسبوعا تلو أسـبوع            

االئتالف الحكومي اقتراحات حجب الثقة الثالث التي تقدمت بها كتل المعارضة بما فيها اقتـراح كتلـة                 
  .التجمع الوطني

  21/5/2007 48عرب
  

 ر السالمالكيان يتهرب من خيا": إسرائيلية"دراسة  .38
لمـاذا ال تقـوى قـوة إسـرائيل         "أكدت دراسة إسرائيلية جديدة بعنوان      :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   

أن إسرائيل ال ترى في التسوية      ،   الباحث دان بابلي   ها، نشر "العسكرية على مساعدتها في التوصل لسالم؟     
س الوقت إلى أن استمرار الصراع      مع الفلسطينيين خيارا حقيقيا، وتتهرب من استحقاقاتها، مشيرة في نف         

 أن القادة ومصممي الرأي العام ينشغلون عادة بالسؤال عـن أسـباب              الدراسة أكد بابلي في   و .سيضعفها
 48وأشار بابلي الى أن قادة إسرائيل منـذ عـام           . اندالع الحروب ويستنكفون عن بذل الجهود إلنهائها      
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ان هـذا   "وأضـاف   . شك أهمية تكريس قوة الجيش    أسرى مفاهيم قديمة زالت من العالم ويدعمون دون         
االعتقاد يحول دون التفكير بأنه من الممكن العمل من أجل السالم الذي يجلب معه األمن المطلوب لبقـاء      

البد من  ": ونفى بابلي إمكانية إنجاز السالم على أساس استخدام القوة وفرض التسويات وتساءل            .إسرائيل
فعال السالم الذي يتأتى فقط من خالل احتـرام سـيادة البلـدان العربيـة                نالسؤال هل يبغي اإلسرائيليو   

  ."المجاورة وحقوق المواطنين العرب في الداخل؟
  22/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  قادت للتصعيد خالل حرب تموزالغارات على الضاحية : ديختر .39

 فينوغراد، التي نـشرت أمـس، أن   أقر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر في شهادته أمام لجنة     
وأشار إلـى   . اإلغارة على الضاحية الجنوبية في اليوم الثالث للحرب على لبنان هي ما قاد إلى التصعيد              

أنه ليس في إنجازات الحرب ما يبرر نشوبها، وإلى أنه في تلك الظروف كان من الصعب االعتـراض                  
ي كان بين قلة اعترضت في مداوالت الحكومة على         وشدد ديختر، رئيس جهاز الشاباك سابقا، الذ      . عليها

في الوقت الذي بدا فيه أننـا أثرنـا        "اإلغارة على بيروت، على أن الغارات على الضاحية الجنوبية تمت           
فقد كان جليـا أن     ... وبحسب رأيي، ما كان ينبغي لنا أن نفعل ذلك        . على المعركة، على وتيرة تصعيدها    

ينبغـي  "واعترف ديختر بأنه    . "1982ا جدا، تذكرنا تقريبا بما جرى عام        األمر يتعلق بغارات مكثفة جد    
علينا أن نتذكر أنه في األسبوع األول لم تكن ملحوظة الوجهة التي قد تتطور نحوها هذه المعركة، ومن                  
الجائز أن آمال الجيش كانت أن تتطور األمور في اتجاه أكثر إيجابية لتوجيه ضربة أشد فتكا إلى حزب                  

. "وأنا لست على ثقة من أنهم رأوا حقا الصورة مثلما كانت تحدث فعـال . ، وليس تأجيل موعد التدخل   اهللا
كان من الصعب فعل ذلك، وبالتأكيد لـم  "وشدد ديختر على أنه لم يصوت ضد الغارات في الحكومة ألنه     

. "قم األمـور  لن تقلص زمن المعركة، بـل يمكنهـا أن تفـا          "، برغم أنه ظن أن هذه الخطوة        "يكن شعبيا 
وبحسب كالمه كان على إسرائيل أن تستخدم أساس قوتها في مناطق إطـالق الـصواريخ ولـيس فـي                  

  . بيروت
  22/5/2007السفير 

  
  حركات بيئية إسرائيلية تطالب بإغالق القاعدة العسكرية في عتليت .40

ت، قرب مدينة حيفـا،     طالبت حركات بيئية بإغالق القاعدة العسكرية اإلسرائيلية، الواقعة في منطقة عتلي          
وقالت هذه الحركات أنها ستصعد مطالبتها حتى تحقق مطلبها، مشيرةً إلى            .وبفتح الشاطئ أمام الجمهور   

  .أن مطالبتها تلقى الدعم والمساندة من العديد من المسئولين في الكنيست
 21/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  في لبنان بدون أوراق ثبوتيةفلسطيني الجئ 3000إطالق العمل لتسوية أوضاع  .41

 الجئ فلسطيني في لبنان، يفتقدون إلى أي وضع شرعي،          3000انطلقت آلية إيجاد حل لحوالي       :بيروت
وإلى أوراقهم الثبوتية، ويقيمون في المخيمات من دون أن ترعاهم أية أطر قانونية، أو تنظيمية إداريـة                 

ومن المرتقب أن يعد مكتب منظمة التحرير في بيـروت إحـصاء             .من قبل الدولة اللبنانية، أو االونروا     
شامالً بواقع هؤالء الالجئين، وبأوراقهم الثبوتية، والدول التي وفدوا منهـا إلـى لبنـان، للتثبـت مـن                   

 خليل مكاوي رئيس الفريق اللبناني المفاوض مـع          ويشير .أوضاعهم، وتسهيل ترتيبها في نهاية المطاف     
 الدولة اللبنانية ستحاور السلطات األردنية والمصرية على إمكان تحملها جزءاً من            الجانب الفلسطيني، أن  

مسؤولية إيواء قسم من هؤالء الالجئين، إذا ما ثبتت أوراقهم، وكانوا أساساً يحملون وثائق من غزة فـي                  
انية فقـد   حسب مصدر مطلع في وزارة الداخلية اللبن      في هذا السياق وب   و .ظل اإلدارة المصرية أو األردن    
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 وثـائق يحملون   ألف شخص على األراضي اللبنانية،       300 حوالي   48بقي من الالجئين الفلسطينيين عام      
ويوضح  .إضافة إلى تسجيلهم لدى االونروا    . ى لبنان مغادرة والعودة إل  ال تجيز لهم    من السلطات اللبنانية،  

 وهم مسجلون لدى االونروا     48 بعد العام    أن هناك آالفاً إضافية من الالجئين الفلسطينيين وفدوا إلى لبنان         
وتشير تقديرات حكومية لبنانية إلى أن أعدادهم تتراوح مـا  . وال إحصاء بهم لدى وزارة الداخلية اللبنانية     

  . ألف شخص30 ألفاً و15بين 
  22/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ه في قصفقذائف حارقة ومشعةاالحتالل يستخدم : الدفاع المدني الفلسطيني .42

أن سلطات االحتالل استخدمت في الغارات الجويـة        ،  أكد مدير الدفاع المدني بغزة    :  نفوذ البكري  -غزة  
األخيرة مقذوفات خطيرة تحدث انفجارات قوية مترافقة مع درجات حرارة مرتفعة وبها مـواد حارقـة                

في التعامـل مـع     ومشعة خطيرة ومحرمة دوليا، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني تجد صعوبة بالغة              
 .الحرائق الشديدة التي تنتج عن الغارات اإلسرائيلية والتي توقع آثار مؤلمة أيضا على أجساد الـضحايا               

وأكد أن المديرية تقوم حاليا برصد ومتابعة كافة القذائف الصاروخية التي تطلقهـا الطـائرات وسـيتم                 
تقها فضح الجرائم اإلسرائيلية من خـالل        والتي يقع على عا    ،عرض ذلك على الهيئات الدولية واإلنسانية     

  .لقذائف والمواد القاتلة المحرمة دولياااستخدام 
  22/5/2007الحياة الجديدة 

  
  االحتالل يواصل هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة .43

هدمت جرافات تابعة للبلدية اإلسرائيلية في القدس المحتلة، وتحـت حراسـة            : يوسف الشايب  -رام اهللا   
وات كبيرة من جيش االحتالل، أربعة منازل قيد اإلنشاء، في حي صور باهر، جنوب مدينـة القـدس،                  ق

عملية، أصيب ثالثة من الشبان المقدسيين بجروح ورضوض، جراء الـتهجم           الوخالل   .تعود لفلسطينيين 
  .عليهم من قبل أفراد الشرطة اإلسرائيلية، الذين رافقوا عملية الهدم

  22/5/2007الغد األردنية 
  

  زيادة أعداد المعتقلين لديه لاالحتالل يلهث وراء نغمات جواالت الفلسطينيين: تقرير .44
ما يزال شاب فلسطيني، ينتظر محاكمته، بعد إلقاء القبض عليه من قبل جنود             :  يوسف الشايب  - رام اهللا 

 .ورة لحسن نـصر اهللا    االحتالل االسرائيلي، عند أحد الحواجز، بتهمة حيازته هاتفاً نقاالً احتوى على ص           
صورة، عن دعمـه لمنظمـة إرهابيـة        ال يعبر من خالل وضع      هن أ ممثل النيابة اإلسرائيلية،  حيث أعتبر   

نشرت العديد من المواقع االلكترونية، حادثة عند أحد الحواجز العسكرية           إلى ذلك فقد     .تستهدف إسرائيل 
لذي لم يكتفوا بتفتيش الفلـسطينيين العـابرين        اإلسرائيلية، قرب سلفيت، بطلها عدد من جنود االحتالل، ا        

للحاجز إلى الضفة األخرى، والتدقيق في هوياتهم فحسب، بل التنبيش في محتويـات هـواتفهم النقالـة،                 
ونقل تقرير صادر عن المركز الفلسطيني       .والبحث عن صور أو أغان تمجد حركات المقاومة الفلسطينية        

ابلس، أن مجندات إسرائيليات على حاجز حوارة يقمن بين فتـرة            سكان مدينة ن   أحدلحقوق اإلنسان، عن    
الظاهرة تكـررت كثيـرا أثنـاء    هذه أن كما وأخرى بفحص شريحة جواله، وجواالت مواطنين آخرين،        

  .حرب إسرائيل على حزب اهللا، الصيف الماضي، بحثا عن أغنية هال يا صقر لبنان
  22/5/2007الغد األردنية 
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   بعد العجز عن اتهامه شرعي من جنين لالعتقال اإلداريحول قاٍضاالحتالل ي .45
ن سلطات االحتالل قررت تحويل     أقال محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان،          : جنين
محكمة االستئناف الـشرعية، لالعتقـال اإلداري، بعـد أن عجـزت المخـابرات              في    فلسطيني قاضي

  .لتي وجهتها لهاإلسرائيلية، عن إثبات أي من التهم ا
  22/5/2007األيام الفلسطينية 

  
 الفلسطينيون متشائمون وال يتوقعون صمود اتفاق مكة : استطالع .46

 تشاؤماً في الشارع الفلسطيني إزاء ،عكس استطالع للرأي اجرته جامعة النجاح الوطنية: نابلس
لسطينية، وخاصة اتفاق مكة، تناول المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الف، حيث االوضاع الراهنة

وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأولويات المواطن الفلسطيني والمأمول من الحكومة التي تم تشكيلها، 
 من ؤمهم تشاعن% 82.7 وقد عبر .قضايا أخرىو تقييم أداء بعض المؤسسات الفلسطينية، إضافة إلى

 ال يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم أنهم %92  فيما أكد.الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة
من أن وضعهم االقتصادي في ظل األوضاع الحالية % 79.2 وأعتبر .وأمالكهم في ظل الوضع الراهن

 .بأن األوضاع األمنية الداخلية تطورت نحو األسوأ% 82.2 في حين أعتبر .قد تطور نحو األسوأ
بأنها القضاء على الفلتان األمني، % 58.6 فقد أفاد ،حاليبالنسبة ألولويات أفراد العينة في الوقت الو
قيم  فيما .حل مشكلة الرواتبرأى أنها في % 16.1بأنها توفير فرص العمل، وأعتبر % 10.7و

% 8.2 بينما قيمهوضع الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية خالل المرحلة الحالية بأنه سيئ، % 90.9
بأن % 19.1اعتقد ، كما  سيصمد لفترة طويلةهبأن% 6.9، فقد اعتقد  وبالنسبة التفاق مكة.بأنه جيد

 .بأنها ستنهار% 68.6 اعتقد  حينحكومة الوحدة ستستمر في أداء مهماتها خالل الفترة القادمة، في
بأن فتح معنية % 37، فيما أعتبر أن حماس معنية بإنجاح عمل حكومة الوحدة إلى % 35.3وأشار 

 استطاعت ولو جزئيا فك الحصار السياسي ،بأن حكومة الوحدة% 24ك فقد اعتقد  إلى ذل.هابإنجاح عمل
حكومة هذه البأن % 21.4اعتقد  كما .اعتقدوا عكس ذلك% 70.9عن السلطة الفلسطينية، في حين أن 

اعتقد  و.اعتقدوا عكس ذلك% 74.5 أن إالاستطاعت ولو جزئيا فك الحصار المالي عن السلطة، 
ة الحالية قادرة على تطبيق الخطة األمنية التي أعلنتها للقضاء على الفلتان األمني، بأن الحكوم% 18.6

بأنهم مع استئناف الموظفين % 49.2 أفاد ومن جهة أخرى .اعتقدوا عكس ذلك% 73.5في حين أن 
بأن الحكومة الحالية قادرة % 26.6 بينما اعتقد .الحكوميين إضرابهم بسبب عدم توفير الرواتب لهم

بأن حكومة الوحدة قادرة على حل اعتقدوا % 28.7 كما أن .رواتبهذ الل الفترة القريبة على توفير خال
الحكومة الحالية باالستقالة فيما لو فشلت بتحسين الوضع % 71.4 وقد طالب .مشكلة رواتب الموظفين

إجراء انتخابات بأن البديل هو % 48.1فيما لو فشلت بتأدية مهامها، فقد رأى  و.االقتصادي واألمني
العمل على ب البديل% 22.2 رأىحل السلطة الفلسطينية، وأن البديل هو % 24.3جديدة، في حين رأى 
 . ذلكواعارض% 47.1 حل السلطة الفلسطينية، في حين أن واأيد% 46 كما أن .تشكيل حكومة جديدة

 على تشكيل حكومة جديدة فيما بأن هناك إمكانية لالتفاق بين الفصائليعتقدون % 37.9وبينت النتائج أن 
بأن حكومة % 34.6رأى  وفي هذا السياق .عكس ذلك% 51.4لو استقالت الحكومة الحالية، بينما رأى 

 .عكس ذلك% 51.2الوحدة قادرة على البقاء حتى نهاية هذا العام تحت الظروف الحالية، بينما رأى 
 في حين .حو انهيار حكومة الوحدة الوطنيةبأن استقالة وزير الداخلية هي خطوة أولى ن% 48.2ورأى 
بأن % 19 وفيما أعتبر .بأن االشتباكات األخيرة في قطاع غزة قد أنهت فعليا اتفاق مكة% 59اعتقد 

قد أعتبر حكومة الوحدة الوطنية قادرة على السيطرة على األوضاع في قطاع غزة في الوقت الراهن، ف
الة وزير الداخلية ستفجر أزمة جديدة بين فتح وحماس بأن استق% 59.3 وقد رأى .عكس ذلك% 75.4
بأن حكومة الوحدة جاءت نتيجة لتحقيق رغبة كل من فتح % 24.8اعتقد ، كما منصبهذا الحول 
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رأوا % 18.7أنها جاءت نتيجة ضغط الشارع الفلسطيني، و% 27وحماس في تقاسم السلطة، بينما رأى 
اعتبار المبادرة العربية للسالم هي أساس % 49.6د أي من جهة أخرى .نتيجة لضغوط عربيةأنها 

الخطة األمنية األمريكية والتي بموجبها يتم تسهيل حركة % 45.3أيد  و.التسوية في الشرق األوسط
إطالق الصواريخ من قطاع  وعلى صعيد .هذه الخطة% 48.3 عارض المواطنين الفلسطينيين، بينما

 يضر القضية الوطنية هاأن إطالق% 40.4، وأعتبر أفرادمن % 43، فقد عارضها غزة تجاه إسرائيل
دعوة السلطة % 62.3أيد  إلى ذلك فقد . يخدم هذه القضية ذلكبأن% 32.5 بينما أعتبرالفلسطينية، 

 .ذلك% 31.8  عارضالفلسطينية للفصائل المسلحة لمعاودة االلتزام بالتهدئة مع إسرائيل، بينما
  21/5/2007وكالة معا 

  
   الغربية وتفتيش واعتقاالت في عدد من المحافظات في الضفةحمالت دهم .47

شنت قوات االحتالل حملة اقتحمات وتفتيش واسعة النطاق طالت العشرات مـن منـازل              : رامي دعيبس 
 وسط اشتباكات بين االهالي وجيش االحتالل واطـالق          الغربية، المواطنين في عدد من محافظات الضفة     

 ونقلتهم الى جهة غير      خالل مداهمات،  اعتقلت مواطنين في الخليل   و .خيراألنار كثيف وعشوائي من قبل      
 . فيما اعتقلت احد المواطنين من بلدة بيت ايبا القريبة من نابلس ونقلته الى جهة غيـر معلومـة                  ،معلومة

ذكرت مصادر االحتالل عن فرض طوق شامل على االراضي الفلسطينية بمناسبة           من جهة أخرى، فقد     و
  . نزول التوراة لدى الشعب اليهوديما يسمى عيد

  22/5/2007 48عرب
  

 احتجاز مئات الفلسطينيين على الحدود المصرية مع غزة .48
أدى استمرار إغالق معبر رفح الحدودي بين مصر وأراضي السلطة الفلسطينية :  يسري محمد-رفح 

دود بشكل ملحوظ، حيث لليوم الثامن على التوالي إلى ارتفاع أعداد الفلسطينيين المحتجزين على الح
وقال مسؤول حدودي مصري أمس ان بعض المحتجزين الذين  .تعتبر أطول مدة إغالق للمعبر هذا العام

 فيما اضطر ،يملكون المال يقيمون في فنادق مدينة العريش القريبة من الحدود ويخشون من نفاد أموالهم
 شرطي مصري فجر أمس برصاص مهربين ُأِصيبفقد  ،من جهة اخرىو .الباقين إلى النوم في العراء

  .أثناء نوبة حراسة له على الحدود بين مصر وإسرائيل
 22/5/2007الشرق األوسط 

  
  الوضع الصحي بات مهددا نتيجة تزايد جرحى ومصابي العدوان اإلسرائيلي: األخرس .49

لعزل خالل عدوانه    بشدة العدوان اإلسرائيلي الذي استهدف المدنيين ا        الفلسطيني أدان وزير الصحة  : غزة
 وأكد  .المستمر على قطاع غزة، وجراء القصف الصاروخي الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء              

الوضـع  أن   ،في اتصال هاتفي من جنيف حيث يشارك في االجتماع الستين لمنظمة الـصحة العالميـة              
كل عبئا مضاعفا على    ش، مما ي  في وضع خطير ومهدد نتيجة تزايد عدد الجرحى والمصابين        بات  الصحي  

  .قدرات المستشفيات واإلمكانيات العالجية والدوائية
  22/5/2007الحياة الجديدة 

  
 تقرير يوثق االنتهاكات االسرائيلية بحق الطواقم الطبية الفلسطينية .50

األطقم الطبية في قطاع غزة  ذكر تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق االنسان أن : غزة-سمية درويش 
 آخرين برصاص وقذائف االحتالل االسرائيلي خالل 510 من العاملين فيها، وإصابة 25من فقدت أكثر 



  

  

 
 

  

            25 ص                                      729:                                 العدد22/5/2007الثالثاء : التاريخ

انتفاضة األقصى، في حين تضررت العشرات من المراكز الطبية والمستشفيات، نتيجة استهدافها مباشرة 
 .بإطالق النار، والقذائف

  21/5/2007موقع ايالف  
  

  القصة التي لم تروى بعد عن حماس :في داخل حماس.. ثير خفايا واسراريكتاب  .51
/ داخل حماس   /  زكي شهاب بعنوان     ،صدر كتاب جديد للزميل الصحافي المقيم في لندن        :جمال المجايدة 

 التي تحكم في فلسطين     ،وهذا الكتاب يعتبر بمثابة القصة التي لم تروي بعد عن حركة المقاومة االسالمية            
اكثر من مؤسسة صحافية، ويعمل محررا سياسيا فـي         زكي شهاب صحافي عمل في       .منذ اكثر من عام   

فـي  :  ال بي سي، وكان قد اصدر العام الماضي كتابه االول عن العراق العراق يحترق              -تلفزيون حياة   
   .داخل المقاومة

هذا الكتاب الصادر باالنكليزية في العاصمة البريطانية يؤكد فيها شهاب ان حركة حماس اصبحت اكثـر                
 وانه بمشاركتها في اتفاقية مكة      206صارها في االنتخابات االشتراعية الفلسطينية في عام        اعتداال بعد انت  

االخيرة في السعودية اعترفت بشكل غير مباشر بمواقف الدول العربية في مـؤتمرات القمـة الـسابقة                 
  .والحالية
ـ        ى ان الفلسطينيين وصلوا ال    ىواشار ال  سهم ومـا عـادوا      مرحلة اآلن يرغبون فيها بادارة شؤونهم بنف

 . فتح وحماس والقيادات الفلـسطينية عمومـا  ىيكترثون الرضاء الجهات االجنبية، وهذا برأيه ينطبق عل  
واكد شهاب بانه يوجد مكان للجميع في المنطقة، اذا كانت النيات الحسنة موجودة، ولكنها غير موجـودة                 

امكانية العيش للفلسطينيين في غزة      نفي هذه المرحلة، واوضح ان الصعوبات التي فرضتها اسرائيل عل         
  . بعد انسحابها منها مؤكدا ان هذا االنسحاب صوري وان اسرائيل فعليا ما زالت تحتل غزة

وقال ان مسألة االعتراف لم تعد ذات اهمية للفلسطيني بنفس رغباتها في هذا المجال وطبيعة الدولة التي                 
 سؤال عما اذا كانت حماس ستفوز في اي         نه عل ولم يحسم المؤلف الموضوع في رد      . سيحصلون عليها 

 ان الضغوط الكبيرة عليها منعتها مـن        ىانتخابات تشريعية قد تجري في المستقبل القريب، ولكنه اشار ال         
بان فكرة الدولة الفلسطينية     واعتبر.  فتح ىتحقيق وعودها للشعب الفلسطيني، ولكن االمر نفسه ينطبق عل        

    . هذا هو رأي الرئيس محمود عباسالمؤقتة غير جدية، مؤكدا ان
واكد شهاب ان الشيخ احمد ياسين ابلغه في احد اللقاءات السابقة ان االسرائيليين طلبوا منه زيارة مصر                 

 اسرائيل في مقابـل الـسماح للـشيخ ياسـين           ىوتأييد زيارة الرئيس المصري الراحل انور السادات ال       
ته، وان اسرائيل ربما اعتقدت بان تقوية االسـالميين          دعم من جهات مصرية فاعلة لحرك      ىبالحصول عل 

