


  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 

73 23/5/2007ربعاءألا  

شعبي فلـسطيني فـي
بب اسـتهداف مخـيم    

  رد في االشتباكات

 6ص ... 

 730يحتفل بصدور العدد 
   لبنان توافق على آليات لمعالجة أحداث شمال:ة والفصائل زار السنيورة

  هنية بعباسالتهديد بتصفية قادة حماس وراء تأجيل إجتماع ئيلي و
  فك الحصار عن المخيماتوقف قصف نهر البارد وطالب بطينية ت

  ترفض عقد هدنة متبادلةوتهديداتها باغتيال قادة حماس 
  هنية ومشعل يبحثان عن التهدئة لتراجع تأثيرهما على عناصر حماس: ي

  يل وافقت على إطالق ألف أسير فلسطينيي مقابل شاليت
  ض إسرائيل في اغتيال هنية
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  730مركز الزيتونة يحتفل بصدور العدد  
طين فلس" وباستكمال سنتين من عمر 730يحتفل مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بصدور العدد 

سنتان من العمل الدؤوب والجهد . 2005مايو / النشرة اليومية التي بدأ بإصدارها في شهر أيار" اليوم
المتواصل، قدمت فيها النشرة اإللكترونية بانوراما شاملة عن فلسطين والفلسطينيين، وكل ما يتصل 

5  

  
1.
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ئ 
وإذ يشعر القيمون على مركز الزيتونة بالسرور واالعتزاز بكل فريق العمل الذي. الكريم

جهد، فإنه ال ينسى أن يتوجه في هذا المقام إلى كل المشتركين والمهتمين الذين لم يسهم في إنجاح هذا ال
 أساسياً أعاننا طوال 

  
2.

 في مخـيم عـين      كما نظمت عصبة األنصار    .للمخيم       

مـا  في. خطورة الوضع، مطالباً الجيش اللبناني بوقفة انسانية تجاه ابناء مخيم نهر البـارد               

خالل  دعا،أن النائب في الكنيست محمد بركة : الناصرة من 5/2007

كان التحدي األساسي . ة والدوليةبالقضية الفلسطينية أو يؤثر ويتأثر فيها على الساحتين العربية واإلقليمي
فلسطين "بالنسبة لنا هو الحفاظ على استمرارية النشرة وحيويتها ومواكبتها ألهم التطورات، وها هي 

قد قدمت على امتداد سنتين، ودون انقطاع، حتى في أيام الجمع واآلحاد، وفي ظروف بالغة " اليوم
 مصدراً ومركز دراسات يتم رصدها 63اراً يومية من  عدداً جمعت في طياتها أخب730الصعوبة أحياناً، 

يومياً لالطالع على أهم األخبار واألحداث والتحليالت السياسية واإلعالمية لتضعها بين يدي القار
 أسهم وما يزال 

يبخلوا علينا بمالحظاتهم، وتشجيعهم وإطرائهم وكلماتهم الطيبة التي شكلت دافعاً
ى بالنهوض بالنشرة والحرص على استمرارية إصدارها، والسعي إل" فلسطين اليوم"سنتين من عمر 

  . وهللا الحمد من قبل ومن بعد. تطويرها من أجل أن تكون خدمة صحفية متميزة ألكبر عدد المهتمين
 رئيس التحرير

   شعبي فلسطيني في لبنان بسبب استهداف مخيم نهر البارد في االشتباكاتغضب 
لبنانيـة  مخيمات الالجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق ال      أن  : بيروت من   23/5/2007 الحياة   نشرت

شهدت أمس، سلسلة من التحركات واالعتصامات التضامنية مع المدنيين من أهالي مخيم نهـر البـارد                
شمال لبنان، واحتجاجاً على قصف الجيش اللبناني 

لبناني واميـل لحـود     قائد الجيش ال  لكل من    تظاهرة أطلقت خاللها شعارات معادية       الحلوة جنوبي لبنان،  
وتوعد مسؤولون في العصبة بالرد على طريقتهم الخاصة إذا ما استمر الهجـوم علـى   . وسعد الحريري 

 ،وفي مخيم الرشيدية تجمع عدد من أنصار حماس عند المدخل قرب حـاجز الكفـاح المـسلح                 .مخيمال
فـي   فل من مدارس األونروا    اكثر من مئتي ط     فيما نفذ  . أخمدها الحقاً عناصر من فتح     ،وأشعلوا اطارات 

  .مخيم البص اعتصاماً تضامناً مع اطفال نهر البارد
في مخـيم عـين     أمين سر لجنة المتابعة الفلسطينية      إلى أن   : صيدا من   23/5/2007 المستقبل   وأشارت
، نبه الى الحلوة

أي طرف فلسطيني من الدخول في مشروع اقتتال فلسطيني داخلـي فـي             ،  حذر ممثل حركة انصار اهللا    
بأنه شديد االحتقان بسبب اسـتمرار       عين الحلوة،     الوضع في مخيم    من جهته  ووصف منير المقدح  . لبنان