  .ولكن وعي القيادات الفلسطينية آنذاك افشل هذا المشروع! في غزة في تلك الفترة ستضعف فتح
وحذر شهاب من خطأ تعامل القيادة االمريكية مع حلفائها في المنطقة، ومنهم الرئيس عبـاس والـرئيس                 

واكد ان عالقة ايـران     . ل ان مثل هذا التعامل السيء مضر للجميع       االفغاني حامد كرزاي وغيرهما، وقا    
بحماس بدأت عندما شعر نظام اية اهللا الخميني ان ياسر عرفات لم يقف الي جانب ايران، بل العـراق،                   

 واستمرت ولن طبيعتها تغيرت بعـد       1991في الحرب بين البلدين في الثمانينات، وانها انطلقت في عام           
    .اتفاقية مكة اخيرامشاركة حماس في 

ورأي شهاب بان عالقة سورية مع حماس غريبة اذ ان االخيرة مقربة من االخـوان المـسلمين وهـم                   
  .االعداء االساسيين للنظام السوري الحالي

اما بالنسبة لمواقف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من الفلسطينيين عموما فقـال شـهاب ان كـل                  
ور فاعل في حل ازمة الشرق االوسط كانت تصطدم بالموقف االمريكي، وكـان             محاوالت بلير للقيام بد   

وحذر شـهاب   .  اسرائيل ى الضغط عل  ىيضطر للتراجع عنها، الدراكه بان امريكا وحدها هي القادرة عل         
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الجميع من اننا قد نصل الي يوم لن يعود بامكان اسرائيل والدول العربية ضبط حركات المقاومـة فـي                   
   .طقة عموما ولذلك من الضروري اخذ مبادرات السالم بجدية والتعامل معها بفاعليةفلسطين والمن

    :في داخل حماس
يحاول الصحافي المقـيم فـي      /يقول الكاتب في القدس العربي ابراهيم درويش في عرضه الشيق للكتاب            

الحداث في غـزة،    لندن تقديم بعد عن حماس، من خالل لقاءات قام بها اثناء عمله الصحافي وتغطياته ل              
 الذي  2006 يناير   /وفي داخل حماس هو عن انتصار حماس في االنتخابات الفلسطينية في كانون الثاني            

ء حماس النه جاء نتاجا     ىيقول انه فاجأ المراقبين والدوائر السياسية في واشنطن واسرائيل ولكنه لم يفاج           
االنتخابية وقراءة المشهد العام فـي غـزة        الستراتيجية حماس بعد محادثات القاهرة حيث بدأت حمالتها         

 مؤيد ومتردد ومعـارض،     ىوقام الفريق االستراتيجي لحماس بتنظيم الحملة وتقسيم الناخب الفلسطيني ال         
ومن هنا اتخذ الفريق من الجامعة االسالمية في غزة مركز نشاط من اجل تنظيم االستراتيجية، وبحسب                

 مليون دوالر،   30- 22 فانهم يقولون ان حماس انفقت ما بين         المصادر التي ينقل عنها شهاب وهي فتح      
 الحملة، وبحسب لقـاء     ى ماليين دوالر عل   3فيما تقول اللجنة االنتخابية التابعة لحماس ان الحركة انفقت          

مع محمود الزهار احد قادة حماس والذي اصبح وزير الخارجية في الحكومة التي شكلتها حمـاس فـان                  
ـ        ىعت تعليمات عل  ز طابع انها ال تريد الفوز وو      الحركة قامت باعطاء    ى افرادها من اجـل التعميـة عل

وينقل شهاب عن الزهار    . خطتها حيث كان افراد الحركة يقدمون تعبيرات غامضة حول من سيصوتون          
قوله ان الحركة لم تخطط فقط للفوز بغالبية المقاعد في البرلمان الفلسطيني بل وإلشعار ناشـطي فـتح                  

 انفسهم، اجواء اليوم االنتخابي التي راقبها في غزة وفي جولة مع محمد دحالن الذي سيقدمه                بالخجل من 
 ى ال ىلنا شهاب في كتابه اكثر من مرة تظهر ان فتح كانت تستعد للفوز ولكن اعالن النتائح االنتخابية اد                 

ر لفـتح مثـل حـي        يوم عزاء وفي مناطق يعتقد انها مراكز تأثي        ىتحول اجواء التحضير لالحتفاالت ال    
 ان فوز حمـاس     ىويشير شهاب ال  .  اجواء الحي بعد اعالن االنتخابات     ىالزهراء كان الصمت يخيم عل    

 الفساد والمحسوبية، ويقول ان غضب قطاعات فـتح مـن           ىجاء بسبب تصويت الفلسطينيين احتجاجا عل     
و رقم واحد لمؤيدي حمـاس      نتائج االنتخابات تم نزع فتيله بفعل تدخل محمد دحالن الذي يصفه بانه العد            

كان انتصار حماس تتويجا لجهود     .  حماس   ىوبسبب هجومه الكالمي عل   ) فتح(بسبب شعبيته داخل حزبه     
قامت بها الحركة لبناء قاعدة دعم شعبي بدأت قبل ثالثة عقود وان كانت باسم اخر، فنشاطات مؤسـسي                  

 ولكن  1948في فلسطين قبل النكبة عام      حماس تمت من داخل تنظيم االخوان المسلمين الذي كان ناشطا           
قادة االخوان ومع صعود االنتفاضة قاموا باالعالن عن والدة حركة المقاومة االسالمية واصدار ما صار               

   . يعرف بميثاق الحركة
  احمد ياسين

، مؤسس الحركة، وقصة الحـادث  )2005 ـ  1938(وفي هذا السياق يقدم لنا شهاب قصة احمد ياسين 
 الشاطئ عندما التوت    ى ياسين كان يلعب مع اصدقائه عل      ىلذي غير حياته حيث يقول ان الفت       ا 1952عام  

 توتر العالقة بين عائلته وعائلة زميله       ىعنقه اثناء صراعه مع صديق له ولخوفه من ان يؤدي الحادث ال           
ـ     ى الحادث ال  ىاخترع قصة انه وقع عندما كان يقفز مع اصدقائه، وقد اد           دا طـول    ان يصبح ياسين مقع

وهو هنا، اي الكاتب، يقدم عرضا تاريخيا لنشاطات الشيخ ياسين داخل اطـار حركـة االخـوان         . حياته
 ولكن نشاط ياسين الفعلـي بـدأ فـي          1967قبل عام    المسلمين، واعتقاله اثناء االدارة المصرية للقطاع،     

الذي اسس لنـشاط الحركـة      الحقيقة في بداية السبعينات وهنا يسوق الكاتب قصة بناء المجمع االسالمي            
االسالمية في غزة وكيف ان السلطات العسكرية منحت الشيخ ياسين رخصة قي غضون سـاعتين ثـم                 

ـ                   ىعادت وسحبتها منه ولوال مساعدة مسؤول المحاكم الشرعية لما تم االمر وحصل الـشيخ احمـد عل
يفيد التي وقعها السادات مع     ذلك ان المؤسسة الدينية الرسمية كانت تفضل دعم اتفاقية كامب د          . الرخصة

مناحيم بيغن، حيث قام الشيخ حسن الخازندار باقناع االدارة المدنية االسرائيلية بالموافقة علي نـشاطات               
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لماذا سمحت اسرائيل للشيخ احمد ياسين باقامة المجمع االسالمي؟ هنا يقول شهاب ان الـسماح               . المجمع
 معلنة السرائيل من اجل التأثير علي نشاطات فتح في غزة            سياسة غير  ىبالمجمع االسالمي كان دليال عل    

 ان اسحق رابين الذي كان وزير الدفاع في حكومة اسحق شامير سئل فـي الكنيـست                 ىوينقل مرة اخر  
االسرائيلية عن دعمه لحماس من خالل تمويله للمجمع االسالمي فاجاب ان هذا الدعم تكتيكي من اجـل                 

ويضيف قائال ان رابين سئل مـن عـضو اخـر فـي             . حرير الفلسطينية  نشاطات منظمة الت   ىالتأثير عل 
ينقـل  . البرلمان حول امكانية ان تعمل حماس ضد اسرائيل فاجاب ان الموضوع يمكن مناقـشته الحقـا         

 بناء المؤسـسات، امـا      ىاالول: شهاب عن الشيخ ياسين قوله ان حركته تطورت من خالل اربع مراحل           
ل قطاعات الشعب الفلسطيني اما الثالثة فتعزيز البنية العسكرية للحركة وامـا            الثانية فتعزيز المقاومة داخ   

 بـالحوار  ىالمرحلة االخيرة فهي بناء حوار مع الدول العربية واالسالمية لمواجهة اسرائيل، قد يكون عن     
 اسـتقاللية القـرار الفلـسطيني       ىبناء جبهة عالمية وهنا يشير للفرق بين رؤية حماس التي تحرص عل           

اما عرفات زعيم منظمة التحريـر  . تجادله مع الدعم العربي واالسالمي باعتبار فلسطين قضية اسالمية       و
يقول شهاب  .  العرب ان يبقوا بعيدين وان ال يتدخلوا في القرار الفلسطيني          ى ان عل  ىالفلسطينية فكان ير  

فاضة في تأكيـد نفـسها      ان الحركات االسالمية المتعددة التي اصبحت فيما بعد حماس، نجحت بعد االنت           
ولكن حماس لم تولد من حركات متعددة بل كانت         . وصوتها القوي في داخل المشهد السياسي الفلسطيني      

كما يقول مؤسسوها جناحا من اجنحة االخوان المسلمين، وشهاب المشغول بالبحث عن دور احمد ياسين               
 الشيخ ياسين من احد محاميه عندما        اعترافات ىفي تأسيس الحركة خاصة بعد اعتقاله يقول انه حصل عل         

كان في السجن، وهنا يشير الي ان دور الشيخ ياسين معقد ودوره محل جدل من عدد من الذين شاركوا                   
ويقدم هنا شهادات عدد من قيادات الحركة حول رواية التأسيس واالجتماع التأسيسي            . في تأسيس الحركة  

 / كـانون االول   9ي انه انعقد في بيت الشيخ ياسـين فـي           الذي قال الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيس      
، كما ينقل عن الشيخ عبد الفتاح دخان قوله ان المجتمعين قرروا اختصار اسـم الحركـة                 1989ديسمبر  

ويشير الي رواية الرنتيسي ان الحركـة بـدأت اوال فـي            . بحماس الن االسم ال يحمل اي ظالل للتهديد       
ولهذا فـان   . ىمنذ البداية وكانت تدار في البداية من خالل مجلس شور         االطار الشعبي ولم تكن عسكرية      

 ظهور قيادة جديدة لتحـل      ى شل الحركة بسبب نظامها االداري الذي يؤكد عل        ىاسرائيل لم تكن قادرة عل    
 ان مناعـة الحركـة      ىيقدم زكي شهاب عرضا الليات عمل حماس، ويشير ال        . محل القيادة التي اعتقلت   

 االختراق فقد عانت من اختراقـات، خاصـة ان          ىنظيم ال يعني انها لم تكن عصية عل        الت ىوقدرتها عل 
 تجربة كتائب القـسام     ىالجيش االسرائيلي والمخابرات زرعا االف العمالء داخل الفلسطينيين، ويشير ال         

ـ في رام اهللا، عندما قام عماد عقل بعدد من العمليات في الضفة، ولكنه يقول ان حماس كانت قادرة ع                    ىل
 تجربة يحيي عياش المهندس وعـدنان       ىويشير ال . اختراق جهاز الشاباك االسرائيلي وتجنيد عمالء لها      

الغول صانع الصواريخ، وهو هنا يستعرض تاريخ الحركة في جانبها العملياتي ويمزج حديثه بالحـديث               
جربة الـسياسية   عن التجربة الشخصية، خاصة في عرضه لمواقف القادة السياسيين، وفي حديثه عن الت            

ـ                  عالقـة   ىللشيخ احمد ياسين يتحدث الكاتب عن العالقة المضطربة بين حماس وفتح، مع انه يـشير ال
احترام متبادلة بين الرئيس الراحل ياسر عرفات والشيخ ياسين، حيث حمل كل واحد منهما الود لالخـر                 

 دحالن الذي يقول الكاتب ان      اال ان هذا لم ينف وجود عدد من الخالفات، وهنا يدخل في الصورة محمد             
عالقته بياسين كانت وثيقة وعندما خرج الشيخ ياسين من السجن بعد محاولة االغتيـال الفاشـلة التـي                  
تعرض لها مسؤول المكتب السياسي لحماس خالد مشعل،ـ حيث قال انه لم يعد بحاجة للحديث مع بقيـة                  

   .القادة من حماس
   حماس والواقع العربي والدولي

 مواقف الشيخ احمد ياسين الذي يصفه بالبراغماتي، وموقفه من الهدنـة مـع اسـرائيل                ىشهاب ال يشير  
 ى عدد من الدول العربية وزار ايران وجنوب افريقيا كان ير          ىويقول ان الشيخ ياسين الذي قام بجولة عل       
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ريقيا التي   دعم دولي خاصة في زيارة الشيخ لجنوب اف        ىان منظمة التحرير ال تريد ان تحصل حماس عل        
وضمن هذا السياق يتحدث الكاتب عن عالقات حمـاس فـي االطـار             . حاولت المنظمة التشويش عليها   

الدولي والعربي، فبحسب الموقف المعلن من حماس انها ال تتدخل في السياسات الداخلية للـدول التـي                 
ـ  ىسمحت لها بالعمل من داخل اراضيها، ولكنه يري ان حماس كانت عل    التين االيرانيـة   االقل فـي الح

والسورية، المستفيد من توتر عالقة منظمة التحرير معهما، وهو هنا يقدم سردا للعالقة التي بدت وديـة                 
مع الثورة االسالمية في ايران، والتي لم تعمر طويال بعد زيارة عرفات ولقائـه مـع مرشـد الثـورة                    

ية االيرانية حملة ضد المنظمة التي اتهمتهـا        االسالمية آية اهللا الخميني، حيث بدأت االلة االعالمية الثور        
 االيرانية وكانت اخر زيارة لعرفات لطهران       -بالعلمانية كما انتقدت عرفات لموقفه من الحرب العراقية         

، ومن هنا فان توتر هذه العالقات كان ارضية جيدة لدعم ايران للتيار االسالمي الفلـسطيني                1981عام  
حيث بدأت حركة الجهاد االسالمي تواجدا لها ثم ارسـلت حمـاس فـي              والذي جاء بعد اكثر من عقد،       

التسعينيات ممثال لها في ايران، ويتحدث شهاب قائال ان تواجد ممثلي حماس والجهاد لم يتم بالتنسيق مع                 
بالنسبة لسورية حـدث    . ممثل المنظمة الذي سيحاصر مكتبه لمدة ست ساعات ويتم تخريب اثاث المكتب           

ـ           نفس السيناريو     سـلطة   ىفالعالقات المتوترة بين عرفات وحافظ االسد ادت باالخير لدعم المتمردين عل
عرفات الذين اقاموا في سورية، ومن هنا فبعد االجتياح االسرائيلي للبنان وخروج المقاومة من هنـاك،                

لية، يقول شهاب ان عرفات لم يختر االنتقال لسورية بل قرر نقل مركز المنظمة لتونس بحثا عن اسـتقال                 
 الحديث ان عرفات لو اختار سورية كان يمكن ان يستقبل هناك، ولكن تـاريخ عالقـة عرفـات                   رويشي

بالنظام السوري، خاصة االسد معروف، فقد كان هناك ود مفقود بين الطرفين، وشهاب يذكر ان عرفات                
اعتباره شخـصية    دمشق وتم الطلب منه الخروج حاال ب       1982زار مرة بعد االجتياح االسرائيلي للبنان       

شـهاب  . غير معروفة للنظام وتمت مرافقته من مسؤول امني صغير لكي تتم اجراءات الترحيل بسرعة             
 لكي يخبره ان ايران دعمت الفلـسطينيين        1994يتحدث عن مكالمة تلقاها من الشهيد فتحي الشقاقي عام          

سؤول فلسطيني، وهنا يتحدث عن     بمبلغ ثالثة ماليين دوالر وبحسب المقابلة طلب الشقاقي نسبة الخبر لم          
مصادر دعم المنظمات الفلسطينية االسالمية ويشير في هذا االتجاه للدعم الذي تلقته حمـاس والحركـة                

 دعم نـشاطات واعمـال      ىاالسالمية من المحسنين في دول الخليج، والمؤسسات الخيرية التي عملت عل          
 الفلسطيي لالغاثة والتنمية في بريطانيا والذي       الحركة االسالمية مشيرا لالتهامات التي وجهت للصندوق      

تعرض لحملة من المنظمات اليهودية الغالقه، كما تحدث عن اعتقال السلطات االمريكيـة لعـدد مـن                 
الناشطين الفلسطينين في امريكا بتهم جمع تبرعات للفلسطينيين، ويقول ان حماس استفادت بعـد حـرب                

 االنظمة العربية بسبب دعمها لصدام حسين ومن هنا فقد حصلت           الخليج والعدوانية التي لقيتها من بعض     
 دعم مالي كبير من الدول العربية، مع ان اهم مصدر مالي لتمويل االنتفاضة الذي كان مـن                  ىحماس عل 

الكويت توقف بسبب ما تعرض له الفلسطينيون ويشير الي الموقف االمريكي من حماس حيث يقـول ان                 
االمريكي اال بعد سلسلة من العمليات االنتحارية التي نفذها ناشطون من حماس            االخيرة لم تدخل الرادار     

ـ           ىداخل اسرائيل، ويقول انه عل      قائمـة   ى الرغم من ان امريكا وضعت قادة حماس الداخل والخارج عل
االرهاب اال انها اي واشنطن تتطلع في يوم القامة عالقات مع حركة اسالمية فلـسطينية كمـا اقامـت                   

 نـشاطات   ىادئة مع حركات االخوان المسلمين في االردن وسورية ومصر، ومن هنا يشير ال            حوارات ه 
المخابرات البريطانية الخارجية اليستر كروك الذي عمل لخمسة اعوام في           / 6العميل السابق في ام اي      

 ضرورة فهم والحوار مع حماس، وعقد كـروك بعـد ان امـرت وزارة               ىالمناطق الفلسطينية وكان ير   
 سالمته، عددا من المؤتمرات التي جمع فيها رموزاً وقيـادات           ىخارجية البريطانية باستدعائه خوفا عل    ال

محمد دحالن في الـصورة     ى  ، ولكن شهاب هنا يدخل مرة اخر      ىفي حماس والتيارات االسالمية االخر    
   .زم حماس من االهتمام اكثر من الالىحيث يقول ان االخير لم يكن راضياً عن كروك النه اعط

   ربما.. تغيير في االتجاه
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شهاب ان حماس التي دخلت السلطة ستضطر تحت ضغط ظروف وتبعات العمل لتعديل طرقهـا،               ى  ير
 ان حماس قد، وربما وجـدت       ىفالنقد من خارج السلطة الذي مارسته في السابق لم يعد مجدياً ويلمح ال            

لتالي فتح، اذ ان تبعات الحكم بالنسبة لحماس        نفسها في نفس الورطة التي وقعت فيها السلطة الوطنية، وبا         
ولكن هناك ما يشير الـي ان       . اسوأ في ظل الحصار الدولي المفروض علي الحكومة التي شكلتها حماس          

حماس بدأت تدخل او تدمج عددا من قواتها في قوي االمن الوطنية، ويقدر عدد مقاتلي كتائـب الـشهيد                   
 لكن حماس التي دخلت في اللعبة السياسية وان لم تكن مـستعدة             . الف مقاتل  18عزالدين القسام بحوالي    

للتغيير او لن تتغير كما تأمل امريكا والتحليالت التي ينقل عنها شهاب، اذ ان بعض المحللين، ومعظمهم                 
 االرهاب التي اعلـن عنهـا       ىيهود اسرائيليون وامريكيون ينظرون لحماس من خالل مفهوم الحرب عل         

 ويرون الطريق للتخلص من حماس التي ال تقل خطـورة عـن             2001 سبتمبر   /ولبوش بعد هجمات ايل   
خطـورة حمـاس فـي المفهـوم        . حزب اهللا هي تغيير في المجتمع الفلسطيني ووصول حكومة ممثلـة          

مع دينـيس روس،    . االسرائيلي بدأت حسب التحليالت بعد اوسلو ورفض الحركة االتفاقيات الناتجة عنه          
 ان خطورتها بدأت بالظهور مـع اختطـاف الجنـدي           ىص للشرق االوسط ير   المبعوث االمريكي الخا  

 ان حمـاس    ى، ولكن احد رجال االستخبارات الذين ينقل عنهم ير        1994االسرائيلي ناحوم واكسمان عام     
في اثناء حكومة رابين لم يكن ينظر اليها كحركة خطيرة وانما كان يتم التعامل معهـا باعتبارهـا قـوة                    

مع ان شهاب يقول ان هناك دالئل عن تغيير في موقف حماس، خاصـة            . ة الفلسطينية صاعدة في السياس  
في ضوء التصريحات التي صدرت عن اسماعيل هنية، رئيس الوزراء حول الهدنة، ومستقبل الموقـف               

 انها مالمح عن تغيير في المواقف، ويعتقد ان حماس كونها في الـسلطة، عـاجال ام                 ىمن اسرائيل، عل  
مضطرة لبناء رؤية سياسية براغماتية، تبتعد عن مثالية المعارضة خاصة ان دخولها فـي              اجال ستكون   

الحكومة سلبها من الداعي االخر لوجودها وهو االدعاء بالمقاومة، فلم يعد ممكنـا ان تخـوض حمـاس                
حرب السياسة والمقاومة، ما تحتاجه حماس التي وان حضرت نفسها للفوز اال انها لم تحـضر نفـسها                  

لطة، هو مساحة للتفكير في خياراتها القادمة التي تتمحور حول قضايا جانبية، وهذا الخيـار مناسـب      للس
ويعتقد ان مرحلة انتقالية مفيدة لحماس كي       . مستعدة للحديث عن الحلول النهائية    اللحماس واسرائيل غير    

الفعل السياسي هي غيـر     في الوقت الحالي فان حماس في غزة التي تقود          . تعيد ترتيب اوراقها الداخلية   
حماس ممثلة بخالد مشعل الذي يقيم كما يقول في شقة او بيت في دمشق يحرسه رجال امن سـوريون،                   
وهو يقوم بعملية تفكير وتقليب الفكاره حول مستقبل حماس وحلفائه في المنطقة، وفي الوقت الحالي فان                

 ايران، ولكـن سـورية تتعـرض        -ة  احسن خيار متوفر امامه هو االحتفاظ بالتحالف مع محور سوري         
لمحاوالت من االطراف العربية المعتدلة الدخالها في معسكرهم وان نجح هذا المعسكر فان مشعل مجبر               

 امريكا في لبنان في حرب ى العموم فان محور دمشق ـ طهران تحد ىعل.  التفكير بخيارات جديدةىعل
ويقول شهاب ان حماس كانت في      . ات قادمة ، ولكن قوة هذا المحور سيتم فحصها في مواجه        2006عام  

واجهة الحركات التي حاولت حشد الدعم لحزب اهللا، هذا التحالف ال يمكن كما يقول ان يتسيد الـسياسة                  
الفلسطينية، فهو يفترض ان المستقبل الفلسطيني ليس حكومة حماس، السلطة وان تأثرت فان فتح لم تفقد                

يشير شهاب الي ان قوة حماس التي نشأت من خالل ضعف فـتح،             وهنا  . تأثيرها في السياق الفلسطيني   
وتقديمها كبديل عن فتح، كان من العوامل التي زادت من قوتها هو تردد عرفات في ان يتحرك ضـدها،          

 الرغم من الرسالة التـي حملهـا دينـيس روس          ىفاثناء حكمه واصلت حماس بناء قواتها العسكرية، عل       
حمـاس ليـست    . روس هو الذي حمل الرسالة نفسها لكل زعيم عربي        لمحمد دحالن للرئيس عرفات، و    

عصابة كما يقول شهاب بل هي جزء من المجتمع االسالمي، وامريكا ارتكبت خطأ عندما قامت بوضعها                
 العموم ، اذا كان ثمن اضعاف محور دمشق ـ طهران هو انسحاب اسـرائيل   ىعل.  قائمة االرهابىعل

ول حماس هو التحاور معها، الن الحركة لن تذوب، ايا كـان مـصيرها              من الضفة الغربية فان ثمن قب     
السياسي وتختفي، ولن تنجح كل العمليات العسكرية في ردع قوتها العسكرية، وبالنسبة للغرب فان احسن               
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خيار امامه، هو التفاوض مع حماس، طالما انها ظل خيار الفلسطينيين في صناديق االقتراع، فالنمر لـن              
  .ورقط جلدهيغير لونه 

يمزج زكي شهاب في كتابه بين تجربته ومقابالته الصحافية ومراقبته للوضع الفلسطيني وعالقتـه مـع                
المسؤولين واالقطاب، وهو باالضافة لتقديمه تاريخ حماس، الوالدة والنشوء، يضيف اليه فـصوال عـن               

 عـن الجواسـيس     الشهداء، وامهات الشهداء مثل ام نضال فريحات، خنساء فلسطين ويخصص فصوال          
كما يخصص فصال عن العالقة التي فبركتهـا اسـرائيل   . الذين زرعهم الشاباك االسرائيلي داخل حماس     

 مالمح لتشابك عالقة حماس او افراد منها مع ناشطين بـدو فـي              ىبين حماس والقاعدة، مع انه يشير ال      
كما يتحدث عن   . سيناء قاموا بتفجيرات في شرم الشيخ ولهم عالقة باالنفاق وتهريب االسلحة لداخل غزة            

لقاء بين سعيد صيام وزير الداخلية السابق، وعمر سليمان، مدير المخابرات السابق في مركز المخابرات               
مان ملفا يقول شهاب ان هناك تشابكا بين افراد من حماس وناشطين بدو، وتـرك صـيام                 عندما قدم سلي  

  . اللقاء محمر الوجه من االحراج الذي تملكه
  21/5/2007دنيا الوطن 

  
  فلسطين تحصل على الجائزة األولى في مهرجان فيكا البرتغالي .52

رجان فيكا البرتغالي عـن الفـيلم       تسلمت مفوض عام فلسطين في البرتغال، الجائزة األولى لمه        : لشبونة
حول جدار الفصل العنصري والجدران الظالمة التي تقسم األراضـي          ، الذي يدور    الوثائقي ياسمين تغني  

 .الفلسطينية إلى كنتونات تحرم الشعب الفلسطيني من تحقيق حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المترابطـة              
 وجائزة مهرجان لوكارنو فـي      ، السالم في بودرام في تركيا     فاز بعدة جوائز، منها جائزة    قد  فيلم  الوكان  
  .سويسرا

  21/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
 

  من الضروري العمل على رفع المعاناة عن الفلسطينيين :العاهل األردني .53
 -  قال العاهل االردني عبد اهللا الثاني، خالل استقباله اعضاء مجلس االعمال الفلسطيني :جعفر صدقة

اإلسرائيلي على هامش المنتدى االقتصادي العالمي للشرق االوسط الذي اختتم فعالياته في الجانب 
من الضروري للغاية العمل على رفع المعاناة عن " اول من امس، إنه ،االردني من البحر الميت

ليمية وصحية، الفلسطينيين وتحسين حياتهم، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم من فرص اقتصادية وتع
   ".وعدم االنتظار الى حين تحقيق السالم ليقوم كل إنسان بواجبه

 على  الثاني إن اعضاء المجلس اطلعوا عبد اهللا،وقال رئيس المجلس عن الجانب الفلسطيني وليد النجاب
ق بيئة واهمها التعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني واالسرائيلي لخل"االهداف التي يسعون الى تحقيقها، 

مناسبة للعمل ليتمكن القطاع الخاص الفلسطيني خصوصاً من االبقاء على دوران عجلة االقتصاد، وخلق 
فرص عمل جديدة، وكذلك ايصال صوتنا الى اصحاب القرار السياسي، ال سيما في الحكومة 

  ".االسرائيلية
ليين سيتعاونون مع ان رجال االعمال اإلسرائي"من جهتها، تعهدت ابزوك في تصريح للصحافيين 

نظرائهم الفلسطينيين لمعرفة العوائق التي توضع أمامهم، للعمل مع الحكومة اإلسرائيلية لتمكينهم من 
  ".تخطي هذه العقبات

وقت العمل من اجل السالم قد حان، ولرجال االعمال القوة الكافية للضغط من اجل السالم "وأضافت إن 
رة السالم العربية، الذي أعلن نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي لمباد" ونحن بانتظار العرض المقابل

 .شمعون بيريس، في احدى جلسات المنتدى، ان اسرائيل ستقدمه في وقت قريب
  22/5/2007األيام الفلسطينية 
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   الحركة االسالمية تشترط دورا في رسم السياسات في االردن  : عزام الهنيدي .54

اعلن رئيس كتلة النواب االسالميين :  مصطفى الرياالت-مان ع: 22/5/2007الدستور ذكرت صحيفة 
عزام الهنيدي ان الحركة االسالمية تريد المشاركة في الحكومة شريطة ان يكون لها دور في التاثير على 
رسم السياسات في المملكة مؤكدا ان الحركة االسالمية تملك البرامج الحقيقية التي تؤهلها للمشاركة 

  . في الحكومةوليس المغالبة
ولفت الى ان الحركة االسالمية في االردن هي الوحيدة التي تقدمت لالنتخابات النيابية ضمن برنامج 
واضح يبين رؤيتها في مختلف القضايا منتقدا تصريحات رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي 

سالمية، وطالب بإصالح االخيرة في مؤتمر دافوس في البحر الميت حول عدم وجود برنامج للحركة اال
وطني شامل وعميق يتجه باألردن نحو الوصول إلى نموذج يحتذى كما طالب بحكومة منتخبة شعبيا 
تقوم على مبدأ تداول السلطة وكذلك بتغيير دستوري تشريعي يعزز الدور الشعبي في انتخاب برلمان 

الشكلي والمبادرات اللفظية برامجي حزبي تقرره اإلرادة الحرة للشعب األردني رافضا اإلصالح 
  . والشعارات اإلعالمية دون أن تكون هناك نية صادقة أو إرادة حقيقية لإلصالح

أسف كتلة النواب االسالميين لما :  جهاد المنسي- عمان :22/5/2007الغد األردنية وأضافت صحيفة 
 أو تثبيت محل اإلقامة، اعتبروه تضييقا على أشخاص معينين في االنتخابات البلدية من حيث التسجيل

". تستهدف أنصارهم والتضييق عليهم في بعض البلديات مثل الزرقاء"مشيرين الى ان الحكومة 
وردا على إمكانية ". واستهجنوا اتهام رئيس الوزراء معروف البخيت للحركة اإلسالمية بالتكفير والهجرة

نفيذية مثل إلغاء المعاهدة األردنية تعديلهم لقوانين أساسية في حال وصولهم الى سدة السلطة الت
اإلسرائيلية، بين رئيس الكتلة عزام الهنيدي ان معاهدة السالم قانون مثل أي قانون آخر وإذا جاء مجلس 
نواب منتخب من الشعب وأراد إلغاء قانون أو تعديل آخر فإن في ذلك إرادة الشعب، والشعب من يريد 

وشدد على ان ال تداخل بين الحركة اإلسالمية وجمعية . الديمقراطيةذلك وفي ذلك التزام بأصول العملية 
المركز اإلسالمي، مستغربا ممن يقول ان الجمعية الذراع المالي للحركة، مذكرا بان الجمعية تخضع 

  .للمحاسبة والتدقيق من الجهات المعنية وال تداخل بين عملها والحركة اإلسالمية بالمطلق
لوح عضو البرلمان ، خطة التحرش الحكوميةرداعلى : 22/5/2007ربي القدس العوذكرت صحيفة 

االسالمي زهير ابو الراغب باحتمالية اللجوء لرد سياسي صاعق عبر انزال العشرات من المرشحين 
لعدد كبير من المناطق االنتخابية البلدية حيث تعتبر حظوظ االسالميين تحديدا قوية جدا في الضواحي 

 مرشحا في مواقع مختارة نكاية 70 انزال ما ال يقل عن ىخالل جلسات جانبية الواالرياف، ملمحا 
ويهدد االسالميون في حواراتهم الداخلية بانزال شخصيات تاريخية في انتخابات  .باستهدافات الحكومة

 البلديات لها حضور وثقل عشائري ووطني وال يمكن هزيمتها انتخابيا في الواقع العملي مثل الشيخ عبد
  .المجيد ذنيبات واحمد الكفاوين ومثل الدكتور عبد اللطيف عربيات

  
   من أعضائه في الزرقاء2يستنكر اعتقال " العمل اإلسالمي" .55

ذكر حزب جبهة العمل االسالمي، امس، ان األجهزة االمنية اعتقلت، مساء اول من :  ماجد توبة-عمان 
نكر الحزب، في تصريح أصدره امس، واست. امس االحد، عضوين من اعضاء الحزب في الزرقاء

يشكل احد "اعتقال عضويه محمود جرادات وهمام محمد الحارث، زاعما في تصريحه ان االعتقال 
وطالب باالفراج . ، من دون ان توضح كيفية ذلك"االستحقاقات التي تعيق عملية االنتخابات البلدية

  .السريع عنهما
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يأتي "، زاعما ان اعتقالهما "سيتابع قضية المعتقلين" الحزب وقال امين عام الحزب زكي بني ارشيد ان
  ".ضمن منهج استهداف الحركة االسالمية، خاصة في الزرقاء، على أبواب االنتخابات البلدية

   22/5/2007الغد األردنية 
   

  تدعو القوى الفلسطينية لوقف االقتتال" المعارضة" .56
 المعارضة، األمين العام للحزب الشيوعي منير حمارنة استنكر الناطق باسم لجنة تنسيق أحزاب: عمان

ضد " االعتداءات اإلسرائيلية الغاشمة والمجازر التي يرتكبها المحتلون"في تصريح باسم اللجنة، أمس، 
العمل على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني ودعم "وطالب الدول العربية بـ. الشعب الفلسطيني

كما عبرت المعارضة ".  حد لالعتداءات المجرمة في قطاع غزةصموده ووحدته، والعمل على وضع
وطالبت . في لبنان" المجازر التي ترتكب في طرابلس ومخيم نهر البارد"عن استنكارها لـ)  حزبا14(

فورا وعدم تعريض الالجئين في المخيمات إلى المزيد من المآسي، وعدم تعريض األمن األهلي "بوقفها 
بذل الجهود لوضع " وطالبت المعارضة جميع القوى على األرض اللبنانية والعربية ".اللبناني إلى الخطر

  ".حد للمشهد الدموي الذي من شأنه إشاعة الفوضى في لبنان والمنطقة
   22/5/2007الغد األردنية 

  
  كنعان يحذر من خطورة تهديدات يهود متطرفين باقتحام األقصى .57

لملكية لشؤون القدس من خطورة تنفيذ التهديدات األخيرة التي حذرت اللجنة ا:  نادية سعد الدين-عمان 
الحكومة "وبحسب أمين عام اللجنة عبداهللا كنعان فإن . أطلقها يهود متطرفون باقتحام المسجد األقصى

تتابع اإلجراءات اإلسرائيلية المقترفة ضد المدينة المقدسة وتجري اتصاالت رسمية مع مختلف 
وقال ". لدولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها في القدس المحتلةالمستويات اإلقليمية وا

إسرائيل لن تجني االستقرار والسالم في المنطقة طالما هي مستمرة في سياستها العدوانية في "كنعان إن 
  ".األراضي الفلسطينية المحتلة

 اللجنة الملكية تتابع المعلومات وفي سياق متصل بعملية تهويد المدينة المقدسة، فقد أوضح كنعان أن
الواردة بشأن صفقات بيع وتأجير أمالك الكنيسة األرثوذكسية إلى يهود، وبعدم تنفيذ البطريرك ثيوفولوس 

المخالفات العديدة التي "ولفت كنعان إلى . الثالث التعهدات التي التزم بها للجانبين األردني والفلسطيني
وشدد كنعان على . 2005أغسطس  / في الثاني والعشرين من شهر آبمنذ انتخابه" ارتكبها البطريرك

ضرورة قيام البطريرك بتنفيذ مقررات مؤتمر عمان األخير الذي أكد عليه مؤتمر موسع عقد لممثلي 
  .الشخصيات األرثوذكسية العربية في بيت جاال، يوم السبت الماضي

   22/5/2007الغد األردنية 
  

   في ذكرى النكبةفي عمان رفض إقامة مهرجان .58
قال حزبيون ان المكاتب الشبابية والطالبية ألحزاب الشيوعي األردني والبعث العربي التقدمي : عمان

تقدمت بطلب إلقامة مهرجان ثقافي وفني في شارع الثقافة وسط " حشد"والشعب الديمقراطي األردني 
ة األردنية عمان سعد المناصير طلبهم عمان بمناسبة إحياء ذكرى النكبة، غير أن الحاكم اإلداري للعاصم

 .رفض رسمياً
 22/5/2007الخليج اإلماراتية 
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  "فتح االسالم"يؤكد ضرورة إنهاء اللبناني مجلس الوزراء  .59
جلسة برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، أذاع بعـدها وزيـر اإلعـالم             اللبناني  عقد مجلس الوزراء    

تأكيد على ضرورة إنهاء هذه الحالة اإلرهابية الغريبة عن         ال" جاء فيها    غازي العريضي مقررات رسمية   
طبيعة وقيم ونضال الشعب الفلسطيني األبي والبعيدة عن أهدافه المشروعة التي حماها لبنان وشعبه وقدم               
من أجلها الكثير من التضحيات وال يزال يقف الى جانب أشقائه في حقهم بإقامة دولتهم المـستقلة علـى                   

وبالتالي فإن هذه الحالة التي اعتدت على الجيش اللبناني والقوى األمنيـة            . ادة كل حقوقهم  أرضهم واستع 
األخرى، شكلت استهدافاً لكل لبنان وشعبه وأمنه واستقراره، وتهديداً دائماً للشعب الفلسطيني، كما عبـر               

فاً حازماً في مواجهتها    عن ذلك ممثلو كل الفصائل الفلسطينية منذ اليوم األول لالعتداء، مما يستوجب موق            
بكل الوسائل واألساليب واإلمكانات لتثبيت مرجعية الدولة ودور مؤسساتها الـضامنة لوحـدها لألمـن               
واالستقرار وللمحافظة على صدقيتها وسمعتها في التزامها أمانة الحرص على سالمة اللبنانيين وكرامتهم             

منية وتلبية كل ما يحتاجونه من إمكانـات وعتـاد          والتأكيد على دعم الجيش والمؤسسات األ     ". "ومستقبلهم
وعديد وتجهيزات وتوفير االعتمادات المالية الالزمة لذلك في أسرع وقت، واستعجال تسلم المـساعدات              

وقد بدأ دولة الرئيس باالتصاالت الالزمة لهذه       . التي خصصت وأعلنت عنها من قبل دول شقيقة وصديقة        
اء والمسؤولين العرب والدوليين الذين أبدوا أكثر من مـرة اسـتعداداً            الغاية مع عدد من الملوك والرؤس     

تكليف رئيس الحكومة القيام باالتصاالت الالزمة مع الدول الصديقة والـشقيقة           "واضاف  . "لمساعدة لبنان 
والجامعة العربية لتوفير الدعم الالزم للشرعية اللبنانية فـي مواجهـة هـذه التهديـدات ولتعزيـز دور                  

ا واالتصال أيضاً مع كل المعنيين باجتماع مجلس المندوبين في الجامعة العربيـة غـداً الـذي                 مؤسساته
سيناقش التطورات التي يعيشها لبنان بعد االعتداءات على الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي وفي ظل               

  ."سلسلة من المواقف العربية والدولية المشكورة التي أيدت لبنان
  22/5/2007السفير 

  
   وموقوفيه"فتح اإلسالم" ال فلسطينيين بين قتلى مصدر امني لبناني .60

كشفت مصادر أمنية لبنانية رفيعة ان ال فلسطينيين بين القتلى والموقـوفين مـن              :  محمد شقير  -بيروت  
 في اشتباكاته مع الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي، مؤكدة ان بيـنهم عـدداً مـن      "فتح اإلسالم "تنظيم  
ولفتت المصادر نفسها الى     .يين إضافة الى أصحاب جنسيات سورية وسعودية و جزائرية وتونسية         اللبنان

 الذي كان يتزعم المجموعة     "أبو يزن "ان من أبرز القتلى السوري محيي الدين عبدالحي عبود الملقب بـ            
بتهمة االشتراك   المطلوب الى القضاء األلماني      ،التي نفذت جريمة عين علق، واللبناني صدام الحاج ديب        

هو خليط من جنسيات عربية متعددة وان       " فتح اإلسالم "وأكدت المصادر ان     .في محاولة تفجير القطارين   
  .بعض عناصره قاتلوا في العراق وان الفلسطينيين فيه هم األقل تأثيراً واستخدموا واجهة لغيرهم

  22/5/2007الحياة 
  

   انفجارين ببيروتالمتحدث باسم فتح االسالم ينفي المسؤولية عن .61
 قال المتحدث باسم فتح االسالم يوم الثالثاء ان جماعته ليس لها اي عالقة بانفجـاري بيـروت                  :بيروت

ال صلة لنا بالهجمـات فـي       "وقال ابو سليم     .اللذين اعلن بيان نسب لها في وقت سابق مسؤوليتها عنهما         
قامـت مجموعـة مـن      "ويترز قد قال    وكان بيان للجماعة وصل بالفاكس الى ر       ."االشرفية وفي فردان  

اخوانكم المجاهدين االبطال خالل اليومين الماضيين ومع استمرار القتال ضد الجيش اللبنـاني بنـصب               
لقد حذرنا الجيش اللبناني وها نحن قد اوفينا بعهـدنا          "وأضاف   ."وتفجير عبوتين ناسفتين في قلب بيروت     

يل واشعلنا وسوف نشعل من جديد قلب بيـروت ايـذانا           وامطرنا الجيش اللبناني ومازلنا بحجارة من سج      
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اننا نعود لنحذر كل من تحركه ايادي الرجس الخارجية الغربية للتعـرض            "وتابع البيان    ."بالنصر المبين 
  ."لمجاهدينا او البناء السنة في لبنان باننا لن نتوانى عن قطع يده بل ورأسه واهللا على ما نقول شهيد

  22/5/2007رويترز 
  

   "عصبة األنصار" و"فتح"شائعات واستنفارات ولقاء بين وتر في عين الحلوة تو .62
عناصرها في مخيم عين الحلوة امس، وجال عدد من         " جند الشام "استنفرت منظمة   :  محمد صالح  - صيدا

المسلحين التابعين لها بكامل اسلحتهم في ازقة المخيم وطرقاته، وفي منطقة تعمير عين الحلوة التحتـاني                
بنادقهم واطلق احدهم عيارا ناريا فـي       " الجند"واستخدم عناصر   . ي بقيت خارج انتشار الجيش اللبناني     الت

في المقابل استنفرت حركة فـتح      . الهواء، وطلب من ادارات المدارس عودة التالمذة الى بيوتهم واقفالها         
من الجهات التي تطل منها      المخيم، وامام مقراتها ومكاتبها وحول مواقع الجيش اللبناني،          في  عناصرها  

لكن تبين الحقا ان سبب     ". جند الشام "هذه المواقع على احياء في المخيم، خشية تعرضها لنيران عناصر           
وعلى . تبلغ ان شقيقه قتل في مخيم البارد      " للجند"يعود الى ان احد العناصر التابعين       " جند الشام "استنفار  

وشـوهدت حركـة    .  التعمير -  االمني في مخيم عين الحلوة     االثر استنفر الجيش اللبناني وتوتر الوضع     
كما اقفلت المدارس والمحال التجارية ومكاتب وعيـادات        . نزوح من التعمير والمخيم باتجاه مدينة صيدا      

" جنـد الـشام   "تدخلت بحزم مع مسلحي     " عصبة االنصار "واشارت معلومات الى ان     . االنروا في المخيم  
االنكفاء فورا من الطرقات وتجنيب المخيم واهلـه اي         "وطلبا من المسلحين    يعاونها الشيخ جمال خطاب،     

". وقد استجاب المسلحون لهذا الطلب وانكفأوا من الطرقـات        . خضات امنية غير محسوبة هو بغنى عنها      
ان هناك سببا اضافيا للتوتر، وهو ان اهـالي         "واشارت مصادر احد فصائل منظمة التحرير للسفير الى         

وكان ".  عبروا عن استيائهم وغضبهم من القصف العشوائي الذي استهدف المدنيين في البارد            هذا المخيم 
الفتا امس، قيام مسؤول منظمة التحرير وحركة فتح في لبنان سلطان ابو العينين، بزيارة مفاجئـة الـى                  

ذي عين الحلوة، حيث اجتمع مع مسؤول عصبة االنصار ابو طارق السعدي، في حضور خالد عارف، ال               
نحن متفقون مع االخوة في عصبة االنصار على عدم زج هذا المخيم باي فتنـة فلـسطينية                 "قال للسفير   

  ". فلسطينية، او فتنة مع الجيش اللبناني، الننا ال نقبل ان يجرنا احد الى هذه الفتنة
  22/5/2007السفير 

  
   اإلسالملبنان يطلب من دول عربية تزويد جيشه باألسلحة والمعدات لمواجهة فتح .63

كشفت مصادر سياسية مطلعة للوطن أمس أن لبنان قـدم طلبـات ذات صـفة                :حسن عبداهللا  - بيروت
إلى عدد من الدول العربية لتزويد الجيش اللبناني بأسلحة ومعدات عسكرية تحت شـعار أن               " عاجل جدا "

وأشـارت  . إلسـالم الجيش اللبناني في تجهيزه الحالي ال يستطيع مواجهة المنظمات اإلرهابيـة كفـتح ا       
إلى أن القادة الرسميين األمنيين والسياسيين ذهلوا من اإلمكانات التي أظهرتهـا منظمـة فـتح                 المصادر

اإلسالم في هجماتها على قوى الجيش، وبالتالي فإن الجيش بحاجة إلى الدعم الفعال والسريع ليتمكن من                
 .مواجهة فتح اإلسالم أو أي تطورات أمنية أخرى

  22/5/2007ودية الوطن السع
  

   لوقف التحريض ضد الفلسطينيين  تدعوانحزب اهللا والجماعة اإلسالمية .64
عقدت قيادتا الجماعة اإلسالمية وحزب اهللا اجتماعاً في مقر المجلس السياسي لحزب اهللا، وصدر بيـان                

اسـتمرار  من النتائج التي يمكن أن تؤول اليها األوضاع في الشمال، في ظل             "عن المجتمعين حذروا فيه     
األزمة السياسية وحالة االحتقان الناجمة عنها، وفي ظل التحريض الذي تمارسه جهات دوليـة ومحليـة                

ضرورة اهتمام األطراف جميعاً بالمأساة االنسانية التـي أصـابت          "، ودعوا الى    "بهدف تفجير األوضاع  
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يض العنصري على خلفيـة     اللبنانيين والفلسطينيين جراء نزيف الدم الحاصل، والى ضرورة تجنب التحر         
بما من شأنه أن يوجد مناخات سلبية ضد الفلسطينيين ومخيماتهم، مما           " فتح اإلسالم "المواجهة مع جماعة    

يؤدي الى إعادة خلط األوراق من جديد في لبنان، بالتزامن مع ما تتعرض له القضية الفلـسطينية مـن                   
لبناني، قـيادة وعناصر، على روح المسـؤولية      الجيش ال "وحيا المجتمعون   ". مؤامرات في هذه المرحلة   

العالية التي تمتع بها طيلة مراحل األزمة الراهنة، وأبدوا خشيتهم وقلقهم من محاولة إقحامه في األزمات                
، واسـتنكروا   "الداخلية بما يخرجه من واجباته الوطنية الكبرى في حفظ االسـتقرار والـسلم األهليـين              

  ".البحث عن حلول عقالنية موضوعية توقف نزيف الدم"جيش، ودعوا إلى االعتداءات التي استهدفت ال
  22/5/2007السفير 

  
   ى الجيش والفلسطينيين التصرف  تتهرب من مسؤوليتها وعلالحكومة: عونميشال  .65

إن المجريات األخيرة اتّسمت بإهمال فاضح وعـدم        "اجتماعه األسبوعي،   ، بعد    النائب ميشال عون   اعتبر
دخلوا لبنان خلسة وبطريقة غير شـرعية، واألجهـزة           فتح اإلسالم  ان"و.. ستوى السياسي كفاءة على الم  

يعز علينا أن الذين أمنّا لهم المسكن والمـأوى أن يغـدروا      : واضاف". األمنية كانت على علم بهذا األمر     
ون إلى بيروت   الذين نزلوا إلى طرابلس والكورة والذين ينزل      . بالجيش والقوات المسلحة المولجة بحمايتهم    

أليس هذا المخيم فلسطينياً، وأليس في المخـيم        . إنهم يأتون من مخيم نهر البارد     .. لوضع المتفجرات ربما  
سالح وأال يطالبون بالسالح من أجل أمنهم؟ هؤالء يهددون أمنهم فكيف يسمحون لهـم بـالخروج مـن                  

أكثر من استنكار، المطلوب منهم عمل      المخيم واالنتشار على األرض اللبنانية؟ المطلوب من الفلسطينيين         
ورأى أن الجيش هو الذي يحدد طريقة الحـسم         . يمنع الشغب الذي ينطلق من أرضهم على باقي األرض        

وآمـل مـن   . وكل مقاومة تقابلهم عليهم إزالتها من أي مكان أتـت  . وهو ليس بحاجة إلى اإلذن من أحد      
وسئل عن التباين في مواقف     .  أن يتعاونوا مع الجيش    جميع المواطنين ومن السكان الفلسطنيين في المخيم      
لم أسمع أن حزب اهللا دعا إلى التريث، فهو استنكر          : أقطاب المعارضة، بين داٍع للحسم ومتريث؟ فأجاب      

له الحق في أن يخاف ولديـه أسـبابه         . وخاف من استدراج الجيش إلى معركة طويلة في هذا الموضوع         
  . قول أكثر من هذااالجتماعية والسياسية كي ال ي

  22/5/2007السفير 
  

   ضرورة احترام الموجودين في لبنان للقانون اللبنانياستنكارات عربية وتاكيد على .66
أكـد أحمـد أبـوالغيط وزيـر          : سالي وفائي نقالً عن مراسلتها،     22/5/2007 األهرام المصرية    ذكرت

علي ضرورة احترام القانون اللبنـاني       أهمية ضبط الوضع األمني في لبنان، مشددا           المصري، الخارجية
ـ                أمـن الـبالد     ىوعمل جميع من يوجدون علي األرض اللبنانية في إطار الشرعية والتزام الحفـاظ عل

جاء ذلك خالل استقبال أبوالغيط أمس لتيري رود الرسن مبعـوث األمـين               . واحترام المؤسسات اللبنانية  
ـ      1559 العام لألمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ القرار       الـساحة اللبنانيـة، وأكـد       ى، حيث ناقشا التطورات عل

 أن للمخيمات الفلسطينية وضعها اإلنساني الخاص، وقال إن النشاطات المـسلحة التـي تهـدد                ،أبوالغيط
االستقرار في لبنان اليمكن تبريرها، السيما في ضوء األزمة التي يمر بها لبنان حاليا، إذ يتعـين علـي                   

اللبناني اتخاذ اإلجراءات الالزمة للسيطرة علي مختلف المناطق اللبنانيـة وعـدم            أجهزة األمن والجيش    
    . السماح بانفالت األمور، وهو ما يحقق مصلحة ليست لبنانية فحسب وانما إقليمية أيضا

تابع مجلس الوزراء السعودي الذي اجتمع أمس تطورات األوضاع في          : 22/5/2007المستقبل  واوردت  
المحافظة "، داعياً الى    "لمجلس عن أسفه لهذه األحداث التي تستهدف أمن لبنان واستقراره         وأعرب ا  .لبنان

  ".على سيادة لبنان ووحدته واستقراره ودعم كل ما يعزز أمنه وسالمة أراضيه
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 ربط المندوب السوري لدى االمم المتحدة بشار الجعفـري          : نيويورك من 22/5/2007النهار  وأضافت  
ـ      . وسعي مجلس االمن الى انشاء المحكمة الدولية       بين العنف في لبنان    فـتح  "ونفى أي عالقة لسوريا بـ

كل مرة يكون هناك اجتماع لمجلس االمن للبحث في االزمة اللبنانية، نشهد قبل يـومين               : "، وقال "االسالم
.. دفةأنها ليست مصا  "واعتبر  ". او ثالثة من ذلك اضطرابات او اغتياالت او انفجارات او محاولة اغتيال           

هناك أناس يحاولون التأثير على مجلس االمن والضغط عليه للحصول على تبنيه لمشروع قرار في شأن                
  .الدولية" المحكمة
أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى حـرص           : 22/5/2007 الشرق األوسط    ونشرت

ر والحل السياسي لتحـصين لبنـان       ال بديل عن الحوا   "الجامعة على استقرار لبنان ومؤسساته مؤكدا ان        
التي تـستهدف المـس بـأمن لبنـان، مـستنكرا           " األعمال اإلجرامية "وأدان  ". واستعادة وحدته الوطنية  

وأضاف انه يتـابع    . االعتداءات التي قامت بها مجموعة فتح اإلسالم ضد الجيش والقوى األمنية اللبنانية           
ن أجل مواكبة تطورات الموقف والعمل علـى الوقـف          اتصاالته ومشاوراته مع كافة األطراف المعنية م      

 .الفوري لهذا التصعيد والحيلولة دون تكراره
دان الملك عبداهللا الثاني االعتـداءات التـي        : عمان من 21/5/2007 وكالة األنباء األردنية بترا      ونقلت

 العمـل علـى     وأكد خالل اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني ضـرورة          .استهدفت الجيش اللبناني  
حماية أمن واستقرار لبنان ودعم الحكومة والجيش وقوى األمن اللبنانية لفرض السيطرة في جميع أنحاء               

  .لبنان
  

   في لبنان"انهيار تام"المتطرفين والرسن يحذر من " كبح"بوش يدعو إلى  .67
لتي تقوم بها قوات    اعربت االدارة االميركية عن تأييدها للعمليات ا       :الوكاالتو من هشام ملحم     –واشنطن  

، وقالت ان الحكومة اللبنانية برئاسة الـسنيورة        "فتح االسالم "الجيش واالمن الداخلي في لبنان ضد افراد        
، واثنت على أداء الجيش، وان تكن ابدت ايـضا قلقهـا لوقـوع              "شرعي"و" صحيح"تصرفت على نحو    

  . بتعاد عن العنفخسائر بشرية، ونصحت جميع االطراف باتخاذ خطوة الى الوراء واال
للوضـع  " انهيار تام " تيري رود الرسن من      1559وحذر موفد االمين العام لالمم المتحدة لتطبيق القرار         

" فتح االسالم "واكد االتحاد االوروبي ان اعتداءات جماعة       ". بمسؤولية"في البالد ما لم يتصرف اللبنانيون       
   .يات وفقا للقرارات الدوليةعلى الجيش اللبناني تذكر بضرورة نزع سالح الميليش

سـأتوخى  : واضـاف . وقال الرئيس االميركي في مقابلة ان وزيرة الخارجية رايس اطلعته على الوضع           
لكنني اقول لكم انه ال شـك فـي ان          . الحذر في شأن توجيه اتهامات الى ان تكون لدي معلومات أفضل          

   ".هم ال يزالون ضالعين في لبنانال شك في ان. سوريا ضالعة بشكل طبيعي بشكل عميق في لبنان
نـؤمن بقـوة    : "وفي وقت سابق، صرح الناطق باسم البيت االبيض الذي يرافق بـوش فـي مزرعتـه               

اكد الناطق باسـم وزارة     كما   ".بديموقراطية لبنان وسيادته ونؤيد جهود السنيورة لمعالجة القتال في البالد         
  ".القاعدة"بتنظيم " االسالمفتح "الخارجية االميركية ماكورماك عالقة تنظيم 

  22/5/2007النهار 
  

    في لبنان  بات ملحاً نزع سالح الميليشيات :ألمانيا .68
أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية االلمانية مارتن ياغر أن بالده التي تترأس االتحاد االوروبـي حاليـا            

 ".لالجئين الفلسطينيين بقلق كبيـر    تتابع المعارك بين الجيش اللبناني والمجموعات المسلحة في مخيمات ا         "
، مـشيرا الـى أن   "الحكومة االلمانية تدين الهجوم على قوى االمن اللبنانية بأشد العبارات         "وقال أمس ان    

   ".هذه االحداث تذكرنا الى اي حد بات من الملح نزع اسلحة الميليشيات في لبنان"
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عدم السماح بسقوط لبنان في حلقـة       "ى وجوب   ، مشددا عل  "االطراف كافة الى تفادي تصعيد النزاع     "ودعا  
  ".العنف من جديد

  22/5/2007المستقبل 
  

  1559عنف في لبنان ويدعو لتطبيق الوزير بريطاني يعرب عن قلقه إزاء ال .69
: كيم هاولز وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، فيما يتعلق بتصعيد العنف في لبنـان             . د قال :لندن

إننـا نـدعم الـسلطات      : اضافو .لشديد نتيجة للقتال الدائر في مخيم نهر البارد       لقد شعرت باالنزعاج ا   
اللبنانية في وضع األمور تحت السيطرة، ونرحب بجهود الصليب األحمر الدولي لتعامله مـع الوضـع                

وأكد على أن أعمال العنف في لبنان تؤكد على الحاجة للتطبيق الكامل لقرار مجلـس األمـن                  ".اإلنساني
  . والقرارات الالحقة له1559رقم 

          21/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

     على الحدود في منطقة راشيااللبناني استنفار للجيش  .70
وضعت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة على طول القطاع الحـدودي المتـاخم            :  عارف مغامس  -راشيا

ال عن الوحدات المتموضعة عند مثلث بيـادر العـدس           السورية في منطقة راشيا، فض     - للحدود اللبنانية 
وبين السلطان يعقوب ولوسي، بحالة جهوزية كاملة لمواجهة أية تحركات غير عادية قـد يقـدم عليهـا                  

وقالـت   .المسلحون الفلسطينيون المنتشرون في هذه المناطق المواجهة لمواقع تمركز الجـيش اللبنـاني            
ـ        مصادر أمنية لبنانية ان وحدات الجي      فـتح  "ش رصدت حركة ناشطة وانتشارا مسلحا للعناصر التابعة ل

بزعامة احمد جبريـل بـين      " القيادة العامة "، بزعامة ابو موسى في الوادي األسود، ولمسلحي         "اإلنتفاضة
وكثّفت مراقبة  . أخضعت الحواجز العسكرية السيارات العابرة لتفتيش مشدد       وقد   .لوسي والسلطان يعقوب  

 .ك الجبلية التي تربط الحدود اللبنانية باألراضي السوريةالمعابر والمسال
  22/5/2007المستقبل 

  
  من دراسة الطب إلى قيادة حركة أصولية: شاكر العبسي .71

، متزوج وله سبعة أبناء، عاش      1955شاكر العبسي، من مواليد فلسطين عام       " فتح االسالم " زعيم   :عمان
لطب في إحدى دول المغرب العربي، قبل أن يتحول إلى          في أكثر من بلد عربي، حيث درس في البداية ا         

كان من   و .دراسة الطيران الحربي في ليبيا، وخضع لدورات تدريبية في أوروبا الشرقية خالل السبعينات            
المشاركين في انشقاق حركة فتح االنتفاضة عن حركة فتح، وال يخفـي أنـه عـارض بـشدة خـروج                    

ل العبسي بين سورية ولبنان خالل السنوات السابقة، قبل أن يعلن           وتنق .1982الفلسطينيين من لبنان عام     
في نهاية العام الماضي في مخيم نهر البارد بالقرب من طـرابلس            " فتح اإلسالم "انشقاقه وتأسيس حركة    

اللبنانية، وقد عزا ذلك العتراضه على الشعارات القومية والعلمانية لفتح االنتفاضة، ودعوته ليكون القتال              
، التهامه بالمشاركة في عملية قتل      2002صدر بحقة حكم باإلعدام في األردن عام        ". إسالمية"راية  تحت  

الدبلوماسي األميركي فولي، تلك القضية التي اتهم فيها أبو مصعب الزرقاوي، ما يطرح تساؤالت فيمـا                
، وإن كان ال ينكر تأثره      إذا كان هنالك عالقة ما بين العبسي والقاعدة، تلك العالقة ينفيها العبسي صراحةً            

  .بأفكار القاعدة" أيديولوجيا"
   22/5/2007الغد األردنية 
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 السعودية تدعو المجتمع الدولي الى تدخل دولي لوقف الغارات االسرائيلية .72
 دعت الحكومة السعودية، امس، الى تدخل دولي لوقف الغارات االسرائيلية في :ا ف ب - الرياض

وفي بيان صدر اثر اجتماعه االسبوعي، ندد مجلس .  عدوان على الفلسطينيينقطاع غزة، معتبرة انها
وأهاب ". الممارسات االسرائيلية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني"الوزراء السعودي بـ

بالمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان وارغام اسرائيل على العمل بمقررات "
وفي ". لية وما تم االتفاق عليه بين الطرفين للعودة لى تحريك عملية السالم في المنطقةالشرعية الدو

االلتزام "البيان الذي نقلته وكالة االنباء السعودية الرسمية، دعا مجلس الوزراء حركتي فتح وحماس الى 
 مثل هذا التناحر خطورة"ونبه الى ". الكامل بتطبيق وقف اطالق النار الذي توصلتا اليه السبت الماضي

وضرورة اخماد نار هذه الفتنة والعمل على الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وتأكيد التزام القيادات 
  ".الفلسطينية باتفاق مكة المكرمة وعدم الحنث بالعهد الذي قطعوه امام اهللا

  22/5/2007الدستور 
  

     اإلمارات تدعو الحياء عملية السالم  .73
اشد رئيس دولة االمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المجتمع ن:  د ب أ-أبو ظبي 

الدولي، امس، تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وإحياء عملية السالم وفق الشرعية الدولية ومبادرة 
ليفة تلقى وذكرت وكالة انباء االمارات، وام، أن الشيخ خ. السالم العربية لتحقيق االستقرار في المنطقة

اتصاال هاتفيا من الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أطلعه خالله على تطورات 
األوضاع في األراضي الفلسطينية واالعتداءات االسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني وانعكاسات 

يخ خليفة خالل االتصال عن وأعرب الش. ذلك على عملية السالم واالستقرار في منطقة الشرق االوسط
أمله في أن تتوحد الجهود الفلسطينية لرأب الصدع ووضع حد لالقتتال الفلسطيني الداخلي الذي يستنزف 

وجدد رئيس اإلمارات دعم بالده للشعب . طاقات وإمكانيات الشعب في تحقيق أهدافه المشروعة
  .ا القدسالفلسطيني لتحقيق أهدافه في إقامة دولته المستقلة وعاصمته

  22/5/2007الدستور 
  

 الرئيس اليمني يدعو أمريكا للضغط على اسرائيل لقبول المبادرة العربية .74
قال الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح اننا نشعر بالحزن ونحن نتابع :  واس– غمدان اليوسفي -صنعاء 

ى جانب اشقائنا في االوضاع في فلسطين المحتلة وان الواجب الوطني يقتضي منا جميعا الوقوف ال
ودعا المجتمع الدولي وفي المقدمة الواليات . فلسطين من اجل انهاء حالة الحصار المفروض عليهم

المتحدة االمريكية والدول دائمة العضوية في مجلس االمن الدولي الى ممارسة الضغط على اسرائيل 
تحقيق السالم العادل والدائم في المنطقة للقبول بالمبادرة العربية مؤكدا ان المبادرة تمثل الحد االدنى ل

 .وان القبول بها وقيام الدولة الفلسطينية سوف يسهم فى اخماد الكثير من الحرائق المشتعلة فى المنطقة
  22/5/2007عكاظ 

  
  مجلس الشورى البحريني يستنكر العدوان اإلسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني .75

بحريني، اليوم، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قصٍف وعدواٍن استنكر مجلس الشورى ال: المنامة
مستمر على األراضي الفلسطينية، وخاصة العدوان اآلثم على قطاع غزة، وإعالن إسرائيل عن نيتها بناء 

وشدد المجلس على أن اإلجراءات اإلسرائيلية الجارية . عشرين ألف وحدة سكنية في القدس الشريف
األراضي الفلسطينية تتنافى مع اتفاقيات جنيف الرابعة ومع قواعد القانون الدولي اإلنساني، اآلن في 

وكذلك مع أبسط الِقيم والمفاهيم التي أكّدت عليها المبادئ السماوية واألعراف والمعاهدات الدولية كما 
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. دائٍم في منطقة الشرق األوسطأنّها تؤكّد عدم جدية الحكومة اإلسرائيلية في التوصل إلى سالٍم عادٍل و
وأعرب المجلس عن تضامنه التام مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتضامنه الكامل مع المجلس التشريعي 
الفلسطيني في مواجهة هذه االعتداءات، داعياً المجتمع الدولي والقوى الُمحبة للسالم إلى التحرك الجاد 

والمعاهدات الدولية، مؤكِّداً ضرورة دعم مبادرة السالم العربية إلجبار إسرائيل على االلتزام بالقوانين 
لتنعم هذه المنطقة التي عانت طويالً من الحروب واالستنزاف بمرحلة تاريخية يسودها األمن واالستقرار 

 ودعا المجلس القوى الفلسطينية كافّةً إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في هذا الظرف. والسالم
الحِرج، وذلك بالعمل على رأب الصدع ونبذ الفُرقة ووقف االقتتال والصراع فيما بينها لتفويت الفرصة 

  .على أعداء األمة العربية
          21/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  دمشق تدعو عباس وهنية لزيارتها قريبا     .76

معلم، امس، أن بالده وجهت الدعوة إلى الرئيس أعلن وزير الخارجية السوري وليد ال:  د ب أ-دمشق 
الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه إسماعيل هنية لزيارة دمشق قريبا لتدارس الوضع على الساحة 

  .الفلسطينية
وقال المعلم، في محاضرة ألقاها في جامعة دمشق حول السياسة الخارجية السورية، إن الزيارة تستهدف 

  ". الفلسطيني الذي يضر بالقضية الفلسطينية–يحرم االقتتال الفلسطيني "م توقيع اتفاق أمني صار
  22/5/2007الدستور 

  
  في الخرطوم" نصرة األقصى"علي عثمان طه يفتتح توقيع  .77

افتتح نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في الخرطوم، امس، حملة المليون توقيع : الخرطوم
الل توقيعه على وثيقة طولها الف متر بادرت بها مؤسسة الشيخ عيد لنصرة االقصى في السودان من خ

الخيرية في قطر لنصرة االقصى حيث وقعت العريضة في سبع دول مسلمة وستدور حول العالم 
االسالمي للحصول على اكبر عدد من التوقيعات يصار بعدها الى تسليمها لألمم المتحدة ودعوتها الى 

واعتبر الدكتور ازهري التيجاني وزير االرشاد .  في المسجد االقصىوقف الحفريات االسرائيلية
واالوقاف السوداني انها فرصة لكل مسلم عاصر احتالل القدس إلبداء مقاومته للجرائم االسرائيلية، 
مشيرا الى أن المبادرة ستؤثر على الرأي العام الدولي ألن ضياع حقوق المسلمين مرده النخفاض 

  .صوتهم االعالمي
  22/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
 توصية بمنح المنتجات الزراعية الفلسطينية األولوية في دخول األسواق العربية: دمشق .78

أوصى مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الزراعة العرب التابع لجامعة الدول العربية، بوضع : حامد جاد
اإلقليمية، ومنح منتجاتها الزراعية األراضي الفلسطينية على خارطة المشاريع الزراعية العربية و

  . األولوية في دخول األسواق العربية
عادل سفر، تعهد بتقديم عدة أطنان من تلك النوعية لزراعتها . ولفت إلى أن وزير الزراعة السوري د

في األراضي الفلسطينية، كما أعرب عن استعداد بالده لدعم متطلبات تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني 
ده بالخبرات والدعم الالزم، لالستفادة من التجربة الزراعية السورية التي حققت االكتفاء الذاتي ورف

  .لمواطنيها
  22/5/2007األيام الفلسطينية 

 



  

  

 
 

  

            40 ص                                      729:                                 العدد22/5/2007الثالثاء : التاريخ

  2006مليون دوالر عام  900السلطة تلقت : تقرير دولي .79
ية التي تتلقاهـا    كشف تقرير دولي عن زيادة حجم المساعدات المالية الخارج        :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

 بمقدار ثالث مرات عما تلقته السلطة في العام         2006السلطة الفلسطينية من قبل جهات دولية خالل عام         
وحسب ما جاء فـي تقريـر مكتـب     .الذي سبق اجراء االنتخابات التشريعية وادت الى فوز حماس فيها         

 مـساعدات  2005قت خـالل عـام    فإن السلطة تل  DOCHAالمساعدات االنسانية التابع لألمم المتحدة
 مليون دوالر جرى تحويلها     900 مبلغ   2006 مليون دوالر فيما تلقت خالل عام        349وصلت قيمتها الى    

 مليون دوالر وصـلت عـن طريـق         448عبر طرق تجاوزت الحكومة الفلسطينية، ووفقا للتقرير فإن         
 مليون دوالر عن طريق البنـك       42 مليون دوالر عن طريق االتحاد االوروبي،        219الجامعه العربية و  

 مليون دوالر وصلت الى السلطة نقدا عن        180 مليون دوالر من دخول مختلفة، اضافة الى         11الدولي و 
  .طريق كبار المسؤولين الذين ادخلوها عبر المعابر الحدودية

  22/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لسطينيةالبرلمان األوروبي يخصص جلسة لمناقشة تطورات األراضي الف .80
اعلن البرلمان االوروبي في بروكسل، أمـس، أن جلـسة نقـاش حـول              :  عبد اهللا مصطفى   -بروكسل  

تطورات االوضاع في االراضي الفلسطينية، سوف يعقدها أعضاء البرلمان اليوم؛ وذلك حسب ما جـاء               
وأشار . اليفي بيان صادر عن البرلمان االوروبي الذي يعقد جلساته في ستراسبورغ خالل االسبوع الح             

البيان الى ان التصويت على ما سوف تسفر عنه المناقشات من قرارات سيتم يوم االربعاء مـن خـالل                   
وياتي ذلك بالتزامن مع االتصاالت التـي يجريهـا االتحـاد           . اعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان    

التي يمكن أن تلعـب دورا      االوروبي بعدد من االطراف ذات الصلة بعملية السالم في الشرق االوسط، و           
رئيسا في استقرار األوضاع، وتتكثف تلك االتصاالت خالل الجولة التي يقوم بها حاليا خـافيير سـوالنا                 
المنسق األعلى للسياسات االمنية والخارجية باالتحاد االوروبي الى منطقة الشرق االوسط، والتي بـدأت              

  . أمس وتشمل االراضي الفلسطينية وإسرائيل ومصر
  22/5/2007لشرق األوسط ا

  
  النرويج تقول إنها ستواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين .81

قالت النرويج، يوم االثنين، إنها ستبدأ قريبا تنفيذ خطتها لمواصلة تقديم المساعدات المباشرة إلى              : أوسلو
ريـر  حكومة الوحدة الوطنية رغم العنف المتصاعد وسترسل أمواال الى حساب مـصرفي لمنظمـة التح      

وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس جار شـتوير إن         . الفلسطينية لتفادي القيود المفروضة على البنوك     
حساب منظمة التحرير الفلسطيني الذي يتحكم فيه وزير المالية الفلسطيني سالم فياض قد يتيح للنـرويج                

رويج على استعداد لعمل ذلـك  الن"وقال خالل مؤتمر عن الشؤون االوروبية في أوسلو . تقديم المساعدات 
وذكـرت  ." أخرى ألن تحذو حذونا   ) دوال(أدعو  ...في القريب العاجل بتحويل مبلغ عشرة ماليين دوالر       

 مليون دوالر من ميزانية المساعدات المباشرة وغيرها مـن أشـكال            100النرويج أنها تتوقع تقديم نحو      
  .المساعدة الى االراضي الفلسطينية هذا العام

  21/5/2007رويترز 
  

  االتحاد االوروبي يعبر عن القلق تجاه العنف االسرائيلي الفلسطيني .82
عبر االتحاد االوروبي عن القلق، يوم االثنين، تجاه العنف في االراضي الفلسطينية وقال انـه ال                : أوسلو

متوقع ان  ومن ال . يساعد في تحقيق هدف الفلسطينيين في استعادة المساعدات االوروبية المباشرة للحكومة          
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 يونيو حزيران قضية المساعدات وأبلغت بنيتـا        19 و 18يناقش اجتماع وزاري لالتحاد االوروبي يومي       
فيريرو فالدنر مفوضة العالقات الخارجية لالتحاد مؤتمرا صحفيا في أوسلو انها تأمل فـي امكانيـة أن                 

ه العنف الذي يجـري هنـاك       يساورني قلق بالغ تجا   "ولكنها أضافت   . يتوصل االجتماع الى تفاهم سياسي    
وقالت فيريرو فالدنر ان جماعات ال تـرتبط        ." على االرض مما ال يساعد بالطبع على تحقيق هذا الهدف         

وقالـت  . ببرنامج حكومة الوحدة الفلسطينية الحالية تقف فيما يبدو وراء التصعيد الجديد في أعمال العنف             
ها االسبوع الماضي مع وزير الخارجية الفلسطيني       فيريرو فالدنر انها لمست مؤشرات مشجعة في اجتماع       

زياد أبو عمرو ولكن االمر يتطلب احراز مزيد من التقدم بشأن تطبيق المباديء التي يعتبرهـا االتحـاد                  
  .االوروبي أساسية الستعادة الدعم

  21/5/2007رويترز 
  

  بان كي مون يأمل بأن يستمر وقف إطالق النار بين الفصائل الفلسطينية .83
أعرب السيد بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، الليلة، عن أمله في أن يـستمر وقـف                  : يوركنيو

وثمن بان كي مون في     . إطالق النار الذي تم التوصل إليه مؤخّراً بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة            
تها والتي تمخّـضت فـي      بياٍن أصدره، الموقف والجهود الحيوية الذي بذلتها الحكومة المصرية ووساط         

وأبدى قلقه إزاء اإلصابات المتزايدة التي لِحقت بالمدنيين الفلسطينيين من جراء           . التوصل إلى هذا االتفاق   
العمليات العسكرية على غزة وخص بالِذكر الهجوم المتعمد الذي قامت به الطائرات الحربية اإلسرائيلية              

والذي أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص على األقل من عائلـة           " حماس"على مسكن أحد أعضاء حركة      
  .واحدة

         22/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
 

 سفارة جنوب إفريقيا بعمان تتبرع لمساعدة الفلسطينيين .84
 140أعلنت سفارة جمهورية جنوب إفريقيا، في عمان اليوم، الى ان بالدها قررت التبرع بمبلـغ                : عمان
  .والر أمريكي لشراء ادوية ومستلزمات طبية للفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونهاألف د

  21/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  الغارات اإلسرائيلية مفرطة وغير متناسبة: الخارجية الروسية .85
ت في األيام األخيرة، على     وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، الغارات اإلسرائيلية التي شُنَّ        : موسكو

  . األراضي الفلسطينية، وأوقعت ضحايا مدنيين بالمفرطة وغير المتناسبة
  

إن الضربات الثأرية التي يشنّها اإلسرائيليون على أحيـاء         : وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية      
  . مفرطة وغير متناسبةسكنية في الُمدن الفلسطينية والتي قضى فيها سكّان مسالمون هي في رأينا

         21/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   مليون دوالر454مقابل " اإلسرائيلية"تارو "الهندية تشتري " صن فارما" .86
 في بيان لبورصة بومباي أمس، إنها وقعـت         ،قالت شركة صن فارما الهندية للصناعات الدوائية      : أ.ب.د

وتعد هذه الصفقة    . مليون دوالر  454في صفقة قيمتها    ) تارو ("اإلسرائيلية"اتفاقا لالستحواذ على نظيرتها     
وقـال رئـيس   .  تقوم بها شركة متعددة الجنسيات تتخذ من الهند مقرا لهـا "إسرائيل"أول استثمارات في  

ننوي االعتماد على خبرة تارو فـي مجـال أدويـة           "مجلس إدارة صن ومديرها العام فيليب شانغفي إننا         
كمـا دخلـت    . "جلد واألطفال إضافة إلى األدوية الحيوية واألدوية التي تباع دون وصفة طبية           أمراض ال 
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 7ر5 مليون دوالر لشركة تارو من خالل شـراء          45الشركتان في اتفاق منفصل بأن توفر شركة صن         
  .مليون سهم من أسهمها العادية

  22/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  كوزي بإسرائيل ستغير سياسة فرنسا تجاه الدول العربية عالقة سار : التايمز البريطانية .87
 حذرت صحيفة تايمز البريطانية من أن توجهـات الـرئيس            :  وكاالت األنباء  - نجاة عبدالعليم    -باريس  

 لتنأي ببـاريس     الفرنسي الجديد نيكوال ساركوزي قد تغير شكل سياسة بالده تجاه الشرق األوسط تماما،            
 وأضافت الصحيفة أنه علي عكس الرئيس الفرنسي السابق جاك           . دي للدول العربية  بعيدا عن دعمها التقلي   

 فإن ساركوزي من أكبـر المعجبـين بدولـة            الذي كانت عالقته بإسرائيل تتسم بالفتور الشديد،        شيراك،
  وهو ما يرجـع جزئيـا إلـى          بل ويتمتع بعالقات دافئة للغاية مع المجتمع اليهودي في فرنسا،           إسرائيل،

  .  حيث هاجر جده لوالدته من اليونان إلي فرنسا قبل الحرب العالميـة الثانيـة               جذوره اليهودية اليونانية،  
  %91 وأكدت تايمز أن أبرز دليل على العالقة الحميمة التي تجمع بين ساركوزي والجانب اإلسرائيلي أن              

   . يمن المواطنين الفرنسيين المقيمين في إسرائيل صوتوا لمصلحة ساركوز
  22/5/2007األهرام المصرية 

  
  وزير بريطاني يعرب عن قلقه إزاء الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة .88

أعرب الدكتور كيم هاولز وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اليوم، عن قلقه إزاء الغارات              : لندن
اً على الغارات اإلسرائيلية على     وقال هاولز، في بيان أصدره تعليق     . التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة     

يشاورني قلق عميق لسماع أنباء وقوع قتلى مؤخراً بين المدنيين الفلسطينيين نتيجة للغارات             "قطاع غزة،   
ألجـل أهـالي غـزة وجنـوب        "وأضاف  ". الجوية إسرائيلية، حيث كان من بين القتلى عدد من األطفال         

نف الداخلي في غزة، مشيرا إلى أن استمرار العنف يتسبب          إسرائيل، نريد أن نشهد توقفا تاماً ألعمال الع       
  .بمعاناة ال يمكن احتمالها لمن يعيشون في قطاع غزة

          21/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  حول ما يجري في مخيم نهر البارد .89
      ياسر الزعاترة

واجهات بين الجيش اللبناني وبين مجموعة      ليست لدينا معلومات موثوقة حول األسباب الفعلية الندالع الم        
فتح اإلسالم التي تقيم في مخيم نهر البارد في الشمال اللبناني، فما قاله هذا األخير ال يبدو مقنعاً تمامـاً،                    

  .لكن نتيجة مواجهات األحد كانت مؤسفة إلى حد كبير، ال سيما خسائر الجيش
نانية هو انعكاس للصراع السياسي الدائر في لبنـان،         ما يقال عن مجموعة جيش اإلسالم في األوساط اللب        

فالمجموعة بحسب جماعة األغلبية هي صنيعة سورية لإلخالل بأمن لبنان، بينما هي جزء مـن الحـشد                 
الطائفي بحسب الطرف اآلخر، لكن الحقيقة هي أن المجموعة نتاج تعقيدات ال تخص لبنان وحده، وإنما                

  .تشمل المنطقة برمتها
المجموعات قد تعاني بعض االختراقات، لكنها ليست عميلة بالمفهوم التقليدي للعمالـة، ولـو              ومثل هذه   

سألتها عن النظام السوري لقالت فيه قوالً غليظا، تماماً كما هو حال مقوالتها في حزب اهللا الذي تتهمـه                   
د ضرب أهل الـسنة     أيضاً، يري " صفوي"بلسان الحال، وأحياناً بلسان المقال بأنه مشروع طائفي، وربما          

  .في لبنان
والحال أن خطاب المجموعة وسلوكها يعكسان مشروعاً حالماً إلى حد كبير، وقد كنت في لبنان مـؤخراً                 
وسمعت من فلسطينيين كيف أن عناصر المجموعة قد باتوا جزءاً من نسيج المخيم، يتصاهرون مع أهله                
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إنهـم أشـبه     ).سمعت هذا التشبيه مـرارا    (ة  الذين يحبونهم ويصفون سلوكهم بأنه أشبه بسلوك الصحاب       
بحاالت مشابهة برزت في أفغانستان أيام الجهاد، لكنها انتهت إلى التشتت بعد ذلك، وإذا قيل إن أكثـرهم                  

فذلك ال يغير من هذه الحقيقة، وإذا صح أنهم يمدون العراق بالمجاهدين بعد تـدريبهم               : ليسوا فلسطينيين 
 يحظى بدعم من هنا وهناك، وهي مهمة قد تتطور لتطال فلسطين عبـر              فذلك جزء مفهوم من المهمة قد     

مد غزة بعناصر جديدة تنتمي إلى فكر القاعدة، وثمة معلومات عن دخول عناصر عربية إلـى القطـاع                  
داخلياً في لبنان، ال يعرف إن كانوا جزءاً من تكريس الفوضى التـي تريـدها               ... .ضمن هذه المنظومة  

يد على أن استقراراً في لبنان لن يحدث من دون التفاهم معها، وإذا صح ذلك فمـن      سوريا كنوع من التأك   
المستبعد أن يكون قد تم من خالل تواطؤ مباشر، فمثل هذه المجموعات ال تفعل ذلك على هـذا النحـو،                    

  ماذا عن المعركة الحالية وإلى أين ستفضي؟. وإن بقي وارداً عبر التقاء المصالح واألهداف
مصممة على منح الجيش اللبناني فرصة السيطرة على المخـيم وإنهـاء            " األكثرية"ح أن قوى  من الواض 

الظاهرة برمتها، لكن ذلك سينطوي بالتأكيد على معاناة للمخيم تذكّر بحرب المخيمات مع حركة أمل عام                
  . حين أكل الناس القطط والكالب، وإن استبعدنا ذلك هذه األيام86

ية التي تسعى إلى التدخل في القضية فتبدو حائرة، ال سيما أن من بينها، كما هـو                 أما التنظيمات الفلسطين  
حال حماس، من يرفضون التعامل مع كامل أعضاء التنظيم بوصفهم مطلوبين لألمن، أو حـل المـشكلة          

  .عسكرياً، فيما ال يرى آخرون، على رأسهم فتح بأساً في ذلك
مامها، ال سيما إذا صح أن أكثر من نصف أعضائها ليسوا           معضلة هذه المجموعة هي في غياب البدائل أ       

فلسطينيين، ولبعضهم زوجات وأوالد، ما يذكر ببقايا األفغان العرب في باكستان، مع أن بعض هؤالء قد                
وجد ملجأ في إيران وما يزال هناك، والحل األفضل هو وقف استهداف المخـيم وإجـراء حـوار مـع                    

  . الفصائل الفلسطينية بعيداً عن لغة الحسم السائدةالمجموعة ووجوه المخيم من خالل
األهم من ذلك كله هو تجنيب سكان المخيم تبعات االقتتال، ال سيما أن ما جرى خالل األمس، لـم يكـن             

  .مريحاً من زاوية القصف المركز الذي يستهدف مخيماً محدود المساحة يقطنه ثالثون ألف نسمة
  22/5/2007الدستور 

 
  ى المفترق األصعبحماس أيضا عل .90

     عريب الرنتاوي 
ليست فتح من تقف وحدها على المفترق األصعب في تاريخها كما ذكرنا في مقال سابق، فحركة حماس                 
بدورها تقف على المفترق ذاته أيضا، وهي مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى باإلجابة عـن أسـئلة                   

  .لى ذلك سبياللطالما جهدت في تأجيل اإلجابة إليها ما أمكنها إ
رغم أن الحركة تبدو من الناحية الظاهرية أكثر وحدة وتماسكا من حركة فتح، إال أن ذلك ال يعني فـي                    

، فليس بمقدور أحد ما     "الجغرافية"حال من األحوال أن الحركة ال تتجاذبها الخالفات السياسية والفكرية و          
 التباين الواضح فـي خطـابي الـداخل         أن ينكر " عنزة ولو طارت  "لم يصر على التصرف وفقا لنظرية       

والخارج، الضفة والقطاع والسجون، الزهار وهنية الذراع العسكرية والذراع السياسية إلى غير ذلك من              
تقسيمات وتصنيفات، ليست أبدا نسج خيال اإلعالم والصحافة كما يحلو لقادة حماس أن يتحدثوا، بل هي                

  . داخل الجسم العريض للحركة- أية حال  صحية على-تعبير فعلي عن حالة جدل وحراك 
والحركة برغم تبايناتها هذه، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بأن تحـسم حالـة االزدواج التـي                   
تعيشها، فاستمرار الجلوس على مقعدين ما عاد مريحا، ال للحركة وال للشعب الذي تمثله، خاصة بعد أن                 

 الحصار الجائر المضروب على الشعب الفلسطيني، وعجـزت         أخفقت برغم تحوالتها وتبدالتها، في رفع     
عن إحياء مؤسسات السلطة وتطوير منظومة الخـدمات االجتماعيـة والـصحية والتعليميـة للـشعب                

إال فـي الحـدود الـدنيا للقـصف         " برنامجها المقاوم "الفلسطيني، من دون أن تعود قادرة على ممارسة         
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يخرجها ويخرج الفلسطينيين مـن قبـضة الحـصار         " مج مسالم برنا"، أو أن تفلح في تبني       "الصاروخي"
  .واالحتالل والقتل واالغتيال واالستيطان

الذي كان مبرر حماس للمشاركة في االنتخابات واالنخـراط فـي           " خيار المقاومة "بدال من الحفاظ على     
ة نفسها متورطة في    العملية السياسية الفلسطينية الداخلية وتشكيل حكومتها وحكومة الوحدة، وجدت الحرك         

الدم الفلسطيني من الرأس حتى أخمص القدمين، وجدت نفسها تخوض حرب عصابات وشوارع للحفـاظ             
على سلطة ال سلطة لها، ولم تعد تساوي الحبر الذي أريق في صياغة وثائقها ونظامها وقوانينها، وجدت                 

ائم والسباب لكل األطراف المتورطـة      نفسها فريقا في صراع يدفع الفلسطينيين دفعا لتوجيه اللعنات والشت         
  .فيه بصرف النظر عمن يتحمل المسؤولية وبأي قسط وإلى حد

تحت ضغط السلطة واحتياجاتها، وجدت حماس نفسها متورطة في عالقات ما كانت بحاجة لها، وتوغلت               
 الحركـة   بعيدا في تحالفات أثقلت كاهلها، وتحت ضغط السلطة ومقتضياتها، اتسعت الفجوة بين تيـارات             

واتجاهاتها، وأفضى كل هذا وذاك، إلى زيادة أعداد الغاضبين من الحركة والناقمين عليهـا والخـارجين              
لتعظم حضورها في قطاع غزة وبعـض       ) قاعدية(عن إرادتها، ومهد الطريق أمام تيارات سلفية جهادية         

 ضالتها في التوسع وتجديـد      مناطق الضفة، كما وجدت قوى إسالمية مقربة من إيران وحلفائها اللبنانيين          
الحضور على حساب الدور التقليدي لحركة حماس اإلخوانية، وإذا ما ظل الحال على هذا المنوال، فـإن                 

  .في طبعته الحمساوية" اإلسالم اإلخواني"مرشحان للحلول محل " إسالما سلفيا وآخر إيرانيا"
ا، كلما كان ذلك أفضل لها ولـشعبها،        كلما أسرعت الحركة في حسم ازدواج موقعها وموقفه       : والخالصة

ولن ينفع الحركة الدخول في جدل بيزنطي حول جنس المالئكة أو في توزيع االتهامات بالمسؤولية شرقا                
وغربا عن المآالت الصعبة التي إليها حماس حركة وحكومة، فالمطلوب اليوم اإلجابة بسرعة ومن دون               

 ..ماذا بعد؟: تردد عن سؤال
  22/5/2007الدستور 

  
  هل ضاعت قضية فلسطين؟ .91

  المجيد  وحيد عبد . د
 ومصابون في   ى اشتباكات عنيفة في شوارع غزة بين عناصر فتح وحماس قتل           ، كأنه شريط يعاد عرضه   

  .  استئناف االشـتباكات    .  وقف القتال  ى اتفاق عل   .  محمود عباس يحذر    ، االشتباكات حماس تنفي مسئوليتها   
 عناوين جديدة قديمـة عـادت        ،  وغيرها  ،  هذه  .  الخ  ..  انتهاك االتفاق   . ر التسلح تنفيذ االتفاق وسحب مظاه   

 وكـأن اتفـاق    ،  مثلما كان الحال قبل أقل من ثالثة أشهر ، فتصدرت المشهد الفلسطيني في األيام الماضية     
    . ه مباشرةمكة بين فتح وحماس كان مجرد فاصل استئونف المشهد بعده من النقطة التي كان عندها قبل

الفلسطينيون بـين    (  تحت عنوان   ،  الماضي آذار/  مارس  6 وكان مقال كاتب السطور علي هذه الصفحة يوم       
 أن ما تم االتفاق عليه في مكة المكرمة هو أقرب           ى أحد األجراس التي قرعت للتنبيه إل       ،) التوفيق والتلفيق 

الف بين فتح وحماس اليتعلق بتفاصيل صغيرة أو         فالخ  .  توفيق في العمق   ى تلفيق علي السطح منه إل     ىإل
 وإنما يعود إلي انقسام يصنعه تناقض بين مشروعين يتعارضان في األساسيات مـن نـوع                 ،  كبيرة ىحت

 ى وهذا انقسام يصعب التعايش معه بدون توافق عل         . حدود فلسطين المراد تحريرها ووسائل هذا التحرير      
بر تنازالت متبادلة تتيح الوصول إلي برنامج حد أدنـي للنـضال            ماهية المشروع الوطني الفلسطيني ع    

 اليمكن ألي اتفاق بين الحركتين أن يكون أكثر من فاصل بين مواجهات التلبث أن                ، وبدون ذلك   . الوطني
 وهذا هو مايحدث اآلن علي نحو يفرض إثارة السؤال عما إذا كانت قضية فلـسطين                 . تهدأ حتي تتصاعد  

 ولكن مـا يحـدث       .  النفس والقلب  ى وكلماته ثقيلة عل    ،  وهذا سؤال مؤلم لكل عربي      . يديناتضيع من بين أ   
 كما فرضه علي الفلسطينيين الذين أجاب بعضهم عليه خالل مظاهرات كانت قد خرجـت                ، يفرضه علينا 

الحكومـة   فقد خاطب المتظاهرون رئيـسي الـسلطة و         ،  الماضي كانون الثاني / للتنديد باالقتتال في يناير   
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 وراحت   ..  ضاع الشعب   :(  أن قالوا  ى وواصلوا هتافاتهم إل    )  وين هي المسئولية    ..  يا عباس وياهنية    ( قائلين
    ). القضية

 فاألخطر منه هو     ،  يمثل خطرا علي القضية     ،  الذي حرك هؤالء المحتجين وغيرهم      ، ولكن إذا كان االقتتال   
ميق بين فتح وحماس بانشطار المجتمع الفلسطيني نفسه إلي قسمين          أنه يحدث في ظل اقتران االنقسام الع      

 واألخطر من كل شيء هو أن يرتبط هذا االنقسام           .  الحركتين أو يميل إليها    ىكبيرين يؤيد كل منهما إحد    
 المنطقة برمتها بين المشروع األمريكي ومشاريع اإلسالم السياسي المختلفة وفـي            ىبالصراع األشمل عل  

    . مشروع اإليرانيمقدمتها ال
  ،  بإقامة سلطة وطنية علي أي أرض محـررة     ،1972  اعتبارا من عام    ، وعندما قبلت قيادة منظمة التحرير    

 غير أن هذه األغلبية أخـذت تتراجـع          .  كانت معها أغلبية كبيرة وحاسمة      ،  فقط  1967 ثم بدولة في حدود   
 في أواخر ثمانينـات     ىخط القضية بقوة للمرة األول     ىتدريجيا بعد دخول اإلسالم السياسي الفلسطيني عل      

 حساب أخطاء فتح وفساد بعض قادتها       ى وأخذ االنقسام يزداد مع استمرار تمدد حماس عل         . القرن الماضي 
 وبلغ هذا االنقسام ذروته التي كشفتها نتـائج االنتخابـات            . وإخفاق مشروعها الذي ارتبط بصيغة أوسلو     

 وربما ما كان لهذا االنقسام أن يهدد بضياع قـضية فلـسطين              .2006 ون الثاني   كان/ التشريعية في يناير  
 التي ظلت مركزية في منطقة الشرق األوسط ألكثر من           ، مهما بلغ لوال أنه اقترن بمتغيرات تحول القضية       

    .  جزء من المسألة المركزية الجديدة وهي الصراع بين الغرب واإلسالم السياسيى إل ، خمسة عقود
 وليس مجرد االقتتال والعجز عن حل الخالفـات وتـشكيل حكومـة       ، وهذا هو جوهر المأساة الفلسطينية    

 وأعمق من إحالل حوار      ،  فالمشكلة أبعد من مقاومة غرقت في مستنقع الصراع علي النفوذ           . وحدة وطنية 
 فلسطين في لحظـة      فهذا كله يرتبط بتغير يحدث في طابع قضية         . الرصاص محل حوار السياسة والعقل    

 ولم يكن ممكنا إال أن ينعكس كل ذلك          .  في المنطقة  ىيزداد فيها التداخل بين هذه القضية واألزمات األخر       
  ،  أو إلي قسم معتبر منه      ،  اآلخر ى إذا ينظر كل من طرفيه الرئيسيين إل        ، علي الصراع الفلسطيني الداخلي   

 بعـض قـادة      ،  مثال  ،  فتتهم حركة حماس    . لية أو إقليمية   لقوي دو  - ال نقول عميال     ى حت - أنه وكيل    ىعل
 وتصفهم بـأنهم     ،  بالعمل لمصلحة المشروع األمريكي     ،  رأسهم محمد دحالن ومجموعته    ىحركة فتح وعل  

     . ىيمثلون تيارا انقالبيا تارة وتيارا استئصاليا تارة أخر
مريكي الذي يعمل أبرز قـادة فـتح لمـصلحته       نجد أن مقولة المخطط األ      ، وإذا تأملنا خطاب حماس مليا    

 حيث يربطهـا     ،  حماس من المنظار نفسه    ى وتنظر فتح بدورها إل     . أصبحت جزءا من مركز هذا الخطاب     
    .  سوري يستغل قضية فلسطين ويصادرها-كثير من الفتحاويين بمشروع إيراني 

 مثلما تبدو فتح بالنسبة إلي اإلسالميين        تماما  ،  لدي هؤالء جزءا من مشروع غير فلسطيني        ، وتبدو حماس 
 وهذا هو أخطر ما يواجه قضية فلسطين في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع علي                . الفلسطينيين وغيرهم 

 وفـي    . المنطقة بين مشروعين تزداد قدرة كل منهما علي االستقطاب بمقدار ما تضعف المناعة تجاههما             
سيتحول الصراع المركزي التاريخي من أجـل فلـسطين ونـصرة             ، غياب مقدار كاف من هذه المناعة     

 هوية المنطقـة  ى كونة فرعا من فروع الصراع عل  ى صراع جزئي وربما ال يزيد عل      ىقضيتها العادلة إل  
 وفي هذه الحالة قد يصعب أن تستعيد قضية فلسطين طابعها كقضية تحرر وطني في مواجهة                 . بوجه عام 

 فأي ضياع لهذه القضية العادلة أكثر من فقدان طابعهـا الـوطني              . نصرياستعمار استيطاني إحاللي وع   
  التحرري الذي عرفت به وعرف بها؟

  22/5/2007األهرام المصرية 
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  العار الذي شهدته غزة .92
   فهمي هويدي 
 الذي يحدث في غزة اآلن وصمة عار في جبين الجميع، المتورطين في داخـل القطـاع والمتـواطئين                  

وال يكمن العار فقط في الدم الفلسطيني الذي أريق بأيـٍد           . في العالم العربي والعالم الخارجي    والمتفرجين  
  .فلسطينية، ولكن أيضاً في أن الجميع نسوا وهم يتقاتلون العدو الحقيقي الذي يتربص بهم

 األولـى   الذي حلت فيه ذكرى النكبة    )  مايو 15(المشهد بلغ ذروته الدرامية يوم الثالثاء الماضي        ... )1(
، وراحـت تطلـق قـذائفها       ”اإلسـرائيلية “ إذ حلقت في سماء القطاع يومذاك الطائرات         1948في سنة ،  

وصواريخها نحو أهداف محددة في غزة، وفي الوقت ذاته كانت عناصر من قوات األمـن الفلـسطينية                 
اتها، فـي تـزامن     تعتلي البنايات واألبراج وتذرع الشوارع جيئة وذهاباً مصوبة سالحها نحو األهداف ذ           

  .يثير االنتباه والتساؤل
        على األقل من حيث إنه في النكبـة األولـى تـولى            . كان ذلك إعالناً عن حلول نكبة جديدة أدهى وأمر

أما فـي النكبـة الجديـدة فـإن         . قتل الفلسطينيين في جريمة صامتة في غفلة من العالم        ” اإلسرائيليون“
ولم يخل األمر أيضاً من مفارقة، ففي حين        . رأى ومسمع من العالم   الفلسطينيين يقتلون الفلسطينيين على م    

إبان النكبة األولى،   ” القضية“استنفر العالم العربي واحتشدت أغلب أنظمته وشعوبه في صف الدفاع عن            
فإن الموقف اختلف في النكبة الثانية، إذ في ظل ثورة وسائل االتصال، ورغم أن الفضائيات نقلت جانبـاً                  

  . اث الجارية في القطاع على الهواء مباشرة، فإن العالم العربي ظل ذاهالً ومتفرجاًمن األحد
يضاعف من عمق النكبة الثانية أن نصيب العالم العربي في المشهد لم يكن مقصوراً على مجرد الذهول                 

، حيث  والحيرة، وإنما أثبتت أدلة وقرائن عدة أن بعض األطراف العربية كانت طرفاً في خلفية الصراع              
لم يكن تحيزها سياسياً فقط لطرف دون آخر، وإنما كان لتلك األطراف دورها في التـدريب والتمويـل                  
والتسليح، األمر الذي يضفي على الصراع بعداً إقليمياً يبدو موصوالً بالحسابات الدولية الضاغطة علـى               

  .الحالة الفلسطينية
صراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس، وهـو         في وسائل اإلعالم تم اختزال المشهد في ال       .... )2(

وقبل أن أشرح لماذا هو كذلك، فإنني ألفت النظر إلى أن ثمة خلالً             . اختزال صحيح لكنه ليس دقيقاً تماماً     
في تغطية الوقائع على األرض في غزة، ألن الصحافيين تلقوا تحذيرات وصلت إلى حد التهديد بالتصفية                

وقد اتصل بي بعضهم  هاتفياً وأبلغوني بأنـه  . سموح به في متابعتهم لما يجري    إذا ذهبوا إلى أبعد من الم     
ولذلك راينا مثالً صور برج يـسكن فيـه بعـض    . طلب منهم أال يشيروا إلى ممارسات األجهزة األمنية     

قيادات فتح تتصاعد منه األدخنة والنيران، لكننا لم نر ال قصف منـازل قيـادات حمـاس وال صـور                    
  .تي تمت لعناصر من الحركة، من جانب مسلحي تلك األجهزةاإلعدامات ال

لماذا قلت إن اختزال المشهد في الصراع بين فتح وحماس صحيح وليس دقيقاً؟ ألن الكالم له أصل ولكنه                  
يتمثل األصل في أن ثمة اختالفاً بين الطرفين في الـنهج الـسياسي،             . ليس كافياً في التعبير عن الحقيقة     

لكن العنصر اآلخر الذي ال يقل أهمية أن ثمة اقتناعاً بـين بعـض              . ومة والثاني ضدها  فأحدهما مع المقا  
. قيادات فتح بأن السلطة وأجهزة الدولة ملك لها، فهي التي أسستها، وعناصر تلك األجهزة من كوادرهـا                

يـصعب  وهذا اإلدراك إذا كان قد رتب نفوذاً وجاهاً، فإنه أيضاً رتب مصالح كبرى وميزات بال حدود،                 
ولذلك فإن تلك العناصر تـرفض حتـى اآلن االعتـراف بنتـائج االنتخابـات               . التخلي عنها ولو جزئياً   

ومن ثم فإنها تصر على إخراج حماس من الحكومـة ومـن            . التشريعية التي جرت بداية العام الماضي     
ما التقت مـع    وأمريكي شديدين ك  ” إسرائيلي“المسرح السياسي الفلسطيني، وهذه رغبة التقت مع حماٍس         

  .حسابات بعض األطراف اإلقليمية ذات المصلحة
إذا أردنا أكثر دقة فقد نقول إن القيادات التي أشرت إليها ليست كل فتح، ومنها عناصر مرفوضـة فـي                    

ولكنها نجحت في اختطاف قيادة الحركة والسيطرة على األجهزة األمنية التـي يتـراوح              . داخل التنظيم 
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واستفادت في بسط نفوذها من عاملين آخرين أولهما حسن نية أبـو مـازن              . ة أجهز 10 و   8عددها بين   
وضعفه داخل الحركة، وثانيهما حرص األغلبية الصامتة ذات التوجه الوطني على عدم شـق الحركـة،                

  . حفاظاً على تاريخها النضالي
، األمر الذي يـدفعها     )ال تنس أن الجميع مسلحون    (وفي ذات الوقت، فإن العائالت والعشائر لها حساباتها         

أحياناً إلى القيام بعمليات خطف أو إحراق أو حتى قتل، ثأراً ألحد أبنائها الذين ينتمون لفصيل ما، وهـو                   
وإلى جانب العائالت فهناك العمالء     . ما يبدو رداً من جانب الفصيل، في حين أنه تصرف عائلي ال أكثر            

ء لتأجيجه وتوسيع نطاق االشتباك، أو لتصفية أشخاص        إلى ساحة الصراع، سوا   ” إسرائيل“الذين تدفع بهم    
  .معينين، إلثارة ذلك الفصيل أو تلك العشيرة ضد خصومها

معروفة قصة المناكفات التي تعرضت لها حركة حماس بعد فوزها في االنتخابات التي أدت إلى               .... )3(
 الحـصار الخـارجي وسـيلة       رفض االشتراك في الحكومة الجديدة، واستخدام الفلتان األمني إلى جانب         

في تلك المرحلة برزت أهمية دور األجهزة األمنية كالعب رئيسي في الساحة            . إلفشالها ومن ثم إسقاطها   
السياسية، يتولى توجيهه الثالثي النائب محمد دحالن رجل األمن الوقائي المقرب من الرئاسة، ورشيد أبو               

  .راوي مسؤول المخابراتشباك الذي عين مديراً لألمن الداخلي، وسمير مشه
وبسبب قبض الثالثي على أجهزة األمن، فإن سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة السابقة وجد نفـسه                 
معزوالً وعاجزاً عن الحركة، فقام بتشكيل القوة التنفيذية التي ضمت عناصر من عدة فـصائل وحركـة                 

األمر الذي رفـع  . لك القوة واالشتباك معها وكان من الطبيعي أن يتم التحرش بت      . حماس في المقدمة منها   
من درجة التوتر في القطاع، الذي حين تصاعد وأوشك الموقف على االنفجار، لم يجد الطرفان مفراً من                 

. التفاهم واالتفاق، فلبوا دعوة السعودية إلى عقد اتفاق مكة، الذي أسفر عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية               
 فتح اعتبر االتفاق بمثابة هدنة لترتيب األوضاع واالستعداد لجولة جديدة           ولكن يبدو أن معسكر الضد في     

  .من االحتراب
وإذ جرى التفاهم في اتفاق مكة على       . ظل الملف األمني الذي يشكل عصب االستقرار في الداخل عصياً         

ين، تقسيم الوزارات بين الفصائل، فقد اتفق خالله على أن ترشح حماس وزير الداخليـة مـن المـستقل                 
وقد اعترض الرئيس الفلسطيني على حوالي تسعة مرشـحين، وقبـل           . شريطة أن يوافق عليه أبو مازن     

.... ما الذي جرى بعد ذلك؟    ... .، الذي بعد تعيينه واجه نفس مشكلة سلفه سعيد صيام         )القواسمي(بالعاشر  
فيـات االنفجـار     الحالي، يـشرح خل    14/5أتيح لي أن أطلع على تقرير فلسطيني رسمي داخلي بتاريخ           

  : األخير في الموقف، الذي كانت أزمة وزير الداخلية من العوامل الممهدة له، ويذكر التقرير ما يلي
حصار أبو شباك له ومنعه من      : أن وزير الداخلية هاني القواسمي لم يجد مفراً من االستقالة ألسباب ثالثة           

 احتجاجه على حالة التعبئة المسلحة      -لوظيفته   عدم تمتعه بصالحيات أدائه      -االتصال باألجهزة األمنية    
  . التي تقوم بها عناصر فتح، وإدخال أسلحة ومعدات من دون علمه

رفض رئيس الوزراء االستقالة، وحرص على أن يعالج األمر مع أبو مازن، الذي كـان فـي رحـالت                   
ة مع آخرين، وكـان رد      وفور عودته التقاه رئيس الوزراء ووزير الداخلي      .  يوماً 22خارجية أمضى فيها    

ثم طلب عقد اجتماع منفرد معه استمع فيه إلى وجهة نظـره            . أبو مازن أنه يريد إنجاح مهمة القواسمي      
  .بالتفصيل وأبدى استعداداً لمعالجة األمر

 عقد اجتماع لمناقشة الوضع األمني المتدهور، حضره أبو مـازن وإسـماعيل هنيـة وبعـض                 9/5في  
 الجميع على اقتراح رئيس الوزراء تشكيل قوة أمنية مشتركة بين حرس الرئاسة             المسؤولين، وأثناءه وافق  

والقوة التنفيذية التابعة للداخلية، تمثالن فتح وحماس، لتنفيذ الخطة األمنية وتكـون تحـت أمـر وزيـر                  
  . الداخلية

ولكنـه  . ستقالةخرج إسماعيل هنية من االجتماع ليبلغ وزير الداخلية باالتفاق ويطلب منه العدول عن اال             
فوجئ بانتشار الشرطة وقوات األمن الوطني في شوارع غزة، وتبين أن ذلك تم بتعليمات من أبو شباك،                 
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ودون علم وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أو رئيس السلطة، وكان واضحاً أن المحاولة تـسعى لقطـع                  
  .الطريق على تفاهمات الرئيسين

 بحضور الوزراء المعنيين وقادة األجهزة األمنية، اتفق فيه علـى            عقد رئيس الوزراء اجتماعاً    10/5في  
أمور عدة، بينها وضع إمكانيات األجهزة األمنية تحت تصرف وزير الداخلية إلنجاح الخطـة األمنيـة،                
وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تتبع الوزير، واختيار مسؤول عن القوة المشتركة هو اللواء سعيد فنونه،               

  . رطة التي انتشرت من دون علم القيادة السياسيةوسحب قوات الش
في مساء اليوم ذاته عقد اجتماع بمقر الرئاسة حضره أبو مازن وإسماعيل هنية والوزراء المعنيون، اتفق                
فيه على دعم الرئيسين لوزير الداخلية لتنفيذ الخطة األمنية، وأيد أبو مـازن تـشكيل غرفـة العمليـات                   

من هؤالء مدير الشرطة العميد عالء      (ث تغييرات في قيادة الشرطة خالل شهر        المشتركة، كما وعد بإحدا   
  ).حسني، وذلك تمهيداً إلبعاد اللواء رشيد أبو شباك

 عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مطوالً مع وزير الداخلية إلثنائه عن االستقالة بعد إبالغه              11/5يوم الجمعة   
كي يعقد اجتماعاً بين قيادة القوة التنفيذية وقائد قـوة الرئاسـة            ودعاه ل . بما تم االتفاق عليه مع أبو مازن      

وبعد ذلك اتصل إسماعيل هنية بأبو مازن وأبلغه بمـا تـم،            . العميد منار شحادة، لتشكيل القوة المشتركة     
وقـد  . وطلب منه اإليعاز للعميد منار لحضور االجتماع المقرر مع الوزير لترتيب مسألة القوة المشتركة             

لم يحضر العميد منار اجتماع الوزير، وتبين أن أبو شباك منعـه            .  و مازن على المبدأ والموعد    وافق أب 
من ذلك، مصراً على أن يكون اتصال الوزير مع الضباط من خالله، ومعلناً عن رفضه لفكـرة القـوة                   

ما عبـر   وعلم أن الرجل عقد اجتماعاً مع مجموعة من الضباط، عبر فيها عن مواقفه تلك، ك              . المشتركة
عن غضبه ورفضه للموافقات التي أصدرها أبو مازن في تفاهماته مع رئيس الوزراء، ودعا أبو شـباك                 
ضباطه إلى تصعيد المواجهة ضد الحكومة، األمر الذي ترتب عليه انتشار القوات من جديـد، واعـتالء               

  .بعض عناصرها أسطح البنايات استعداداً للخطوة التالية
 عيار الموقف، فاتسع نطاق االشتباكات وتعددت عمليات الخطف والقصف والقتل           بعد هذه الخطوة انفلت   

على الجانبين، فأجرى رئيس الوزراء اتصاالت متعددة مع أبو مازن، ومختلف األطراف الراعية التفاق              
مكة، وطلب منهم جمع قيادتي فتح وحماس الحتواء الموقف، والعمل على سحب القوى العـسكرية مـن                 

  .الذي كتب فيه التقرير) 19/5( ولكن االنفجار تواصل في اليوم التالي .شوارع غزة
حين انفلت العيار حدثت أمور غير مألوفة تلفت النظر؛ منها أن لجنة متابعة األحداث التي تـضم                 ... )4(

ممثالً للوفد األمني المصري وممثلين عن حركتي حماس والجهاد خرجت في سيارتين مـصفحتين ذات               
إلى غرفة العمليات فاعترضها حاجز لعناصر األمن الوقـائي، ورغـم أن ممثـل الوفـد                مساء متجهة   

. المصري العميد شريف عرفهم بنفسه، فإنهم أطلقوا النار على ركاب السيارتين، فأصابوه بشظية في يده              
وتكررت اإلصابة مع شخص آخر، لكن الوفد المصري آثر أن يمرر بهدوء المسألة التـي حـدثت ألول                  

من المظاهر غير المألوفة أيضاً حوادث اإلعدام التي تمـت           . تى ال يدخل في أزمة مع قيادة فتح       مرة ح 
في الشوارع لبعض أنصار حماس أو أعضائها، ومنهم من أخذ من بيته وأطلق عليـه الرصـاص فـي                   

، حيث كان بعـض     )على غرار القتل على الهوية    (منها كذلك شيوع مصطلح القتل على اللحية        . الشارع
ومن المؤشرات ذات الداللة فـي هـذا        . لملتحين يتعرضون للخطف أو القتل استناداً إلى مظهرهم فقط        ا

السياق سلوك اللواء رشيد أبو شباك الذي بدا فيه منتقداً ومعارضاً ألبو مازن، بل ومتحدياً له هو ورئيس                  
ها الرجـل فـي مواجهـة       الوزراء، األمر الذي يثير أكثر من عالمة استفهام حول الجهة التي يستقوي ب            

  .الرئيسين
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هل لم ترتكب حماس أية أخطاء أثناء المواجهة؟ فردي السريع أنها ال بد وقعت في أخطـاء،                 : إذا سألتني 
لكنني لم أشر إليها ليس فقط ألن الفلتان ليس من مصلحتها، ولكن أيضاً ألنني اعتنيت برصـد األسـباب    

   .ليهاوليس النتائج، واألفعال وليس صداها والرد ع
  22/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
     التحرير دور في األزمة الفلسطينيةلمنظمة .93

  نقوال ناصر
تتحمل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية األكبر في إطالة أمد األزمة الوطنية، بفتحهـا الثغـرة                

لذي تعيشه سـلطة الحكـم      األوسع للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي، مما يطيل أمد الوضع االنتقالي ا           
الذاتي منذ االنتخابات التشريعية األخيرة، والتي تديرها في الظاهر حكومة شراكة وطنيـة، لكنهـا فـي                 

ـ   " فتح"الواقع ممزقة بين مؤسسات، ما زالت حركة         ، وبـين مؤسـسات     "حمـاس "ترفض تسليم قيادتها ل
، وهو الوضع األمثل    "الحكم"لتتمكن من   اضطرت حركة المقاومة اإلسالمية، لهذا لسبب بالذات، إلنشائها         

وقـف إطـالق    "لتفاقم االنفالت األمني من ناحية، والستمرار مسلسالت االقتتال، كما مسلسل اتفاقيـات             
، التي ما يكاد يتم توقيعها حتٌى يجري انتهاكها من ناحية أخرى، مما يبقي الوضع الداخلي مرتهنـا                  "النار

   .  أية لحظةلخطر حرب أهلية قد تندلع شاملة في
ويعيد تجدد االقتتال الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، التذكير بالعوامل الخارجية والذاتية التي قـضت      
ُمسبقا، بأن ال يزيد اتفاق مكٌة على كونه هدنة مؤقتة، يهدُد ببقاء شبح الحرب األهلية سيفا ُمـسلطا بيـد                    

ضافة إلـى الحـصار المفـروض علـى الـشعب           االحتالل اإلسرائيلي والقوى الخارجية الداعمة له، إ      
    . الفلسطيني، للضغط على القيادات الفلسطينية حتى الرضوخ إلرادة إسرائيل السياسية

وإذا كانت الُمحرضات الخارجية لالقتتال ُمتوقٌعة ومفهومة من أطراف االصـطراع الفلـسطيني، فـإن               
مية حد المخاطرة بالحرب األهلية، ما يزال هو        استمرار تشبث هذه األطراف بعصبياتها وأجنداتها التنظي      

    . العامل الذاتي األخطر الذي يفتح الثغرة األوسع للتدخٌل الخارجي في الشأن الداخلي لمنع الوفاق الوطني
واتٌضح التدخٌل الخارجي مؤخٌرا، بالبيان المنافق الذي أصدرته يوم الجمعة قبل الماضي اللجنة الرباعيـة         

المتحدة والواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي وروسيا، ذلك البيان الذي ناشد وقف االقتتال            الدولية لألمم   
من ناحية، لكنه من ناحية أخرى ناقض نفسه، بتجديد التأكيد على اشتراط التزام القيادة الفلـسطينية، أيـا         

للتساُوق مع  " يقاتلون"كانت، بشروط الرباعية لفك الحصار، في تسعير سافر للخالف الفلسطيني بين من             
   ". المقاومة"للحيلولة دون الرضوخ لها باسم " يقاتلون"وبين من " الواقعية"تلك الشروط باسم 

ويتٌضح التساوق بين العامل الخارجي لألزمة وبين أحد طرفيها، بالتطابق تقريبا بين موقـف الرباعيـة                
رها الرئيس األميركي جورج بوش ورئيس      وتصريحات بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة التي كر         

الوزراء البريطاني توني بلير من جهة، وبين موقف اللجنة التنفيذية للمنظمة، كمـا عبـر عنـه بيانهـا                   
" حمـاس "وتصريحات أمين سرها، ياسر عبد ربه، في األسبوع الماضي، إذ حمـل الموقفـان حركـة                 

، وأعربا عن القلق من اتساعه وحثٌا قيادة المنظمة على          المسؤولية عن اندالع الموجة األخيرة من االقتتال      
في األزمة الوطنية، التي لم ُيفلح الحـوار الـوطني          " العامل الذاتي "وقفه، مما سلٌط األضواء مجددا على       

    . حتى اآلن في نزع فتيل الخالف السياسي، المسبب الرئيسي لها
ر في األزمـة، وإعفـاء االحـتالل اإلسـرائيلي          إن تحميل المسؤولية لحماس وحدها دون الطرف اآلخ       

والحصار الذي تفرضه الرباعية منها، وتبرئة الصراع الضاري على السلطة من أي مسؤولية عنها، فيه               
الكثير من االستهتار بعقول الناس والكثير من الطمس الُمتعمد للحقائق وكذلك الكثير من اإلجحاف بحـق                

في رأس جـدول أعمالهـا فـرض        " وحدة وطنية "لتي تقود حكومة    ، إذ ما هي مصلحة الحركة ا      "حماس"
    ! األمن والنظام في افتعال معركة داخلية تُفاقم من انعدام األمن والنظام لتهدد بإفشال الحكومة التي تقودها
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ثم إن إعادة التلويح بخيارات ثبت فشلها بعد أن سبق طرحها قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لحرمان                 
من جني ثمار انضمامها لمؤسسات أوسلو ونصرها االنتخابي، مثل التهديد بما تُروج له دوائـر               " سحما"

وإعادة تشكيل مؤسسات   "أجنبية من ضرورة إجراء انتخابات مبكٌرة، أو اللجوء إلى إعالن حالة الطوارئ             
به، ال يمكنه إالٌ أن يعيـد  ، كما أعلن عبد ر"لمواجهة الحالة الطارئة التي نحن أمامها     ) الفلسطينية(السلطة  

فبراير الماضي، بدل البناء علـى      / األزمة إلى ما كانت عليه قبل توقيع اتفاق مكة في الثامن من شباط              
وال يمكن تفسيره إالٌ كالتفاف على ذلك االتفاق الذي أسس لشراكة وطنية في صنع              . هذا االتفاق وتطويره  

ات فلسطينية قد قبلته على مضض، بانتظار فرصـة سـانحة           القرار الفلسطيني يبدو واضحا اآلن أن قياد      
للتراجع عما اضطرت للقبول به بفضل تيار في حركة فتح، يقوده الـرئيس محمـود عبـاس ويتمـسك                   

    . بالحوار والوحدة الوطنية ويعتبر الدم الفلسطيني خطٌا أحمرا
ـ وفي مواجهة التهديد باندالع حرب أهلية، تُهدد ما تسميه قيادة ال           ، كما تهـدد    "المشروع الوطني "منظمة ب

تراكمت خالل األربعين عاما المنصرمة من النضال الـوطني         " إنجازات وطنية "أيضا ما تعتبره المنظمة     
بقيادتها، لم يعد مقبوال إالٌ تسمية األشياء بأسمائها الحقيقية ووضع اإلصبع على الجرح مهما بلغ األلـم،                 

تحمل المسؤولية األكبر عن توفير الشروط الذاتيـة السـتمرار العوامـل            للقول إن هذه القيادة ما زالت ت      
    الخارجية في تسعير العامل الذاتي لالقتتال، لماذا؟ 

أوال، ألن مواقف هذه القيادة ما زالت هي الثغرة المفتوحة للتدخل األجنبي، سواء بحسن نيـة أو بـسوء                   
قٌي المعونات المشروطة للدول المانحة عبر قنوات       نية، وإذا كان يمكن غض النظر ألسباب قاهرة عن تل         

شخصية وأخرى غير رسمية، ال تخضع إلدارة وزارة مالية الحكم الذاتي وال لرقابة مجلسه التـشريعي،                
فإنه لم يعد ُمستساغا استمرار قبول قيادة المنظمة باالنتقائية السياسية والدبلوماسية التي تعترف بالرئاسة              

الحكومة، أو تتعامل مع شريك في حكومة الوحدة الوطنية وتقاطع الشريك اآلخر، أو             الفلسطينية وتقاطع   
تتعامل مع منظمة التحرير وترفض التعامل مع تنظيمات أعضاء فيها أو مع قوى غير أعضاء فيها لكون                 

 آخـر،   المنظمة بحكم االتفاقيات الموقعة تمثلهم جميعا، أو تلتقي هذا الوزير لكنها ترفض اللقاء مع وزير              
    . إلخ

إن مسوغات استمرار قبول قيادة المنظمة بهذه االنتقائية، بالرغم من رفضها اللفظي غير المقنع لها، لـم                 
تعد ُمقنعة ألحد وقد تحولت هذه االزدواجية، التي ال يوجد مثيل لها فـي األعـراف الدبلوماسـية إلـى                    

مثٌل الشعب الفلسطيني وبحقها فـي إلغـاء        اعتراف فلسطيني واقعي بحق القوى المعادية في تقرير من ي         
  . االختيار الديمقراطي الحر لهذا الشعب

ولم يعد هناك أي تفسير لذلك غير كونه تشجيعا صريحا للتدخل الخارجي في الشأن الفلسطيني، يزيد في                 
صار الرفض الشعبي المتزايد له أن حجة كونه شعرة معاوية للتواصل مع العالم الخارجي كثغرة في الح               

الُمحكم لم تنجح حتى اآلن إالٌ في فتح ثغرة معاكسة في الصفٌ الوطني تستخدمها القوى الخارجية غطاء                 
    . لتدخٌلها

               وألن قيادة المنظمة ثانيا، ما زالت تؤكٌد بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لكنها، وبغض
وشعبية واسعة، ُمتٌهمة بتمثيل اتٌجاه واحد فصائلي       النظر عن الطعن في هذا التمثيل من قطاعات سياسية          

لالجتهاد الوطني، اتجاه ُمتٌهم بأنه يستقوي بالخارج، على حساب االجتهاد المنـافس، لحـسم اصـطراع                
داخلي على سلطة الحكم الذاتي من جهة وصراع وطني من جهة أخرى على برنامجين سياسيين، لم ُيفلح                 

  . العربية المتمثلة باتفاق مكٌة في التوفيق بينهماال الحوار الوطني وال الوساطة 
وإذا كان من غير الممكن اإلجحاف بالدور الجريء، الذي يناضل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقيام               

كما اتٌضح في   (به، للتوفيق بين ما تدعيه قيادة المنظمة من تمثيل وما تمارسه فعال متناقضا مع ما تدعيه                 
 في مكٌة المكرمة عن قناعاته الشخصية المعلنة، كما عن الموقف المعلن لحركة فتح التي               تراجعه الشُجاع 

يقودها حفاظا على الوحدة الوطنية، ودرءا لحرب أهلية كان االقتتال ينذر بانـدالعها آنـذاك، وتمـسكا                 
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، فإنه  )ين أيضا بالحوار كأسلوب وحيد لحل الخالفات ليس بين الفلسطينيين فقط بل وبينهم وبين اإلسرائيلي            
من غير الممكن أيضا، إعفاء الرئيس من المسؤولية عن استمرار الخلط بين موقفه الشخـصي المعلـن                 

  . وبين تصريحات ناطقين باسم قيادة المنظمة، ال ينطقون فعال سوى باسم أحد طرفي األزمة
 حركة فـتح التـي تقـود        وثالثا، ألن جولة االقتتال األخيرة تكشف دون أي مجال للشٌك، أن االنقسام في            

المنظمة وقادت النضال الوطني طوال العقود القليلة الماضية، ما يزال يتفاعل منذ ظهر هذا االنقسام إلى                
العيان في القائمتين االنتخابيتين، اللتين لم تتوحدا إال ساعات قبيل االنتخابات التشريعية األخيـرة، هـذا                

ي الخارج همشتها اتفاقيات أوسلو وبين قيادات فـي الـداخل،           االنقسام الذي يتذرع بصراع بين قيادات ف      
يريد االحتالل لها أن تحتكر تمثيل شعبها وقضيته، أو يتذرع بصراع بين جيل الشيوخ وبين جيل الشباب                 
في الحركة، أو بغير ذلك من الذرائع التي تُروج وتُعمم، للتغطية على تيار في الحركـة لـه امتداداتـه                    

ل المنظمة، يتقاطع في رؤاه اإلستراتيجية مع الرؤية اإلسرائيلية لحـل الـصراع العربـي               خارجها وداخ 
  . اإلسرائيلي

إن هذا االنقسام الحركي ما زال قادرا على إعادة زج منظمة التحرير كطرف في االصطراع الـداخلي،                 
  . ويحول دون الدور الوطني لها كمظلة ُموحدة لالجتهادات الوطنية المتصارعة

قود هذا الدور إلى السبب الرابع، إذ إن المنظمة تتحمل المسؤولية األكبر في العوامل الذاتية الستمرار                وي
األزمة، فهي بصفتها المرجعية لسلطة الحكم الذاتي، قد احترمت شـكال نتـائج االنتخابـات التـشريعية                 

الذي يُحول دون التـداول  األخيرة التي أوصلت حماس إلى السلطة، لكنها حتى اآلن تمارس دور العنوان  
لـم  " حماس"لم تُسلٌم بعد مؤسسات السلطة بحجة أنها تابعة للرئاسة وحركة           " فتح"الفعلي للسلطة، فحركة    

تتسلٌم بعد هذه المؤسسات، بينما تُوفٌر المنظمة الغطاء الشرعي لهذه االزدواجية وإلطالة أمد هذا الوضع               
  . زمة حد االنفجاراالنتقالي الذي يهدد استمراره بتفاقم األ

وكانت استقالة وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، هاني القواسمه، إعالنا مدويا لهذا الواقع الـذي                
يعكس تناقض المنظمة بين القول والفعل، والذي كان منذ البدء يهدد ببقاء الخطة األمنية، التـي أقرتهـا                  

  . را على ورقأبريل الماضي، حب/ حكومة الوحدة في نيسان 
كما أن استمرار المنظمة خامسا، بالقبول من حيث المبدأ بالمعونات المشروطة لمانحين يسعون صراحة              
إلى تأليب الفلسطينيين على بعضهم، بالتحريض المباشر لتأهيل وتجهيز مؤسساتها األمنية، بهدف ُمعلـن              

 اآلخر، وليس لفرض القـانون      ال مواربة فيه، هو حسم الصراع على السلطة لصالح طرف ضد الطرف           
والنظام ضد الخارجين عليهما، إنما يخلق البيئة المثلى الستمرار انعدام الثقة بين طرفي األزمة بينما الثقة                

  . شرط مسبق أساسي لحلٌها
ومما ُيؤسف له سادسا أن التيار المسؤول عن هذا الوضع المتفجر، الذي يـسعى إلـى اختطـاف فـتح                    

لهما احتكار صنع القرار الفلسطيني، يجد له ناطقين باسمه من غير أعضائه من بـين               والمنظمة ومن خال  
قيادات المنظمة، ممن فقدوا حتى التمثيل الفصائلي الذي أوصلهم إلى اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر،               
 وممن ما زالوا يشغلون مناصبهم في عضوية هذه اللجنة، بحكم االسـتمرارية فقـط، وبفـضل تعطيـل                 

لقياداتها من  " ديمقراطي"أو  " ثوري"وتهميش دور المنظمة بعد اتفاقات أوسلو الذي عطٌل بدوره أي تجديد            
  .أجل تمرير تلك االتفاقيات، التي وأدتها إسرائيل نفسها، وتكاد تقتل المنظمة معها

فـي األزمـة،    إن استمرار التخلٌي عن مهمة النطق باسم المنظمة للناطقين باسم تيار، هو طرف رئيسي               
ينبغي أن يتوقف ألنه يسعى واعيا إلى عدم تحييدها في األزمة، ولو شكليا، وإلى زجهـا كطـرف فـي                    
االصطراع بتقديمها للرأي العام كطرف ثان فيه، وفي كثير من األحيان يخلط هـؤالء النـاطقون بـين                  

الموقف المحايـد المعلـن     مواقفهم المنحازة وبين الموقف المفترض المحايد للمنظمة، كمرجعية وطنية و         
والالفت للنظر أن الناطقين باسم هذا التيار في         .لرئيسها، وهو الرئيس المفترض للشعب الفلسطيني كافٌة      

قيادة المنظمة، هم الناطقون الوحيدون باسمها وليسوا الناطقين األعلى صوتا من بـين قياداتهـا، وهـم                 
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الء صامتون إما ألنهم قد انتقلوا إلى رحمـة اهللا، أو           ، وهؤ "صامتون"، ألن كٌل القادة اآلخرين      "وحيدون"
  . ُمعينة، أو ألن الصمت أصبح دورهم الوحيد منذ مدة طويلة" إضافات"ألنهم 

إن الصامتين من قيادات المنظمة من الراضين، عجزا أو طوعا أو كرها، باسـتخدام أسـمائهم غطـاء                  
ونظامها األساسي، لن يعفيهم صمتهم من المـسؤولية        لحرفها عن الدور الوطني المناط بها حسب ميثاقها         

التاريخية عن أي اقتتال دموي تكون المنظمة عنوانا لطرف فيه أو تغطية لطرف فيه، كما لن يعفيهم من                  
المسؤولية السياسية عن عدم قيام المنظمة بدور لمنع أي اقتتال كهذا أو في األقل بدور ُيسجل للتاريخ من                  

   . ل المسؤولية عن اندالعههي الجهة التي تتحم
للفصائل األعضاء في المنظمة، التي ما زالـت        " تنظيمي"لهؤالء يقترن بصمت مماثل     " الفردي"والصمت  

ألسباب عديدة ليس هنا مجال التفصيل فيها، تُحجم عن تسمية األشياء بأسمائها في تحديد المسؤولية عـن               
نية، وهؤالء أيضا لن يعفيهم صمتهم مـن مـسؤولياتهم          األزمة الوطنية الني تهدد بالتطور إلى كارثة وط       

  . التاريخية والسياسية
وال يعفي ما تقدم حماس من المسؤولية عن العامل الذاتي في دفع األزمة الوطنيـة إلـى شـفا الحـرب                    

    .األهلية
  21/5/2007مجلة العصر 

  
     !اقتتال المفلسين البشع .94

  فايز رشيد
ن االقتتال الداخلي الفلسطيني إال بأنه اقتتال اإلفالس البـشع، االقتتـال            ال يمكن وصف الجولة الجديدة م     

! الدامي على صالحيات سلطة، ليس فيها من عناصر السلطة والسيادة غير ما هو قائم في أحالم المقتتلين                
 ومن العار والمعيب أن يجري االقتتال وُيذهب أرواحا بريئة في الوقت الذي تقوم فيه طائرات االحـتالل                

بقصف المدنيين من الفلسطينيين، االقتتال كان على مرأى من جنود االحتالل، وفي الوقت الذي أعطـى                
فيه أولمرت الضوء األخضر لقوات جيشه اإلجرامي باستباحة كل شيء في غزة، وفي الوقت الذي يعـد                 

  . فيه باجتياح القطاع
 البطيء، هو أيـضا دعـوة مباشـرة أو          االقتتال هو دعوة للفلسطينيين من أجل اليأس واإلحباط والموت        

بطريق غير مباشر الى الكفر بكل األوضاع القائمة، والذهاب بعيدا عـن التمـسك بـالحقوق الوطنيـة                  
الفلسطينية التي يتنكر لها أعداء شعبنا وأمتنا، وهو دعوة الى االقتراب من الحلول التيئيسية المطروحـة،                

ا ذاتيا على شؤونهم الحياتيـة، وهـو يتجـاوب مـع كـل              التي تتمثل فقط في إعطاء الفلسطينيين حكم      
االطروحات الظالمة التي تحاول أن تصور من شعبنا بأنه غير قادر على حكم نفسه، وهو أوال وأخيـرا                  
نحر لقضيتنا الوطنية التي ضحى من أجلها شعبنا بالغالي والنفيس من شهدائه األبرار، ومـن الجرحـى                 

االقتتال هو خيانة لقـضية الالجئـين وكـل      . دم البيوت على الدوام   ومن اإلعاقات ومصادرة األرض وه    
تضحيات الشعب الفلسطيني على مدى قرن زمني عانى فيها أقسى أنواع المعاناة وما يزال، وهو خيانـة                 
للمعتقلين ونضاالتهم وصبرهم الطويل على الحرمان والقسوة والمعاناة من أجل القضية الوطنية المقدسة             

ما يزالون من أجلها، والذين ان صبرهم شيء على احتمال سنين العذابات الطويلة، فإنمـا               التي ناضلوا و  
صالبة شعبهم وإصراره الذي ال يلين على التمسك بحقوقه، وإيمانهم بالوحدة الوطنية الفلسطينية، التـي               

 ضحوا بدمائهم عن االقتتال هو خيانة لدماء الشهداء األبرار، الذين    . من المفترض أن تتعزز يوماً بعد يوم      
طيب خاطر في سبيل حقوق شعبهم وقضيتهم، والذين آمنوا بأن من ورائهم شعب يـصر علـى إكمـال                   

  . مسيرته نحو الحرية واالستقالل ونيل الحقوق الوطنية كلها، كاملة غير منقوصة
دول عربيـة   االقتتال هو خيانة ألولئك األطفال الفلسطينيين المنتشرين في مخيمات البؤس والحرمان في             

وألحالمهم التي وضعوها مع الحليب     ... كثيرة، وفي عواصف الشتات في بقاع شتى في كل أنحاء العالم          



  

  

 
 

  

            53 ص                                      729:                                 العدد22/5/2007الثالثاء : التاريخ

ومـا زالـوا يتوارثـون      ... أباً عن جد، الى االرض والبيوت والوطن الذي ترعرع أجدادهم على ترابه           
بـارك  . ن الى العدو الصهيوني   مفاتيح البيوت وكواشين األراضي، االقتتال هو أكبر هدية يقدمها المقتتلو         
لـم يـدم    ... ولكن لألسـف  ... شعبنا اتفاق مكة ببنوده المختلفة، وصفق طويال لقيام الحكومة الفلسطينية         

كان لنا في مقالة    ! عاد بعدها ليجري استئنافه من جديد     ... الصوم عن االقتتال الداخلي سوى أسابيع قليلة      
ق، انطالقا من فهم حقيقة االوضاع الفلـسطينية، والـسبل          سابقة شيء من التحفظ على بعض بنود االتفا       
، وجاءت األيام لتثبت    ...)االتفاق أنهى حالة ولم ُينِه وضعا     (الكفيلة بحل إشكالياتها، وقلنا بالحرف الواحد       

أن النوايا عند توقيع االتفاق لم تتخلص من كل رواسب االقتتال وإمكانية تجدده، والذي لألسف تجدد في                 
بمظاهر الفقر والجوع والبطالة، وافتقاد المواد      . ار الحصار الظالم الذي يتعرض لنتائجه شعبنا      ظل استمر 

هذا مما يجعل فـي    ... الغذائية الحياتية الضرورية، وافتقاد األدوية الضرورية، بما فيها عالجات االطفال         
  ! مظهر االقتتال جريمة مضاعفة

 للنكبة، والتي كان بإمكان المتقاتلين أن يجعلوها محطة         59 أن االقتتال جاء في الذكرى    ...واألدهى واألمر 
مهمة إلعادة االعتبار الى البرنامج السياسي الفلسطيني والتمسك بالحقوق الوطنية التي خـسرت كثيـرا               

  . على مدى كل األعوام السابقة
نتـصار ونيـل    كان بإمكانهم أن يجعلوها محطة مهمة لتصليب الوحدة الوطنية الفلسطينية كشرط مهم لال            

محطة مهمة لتعزيز النضال والكفاح والمقاومة المشروعة بكل أنواع الوسائل والسبل بما في             ...! الحقوق
الذي أجازته قرارات األمم المتحدة للشعوب التي تُحتل أراضـيها ضـد مغتـصبي              (ذلك الكفاح المسلح    

 من كل تلـك المفـاهيم األساسـية        ولكن بدال ... ضد العدو الصهيوني ونازيته الجديدة    ) حريتها ومحتليها 
فإنما ... النبيلة، ذهب الطرفان الى مطب االقتتال الداخلي، هذا الطريق المدمر، والذي إن أدى الى شيء              

.. نأمل أن يكون قرار وقف النار بـين اإلخـوة         ! الى ضياع قضيتنا وحقوقنا الوطنية، والى تيئيس شعبنا       
  . نهائيا وأخيراً

 الحميد بيضون رأى أنه قبل سنة من اآلن لم يكن أحد يتوقـع قيـام المحكمـة                  النائب السابق محمد عبد   
لمحاكمة الذين اغتالوا الشهيد رفيق الحريري بقرار من مجلس األمن على الفصل السابع ألن ذلك يعنـي                 
أن لبنان دولة فاشلة غير قادرة على القيام بأبسط مسؤولياتها، وخصوصا تجاه العدالة، ولكـن يبـدو أن                  

ثيرين في مواقع المسؤولية الرفيعة تخلوا عن واجباتهم وأجهضوا المؤسسات وحولوها الى ركام وكل              الك
إقرار المحكمة في المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها المجلـس النيـابي           » إحراج«ذلك لكي يخففوا عنهم     

واطن اللبناني  وبذلك ينقذ هؤالء أنفسهم على حساب دور الدولة ودور مؤسساتها وعلى حساب مطالب الم             
  . وأهمها العدالة

وال شك بأن حلول مجلس األمن محل مجلس النواب يمثل مسؤولية مـشتركة لكـل أطـراف االزمـة،                   
وخصوصا لمبدأ ربط العدالة بالسياسة، أي ربط إقرار المحكمة بمطالب سياسية للبعض اآلخر ويدل أكثر               

الى مجلس األمن لم تتمتع بالمرونة الكافيـة        على أن المعارضة التي كانت تحذر وتهدد من مغبة اللجوء           
في إدارة هذا الملف لتقدم للمواطنين حال يحفظ العدالة والدولة ويزيل المخاوف والتهديدات، ويبدو أن كل                
مسائل الوفاق الوطني والسياسي ستبقى أسيرة لمواقف المكابرة والعناد واالستخفاف بالحوار وضـرورته          

 البالد بالقرارات الدولية، فعندما يرفض من هم فـي موقـع المـسؤولية أن               وتاليا ستستمر عملية إدارة   
يمارسوا مسؤولياتهم وأن تفتح المؤسسات أبوابها فال أحد يلوم مجلس األمن أو غيره من القوى الدوليـة                 

  . اذا اتجهت لملء الفراغ
م إجـراء   من جهة ثانية أكد بيضون أن البعض يريد تحت عنوان الوصول الـى رئـيس تـوافقي عـد                  

االنتخابات الرئاسية في موعدها ألن هؤالء يفسرون التوافقية على أنها تعطيل للنصاب وتاليا عدم إجراء               
انتخابات إال في حالة واحدة هي االتفاق مسبقا إقليميا ودوليا ومحليا على اسم الرئيس، وهذا االمر يعيدنا                 

، وبذلك تعود الى الواجهة فكرة أو مبـدأ أن          »ىفالن أو الفوض  «الى التعيين إو الى حاالت مشابهة لحالة        
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لبنان ال يدار من الداخل ولكن باتفاقات خارجية، وبذلك ايضا ال يكون لبنان مؤهال لحل مشاكله وتـسيير                  
من هنا ضرورة العمل على بلورة آلية للتوافق تحفظ لمبدأ االنتخاب قيمته وأهميته وكل كـالم                . مؤسساته

 وشروط واضحة ايضا هو تغطية لعمليـة تعطيـل االنتخـاب بالتالعـب              عن توافق بدون آلية واضحة    
بالنصاب وتاليا تمهد لقيام حكومتين، وكل حالة الفوضى التي تنتج عنهما والمخاوف ليس علـى الدولـة                 

   .فحسب بل على الكيان نفسه الذي يتعرض ألخطر المغامرات تحت عناوين التوافق وغيرها
  22/5/2007السفير 

  
  مفارقات قضية الالجئينإشكاليات و .95

     ماجد كيالي
ثمة مفارقة خاصة في تجربة الالجئ الفلسطيني، تجعله يختلف عن كل الالجئين في بالد اهللا الواسـعة،                 
وهذه المفارقة ال تتأتى فقط من طبيعة المشروع الصهيوني، باعتباره مشروعاً استيطانياً وإحاللياً، ينكـر               

ى حرمانهم من حقوقهم السياسية، وإنما تتأتى، أيـضاً، مـن كـون             وجود الفلسطينيين كشعب ويسعى إل    
الفلسطيني الالجئ ينتمي إلى أمة عربية مفترضة، وهي مسألة حقيقية من الناحية النظرية، ولكنها لم تجد                

كيف يكون الفلسطيني العربي : تمثيالتها في الناحية العملية ـ الواقعية، ما يطرح السؤال اإلشكالي التالي 
   !اً في أمته ذاتهاالجئ

ومجرد بقاء مصطلح الالجئ، واستمرار واقع اللجوء، كرس حالة استالب غيـر إنـسانية للفلـسطينيين                
فما عالقة طمس   . التي حاولت أن تتلبسها   ) الوطنية والقومية (الالجئين، رغم الغالفات السياسية النضالية      

وما عالقة بؤس المخيمات المقيم منذ ستة عقود        هوية الفلسطينيين، أو وقفها على هوية الجئ، بوطنيتهم؟         
   بالحفاظ على القضية الفلسطينية؟

ثم أال يمكن اعتبار المخيمات المزرية، التي تعتبر دليالً على مدى الجريمة الصهيونية التي ارتكبت بحق                
طيني، مـع   العربي الفلـس  ) لالجئ(ونوع الضيافة العربية    ) كرم(الفلسطينيين، ودليالً، أيضاً، على مدى      

المالحظ أن معظم الروايات المكتوبة أو      !معرفتنا أن ثمة تفاوتات في تعامل النظام العربي مع هذا الملف؟          
الشفوية، التي حاولت سرد وقائع ومسارات نكبة الفلسطينيين، ثمة رواية مسكوت عنها، وال يتم البـوح                

   . التي يمكن أن تنشأ عنهابها، ضمنها رواية اللجوء، بسبب المحظورات والقيودات والتبعات
وبسبب الجراح التي يمكن أن تنكأها، في هذا الواقع العربي الجامد والمريض، السيما أن تراجيديا النكبة                
واللجوء تعيد إنتاج نفسها سنة بعد سنة ويوماً بعد يوم، تحت عسف االحتالل، وفي حياة الالجئين البائسة،                 

  . في المخيمات وفي المعامالت
 أيضاً أن الخطابات التي أخذت على عاتقها الدفاع عن قضية الالجئين، وعن حقـوقهم، ظلـت                 المالحظ

تفتقر للرؤية الشاملة لهذه القضية، إن بسبب عدم نضجها، أو بسبب حرص أصحابها على تجنب الغوص                
   .في إشكاليات هذه القضية، بمحرماتها وحساسياتها السيما بسبب مداخالتها العربية

 معظم هذه الخطابات أعادت إنتاج البديهيات من المقوالت والشعارات، أكثر من اشـتغالها              والواضح أن 
على تحليل وتفكيك أسباب وأبعاد وتعقيدات هذه القضية وتبين مداخالتها، وتعيين ارتباطها بـالتطورات              

ات، المتعلقة بقضية   وإذا تجاوزنا كيفية تعامل هذه الخطابات مع التعقيد       . السياسية واالجتماعية في المنطقة   
    .حق العودة لالجئين، فإن هذه الخطابات تبدو جد مقصرة في التعامل مع قضية الالجئين ومع واقعهم

وفي واقع الحال فإن النظام العربي ذاته، بضعفه وتشتته وتخلفه، فاقم من مشكلة الالجئين، مـن زوايـا                  
وربما بتشجيعه فـي    (ياساته الفوضوية والمزاجية    أوالً، بس : أخرى، يمكن أن تمثل أهمها بالجوانب التالية      

    .التي أدت إلى تهجير يهود البلدان العربية إلى إسرائيل، بعد قيامها) بعض الحاالت
وثانياً، بطمسه الهوية الوطنية والكيانية الفلسطينية التي تمثلت، آنذاك، بحكومة عموم فلـسطين، ثالثـاً،               

ة أمنية حيناً أو بتوظيفهم سياسياً في خدمة سياسات قطرية حينـاً            بشكل تعامله مع الالجئين بصفتهم قضي     
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آخر، رابعاً، بتضييقه فرص كفاح الالجئين من أجل حقوقهم المغتصبة في وطنهم، بالطرق القانونية التي               
يتيحها القانون الدولي لالجئين أو بالطرق التي تتيحها معاهدات حقوق اإلنسان لألفراد، خامساً، بحؤولـه               

إمكان قيام الفلسطينيين بتنظيم أنفسهم في جمعيات مدنية أو اتحادات شعبية، تعبر عن هويتهم وعن               دون  
معنى ذلك أن الخطاب المتعلق بقضية الالجئـين        . وحدتهم وعن مطالبهم، في األماكن التي يقطنون فيها       

ن يركـز علـى     الفلسطينيين، وإضافة إلى ارتكازه على حق العودة كمشروع نضالي مستقبلي، ينبغـي أ            
   :التالي

أوالً، النظر إلى قضية الالجئين باعتبارها قضية إنسانية، فضالً عن كونها قضية سياسية، مـا يفتـرض                 
العمل من أجل حق المساواة لالجئ الفلسطيني مع غيره من الناس المحيطين به، ال التمييز ضده أو الحط                  

 يفترض من نشطاء الـدفاع عـن حقـوق          وال شك في أن هذا األمر     . من كرامته، تحت أي حجج كانت     
    .الالجئين وحق العودة أن يضعوا على رأس أجندتهم أيضاً العمل من أجل تحسين شروط حياة الالجئين

ثانياً، أبداء الحذر في التعامل مع خطاب رفض التوطين، وعدم االحتفاء به، ألنه ينبع، في الغالب، مـن                  
، وهذا الخطاب رديف خطاب التهجيـر،       )توظيف األمني والسياسي  أي بيئة ال  (بيئة استبعادية للفلسطينيين    

وهي خطابات تسعى إما إلى توظيف الالجئين في مآرب مصلحية وسياسية ضيقة، أو تسعى إلى التخلص                
    .من قضية الفلسطينيين بالتخلص من وجودهم

 أن التهويل به    ومعنى ذلك أن خطاب رفض التوطين ال يصب بالضرورة في طاحونة حق العودة، وربما             
يصب في طاحونة التهجير، وتصفية قضية الالجئين، كما أنه يخلق لـدى الالجـئ قلقـاً إزاء مـصيره                   
كإنسان، وإزاء هويته ومستقبله، وال شك في أن الخطاب البديل معني بتركيز الدفاع عن حقوق الالجئين،                

    .إلى المهمات السياسية) اإلنسانية(بجوانبها اإلنسانية والسياسية، ال الهروب من المهمات المتعينة 
ثالثاً، ينبغي على خطاب العودة إيجاد المعادلة السياسية التي تضمن عدم التـضحية بمـصالح الحاضـر                 

ومن ذلك  . بدعوى المستقبل المفترض أو المتخيل، وال تجاهل مصالح جزء من الشعب لحساب جزء آخر             
لوقوع في مخاطر النظرية التي ترى في قيـام دولـة           فإن خطابات الالجئين وحق العودة معنية بتجنب ا       

، 194وربما انه يمكن حل هذه المعضلة بالتمـسك بـالقرار           . فلسطينية أوالً تفريطاً بحق العودة لالجئين     
     .بكل حيثياته

ومن خالل طرح التصورات السياسية التي يمكن أن تستوعب قضية حق العودة، كمثل طرح فكرة قيـام                 
/ أو فكرة المساواة في دولة مواطنين، أو في دولة ديمقراطية علمانية في فلـسطين             ) قوميةثنائية ال (دولة  

وفي شكل عام فإن خطاب الالجئين والعودة يجب أن يرى في قيام دولة فلسطينية ثمرة لنضال                . إسرائيل
أرض  (الفلسطينيين وإسهاما في تحديد حدود المشروع الصهيوني، وكسراً لمرتكزاته المتعلقـة بمفهـوم            

كما يمكن اعتبار ذلك جزءاً من سـياق         ).فكرة أرض بال شعب   (ونفي وجود الشعب الفلسطيني     ) الميعاد
، في مضامينها الديمقراطية التي تفترض خلق المعادالت والمسارات الـسياسية، لحـل             )التحرير(عملية  

ه مروراً، ربما، بإقامة دولـة      المسألتين الفلسطينية واإلسرائيلية، بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولت        
ثنائية القومية، أو دولة ديمقراطية علمانية، تتجاوب مع التطورات السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية              

    .الحاصلة لدى الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، كما في المنطقة العربية
وتعقيدات ) التحرير(وم السائد لعملية    إن إنتاج المعادالت السياسية الجديدة يفيد في جسر الفجوة بين المفه          

القضية الفلسطينية، عبر توسيع هذا المفهوم وتحويله وتطويره، بما يتناسب والمعطيات الجديدة، بإدخـال              
قوامها تحرير العرب واليهود في آن معاً من الصهيونية، وابتكار حـل            ) التحرير(مضامين جديدة لفكرة    

   .عربي ـ اإلسرائيليحضاري وإنساني لكل مظاهر الصراع ال
رابعاً، وأخيراً من المهم بالنسبة لخطاب العودة مالحظة إن مشكلة الالجئين الفلسطينيين، إضافة لما تقدم،               
نابعة أيضاً من واقع أن المجتمعات العربية لم تصل حد االندماج الوطني، رغم مرور نصف قرن، على                 

بـل إن هـذه الدولـة بـسبب إخفاقاتهـا الـسياسية             . يةالعرب) القطرية(األقل، على قيام الدولة الوطنية      
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واالجتماعية االقتصادية أدت إلى النكوص للخلف، أي أنها بدل أن تصوغ االنصهار الوطني عملت على               
اإلثنية والطائفية والمذهبية والعشائرية، ما صـعب مـن         : إنعاش أو على التحريض على النزعات القبلية      

لتعامل معهم على المستوى اإلنساني، غير المتحيز لالعتبارات السياسية         واقع الالجئين وعقد من مشكلة ا     
   .الضيقة

المفارقة المأسوية هنا تكمن أيضاً في إمكان بقاء الفلسطينيين الجئين في وطنهم العربـي وفـي أمـتهم                  
ت رغم كـل الخطابـا    ! العربية، عقوداً أخرى من الزمن، فيما إسرائيل تطبع وجودها في العالم العربي           

والمشكلة فوق ذلك أن يحصل هذا الوضع فيما الفلسطينيون لم          ! القومية، الجميلة والنبيلة، وأحياناً بفضلها    
  .يحققوا دولتهم وال استطاعوا تنفيذ حق العودة

   22/5/2007البيان اإلماراتية 
  

   األساس  الخطأ .96
  داني روبنشتاين

األحاديث العامة في الشوارع التي جرت خالل       في عدد ال ُيحصى من الخطابات، المقابالت اإلعالمية، و        
. كيف وصلنا إلـى هـذا الحـضيض       : األيام األخيرة الماضية، يسأل الفلسطينيون بعضهم البعض اآلخر       

إسرائيل تقتلنا من الجو، وحماس وفـتح يقتلوننـا علـى           : "والعناوين الشائعة في غزة على لسان الجميع      
  !.و لماذا نستحق كل هذا؟، والسؤال الذي يرافق هذا القول ه"األرض

ثمة بالتأكيد جملة من األسباب السياسية، االقتصادية، االجتماعية وغيرها، أدت إلى وقوع هذه المصائب              
أي (لكن العنصر المباشر لما يحصل اآلن في غزة هو أن القيادة الفلسطينية التقليديـة               . على الفلسطينيين 

وقد ساعد كثيرون قيـادة  . طة إلى القيادة المنتخبة من حماسلم تكن مستعدة لنقل صالحية السل   ) قيادة فتح 
ويجور الحديث عن جميع أولئك الـذين فرضـوا         . فتح على التمسك برفضها مشاركة حماس في السلطة       

المقاطعة على حكومة حماس وعلى حكومة الوحدة الوطنية، ومن بينهم دولة إسرائيل، أغلـب األنظمـة                
كلهم، عن حق أو بغير حق، حاولوا ويحاولون اآلن، مساعدة فـتح،            . قريباالعربية، وكل األسرة الدولية ت    
  .في هذه األثناء النتائج تُقرب غزة من الصومال. وفي المقابل ضرب حماس

فالرئيس محمود عباس ، يجد صـعوبة فـي مـلء           . التاريخ السياسي الفلسطيني للفترة األخيرة معروف     
فقادة األجهزة األمنية حافظوا على والئهم طوال الـسنين         . سابقالمكان الكبير الذي كان يشغله الرئيس ال      

كلهم كانوا من قـدامى     . لرجل واحد فقط، ياسر عرفات، وانصاعوا ألوامره كما لو كان قائدهم المباشر           
فتح، وكل االصالحات التي حاولوا إجراءها في األجهزة األمنية المختلفة اصطدمت دائما بجـدار علـى                

السلطة الفلسطينية التي اُقيمت فـي       .مى الذين طلبوا ونجحوا في المحافظة على قوتهم       صورة القادة القدا  
الضفة وغزة، بكل مركباتها تقريبا، كانت سلطة حركة فتح، والتي أشركت معها عدداً قليالً من األحزاب                

الحريصة المحافظة  : فقدامى فتح، الذين تصارعوا فيما بينهم، تعاونوا على موضوع واحد فقط          . اُألخرى
فالقدامى، . ويمكن رؤية هذا األمر في سلسلة من المجاالت       . على الكراسي، على مواقع القوة التقليدية لهم      

. أعضاء اللجنة المركزية لفتح، ال يسمحون على سبيل المثال، منذ سنوات بإجراء انتخابات لقيادة الحركة              
  . ء الشبابفجميعهم تجاوزوا السبعين من العمر وهم ال يتنازلون للنشطا

مـن الـصعب    . كذلك هو الحال أيضا في مؤسسات منظمة التحرير التي هي الحركة الوطنية الفلسطينية            
ثمـة  .  عاما40التصديق، لكن مؤسسات منظمة التحرير تعمل على أساس الصيغة التي تحددت قبل نحو            

هم في كل مؤسـسات     والم. فيها تمثيل لحركات ماركسية ولتنظيمات صغيرة اختفت عن الساحة منذ زمن          
وكل الوعود، مثل ضم حركة حماس إلـى المنظمـة،         . المنظمة هو أن تستمر فتح في الحفاظ على قوتها        

  ".الموت وحده ُيحرر الكرسي"فلدى قدامى فتح يسيطر المبدأ الواضح الذي يفيد . تبين أنها وعود فارغة
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فهو سمح بـإجراء    . تكبه عرفات أبدا  على هذه الخلفية، ارتكب أبو مازن الخطأ الصعب الذي ما كان لير           
انتخابات ديمقراطية للبرلمان الفلسطيني على الرغم من خطر هذه االنتخابات على حركته فتح، بـسبب                

هذه األمور برزت   . وبالفعل، عندما خسر ناشطون قدامى من فتح، رفضوا تقبل النتائج         . امكانية خسارتها 
رجاله الستغالل االنسحاب اإلسرائيلي كـي يبرهنـوا        بشكل خاص في غزة التي خطط فيها أبو مازن و         

قادة األجهـزة فـي     . لكن ما حصل كان العكس    . للعالم أنهم قادرون على بناء استقالل فلسطيني نموذجي       
فاقام وزيـر داخليـة     . غزة قالوا بصراحة إنهم ليس لديهم أي نية لتلقي األوامر من وزير داخلية حماس             

لكن تبين سـريعا أن  . إلى تسوية على شاكلة حكومة الوحدة الفلسطينيةتم التوصل . حماس قوة خاصة به  
قادة األجهزة وأسيادهم في فتح يرفضون االنصياع أيضا لوزير الداخليـة الجديـد والحيـادي، هـاني                 

وقد رسمت استقالته مسار التدهور الحالي، الذي ال نرى في هـذه األثنـاء اي               . القواسمي، الذي استقال  
  .  هطريق للخروج من

   21/5/2007هآرتس 
  22/5/2007المستقبل 

  
  غير مالئمة للمصالحة التاريخية" وصفة"المبادرة السعودية  .97

  شلومو أفنيري 
لكن كما هي العادة عندنا، ال      . قيل وكُتب الكثير في اسرائيل عن المبادرة السعودية، تأييدا لها أومعارضة          

  .ال يوجديعلم كثيرون بالضبط ما الذي يوجد فيها وما الذي 
، 2002 مـارس / في الواقع وثيقة الجامعة العربية التي تبنتها قمة بيروت فـي آذار           " المبادرة السعودية "

ترمز هذه الوثيقة بال شك الى      . وُأجيزت من جديد في نهاية آذار الماضي في جلسة الجامعة في الرياض           
اء النزاع، لكننا اذا قرأنا تفـصيالتها،       تقدم في موقف الجامعة العربية من اسرائيل، ألن فيها بحثا في انه           

  .تبين لنا أن الصورة أكثر تعقيدا
انـسحاب  : يبدأ قرار بيروت بعرض ثالثة مطالب على اسرائيل يطلب الى اسرائيل أن تعلن بأنها تقبلها              

وحل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين حسب قرار االمم المتحـدة     . تام قاطع من جميع المناطق المحتلة     
  .واقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة في الضفة وفي القطاع، عاصمتها القدس الشرقية. 194

قيل في االقتراح انه اذا أعلنت اسرائيل أنها تقبل هذه المطالب الثالثة فان الدول العربية سـتعلن انهـاء                   
في سياق هذا   "مع معها،   النزاع وتدخل في التفاوض حول اتفاق سالم مع اسرائيل واقامة عالقات طبيعية             

  ".االتفاق الشامل
ال توجد هنا دعوة الى التفاوض مع اسرائيل، بل دعوة اسرائيل الـى             : هذه االمور تتحدث من تلقاء ذاتها     

 وآنذاك، وآنذاك فقط، ستعلن الـدول العربيـة عـن           ،قبول المطالب الثالثة الفلسطينية والعربية التقليدية     
  .ائيل في السالم والتطبيعاستعدادها اجراء تفاوض مع اسر

 تعديالت حدوديـة    ،يريد أكثر االسرائيليين المستعدين للتفاوض أن يروا بالطبع محادثات في شأن الحدود           
 لكن ال يوجـد فـي       ،في غور االردن مع الدولة الفلسطينية المستقبلية، أو مع سورية         " خالقة"أو تسويات   

ت حدودية طفيفة تُمكّن جزءا من المستوطنين على األقـل          المبادرة أية اشارة الى تبادل مناطق أو تعديال       
 على إجالء مـا     ، قبل بدء التفاوض   ،ومعنى ذلك أنه يجب على اسرائيل أن توافق       . من البقاء في اماكنهم   

  . ألف اسرائيلي من الضفة200يزيد على 
يل أن تقبـل قـرار      لمشكلة الالجئين، بل مطالبة اسرائ    " في حل عادل  "والى ذلك، ال ُيقترح هنا التفاوض       

يتذاكى خبراء القانون والساسة االسرائيليون بقولهم ان الحديث في هذا القرار لـيس             . 194االمم المتحدة   
كان ال يزال غير موجود فـي       " حق العودة "هذا صحيح من ناحية لفظية، الن مصطلح        ". حق العودة "عن  

فسرت الرواية  ". سيعودون الى بيوتهم  "جئين  يقول القرار ببساطة إن الال    . ، عندما اتُخذ هذا القرار    1948
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العربية هذا القرار دائما كشرعية دولية لحق العودة، ومن يتجاهل الطريقة التي ُيفسر عليها العرب هـذا                 
  .القرار يذر، ببساطة، الرماد في عيون االسرائيليين

جئين، لكنهم اضـطروا    يجب أن نقول في فضل السعوديين إن اقتراحهم األصلي لم يشتمل على مادة الال             
لم ترجع وثيقة بيـروت     : ويجب أال تكون أوهاما   . بضغط االجماع العربي العام الى الرجوع عن موقفهم       

فمن جهتها، هذه المطالب قاطعـة وغيـر        . عن المطالب العربية التقليدية، وال تقترح اجراء تفاوض فيها        
  .ليست هذه وصفة لمصالحة تاريخية. مفتوحة للتفاوض

 على اسرائيل أن تفعل؟ أوال، أن تقبل بمباركة مجرد التقدم العربي من االسـتعداد للتطبيـع؛                 ماذا يجب 
وثانيا، أن تعلن أنها مستعدة الجراء تفاوض في جميع النقاط المختلف فيها، لكنها ترفض الشروط السابقة                

يقل أهمية، أن تقترح على     التي تطلب اليها أن تقبل المطالب العربية قبل بدء المفاوضات؛ وثالثا، وهذا ال              
السعوديين بقنوات غير رسمية أن يقوموا باجراء أكثر أهمية اذا ما أقاموا في هذه االثناء صندوقا لتأهيل                 

سيوحي هذا السرائيل وللفلسطينيين برسالة جوهريـة أال        . الالجئين، على نحو مستقل عن التفاوض نفسه      
 ،احتمال للتفاوض، وأن العالم العربي يجب أن ينفـصل     وهي أن السعوديين على األقل يدركون أنه يوجد         

  . عن وهم عودة الالجئين،ببطء وبالتدريج
قبل كل شيء يجب فهم ماذا يوجد وماذا ال يوجد في المبادرة السعودية، وإال فان بحثها سيكون بـال أي                    

    .أساس واقعي
   هآرتس

  22/5/2007األيام الفلسطينية 
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