عتصام الـذي   القرار باالضراب واال  أشار إلى أن    و. القصف على مخيم نهر البارد وعدم تجنيب المدنيين       
 وحتى ال ينفّس بطريقة أخرى ال       ، يهدف الى تنفيس االحتقان في الشارع الفلسطيني       ،اتخذته لجنة المتابعة  

  .تحمد عواقبها
المدارس الفلسطينية فـي مخيمـات      أن  : من بيروت ووكاالت   23/5/2007 الخليج اإلماراتية    وجاء في 

م نهر البارد، ونظمت ندوة فـي مخـيم         صور في جنوب لبنان أضربت أمس، احتجاجا على قصف مخي         
طالب حيث أكد   البرج الشمالي ألقى فيها عدد من الطالب كلمات تطالب بوقف القصف رحمة بالمدنيين،              

ـ يال  موضحا أنهم بالمقابـل،      فتح اإلسالم،    على عدم تأييد  من مخيم الرشيدية     ـ  أن يـدفع     ونقبل  شعبال
  .بها البريء ثمنا لتصرفات وأخطاء لم يرتكالفلسطيني

/22  قدس برسوذكرت وكالة
 احتجاجا على العدوان 48 المحتلة عام مسيرة نظمت في قريتي كفر ياسيف وأبو سنان، شمال فلسطين

 الفلسطينيين  إلى وقف فوري للمجزرة الدائرة في مخيم نهر البارد لالجئين،اإلسرائيلي على قطاع غزة
ودعا إلى  .في لبنان، مؤكدا انه ال يجوز ترتيب أوراق أي جهة كانت على حساب الشعب الفلسطيني

أن الحل لقضية في هذا السياق، ، معتبرا  المخيمتدخل عربي ودولي، لحماية الالجئين الفلسطينيين في
  .الالجئين متمثال في حق العودة
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رفع رايات بيـضاء    من خالل   فرصة للفرار   

المسؤولة اإلعالمية في الصليب األحمر إلى أن : 23/5/2007ر اللبنانية 

ر الشيخ وليد أبو حيط، عضو رابطة علماء يحذت: 23/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد 
في ظل إشاعة 

3.

 المسلحين وتجنب       

على أمن المخيم وسـالمته، وعلـى وحـدة         "فد السنيورة أنه لمس حرص االخير           

هدنة هـشة سـمحت     أن  :  من نهر البارد   22/5/2007ويترز   ر  مراسل وكالة  خالد يعقوب عويس  وبين  
الوانتهز المدنيون    .نهر البارد لشاحنات اغاثة بدخول مخيم     

عددا من عمال االغاثة اضطروا الى الرحيل عندما انفجرت قذائف بـالقرب            إال أن   . من نوافذ سياراتهم  
 مع االشارة في هذا     .شابين على االقل كانا يحاوالن الحصول على مساعدات        ، وأدت إلى مقتل   من قافلتهم 

 وفي الـسياق نفـسه أيـضا، فقـد          . حتى اآلن  لم تتوافر   بيانات حصيلة القتلى والجرحى    السياق، إلى أن  
 وطالبـت   ،من مخيم نهـر البـارد     القريب  تجمعت حشود غاضبة في مخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين         

  . ضد الجيش والحكومةةتفا ه،نار على الفوربوقف اطالق ال
 األخبا مراسلعمر نشابةولفت 
 ناشدت جميع االطراف تأمين ممر آمن للمدنيين واإلسعافات وقوافل اإلغاثة من مخيم نهر البارد ،الدولي

طراف المتورطة بالصراع إلى التزام القوانين اإلنسانية الدولية، ودعت جميع األ. المحاصر وإليه
ويذكر في هذا الصدد، أن . وخاصة في ما يخص حماية المدنيين غير المشاركين في االشتباك مباشرة

آالف إال أن .  ليل أمس من مغادرة المخيم المحاصر رغم القنص المتقطّعوا مدني تمكّن5000حوالى 
  .ه فيونيختبئ واالمدنيين ما زال

فلسطين في مخيم نهر البارد، من ارتكاب ما وصفها بمجزرة ضد الالجئين الفلسطينيين، 
هم قليل وال يتجاوز من خرج عدد وأوضح أن .خروج عدد كبير جداً من الالجئين إلى خارج المخيم
.  في المخيم يتجاوز خمسة وأربعين ألف نسمةمنثالثة آالف شخص على أبعد تقدير، في حين أن عدد 

 .هو الخوف من استهدافهم بالقتل كما حدث لعدد منهم، ولفت إلى أن سبب رفض الالجئين النزوح
 
   لبنانحداث شمال توافق على آليات لمعالجة أ:وفد من المنظمة والفصائل زار السنيورة 

 في إطار البحث في تداعيات االشتباكات المسلحة بين الجـيش           :بيروتمن   23/5/2007الحياة  نشرت  
على تخوم مخيم نهر البـارد لالجئـين الفلـسطينيين          " فتح اإلسالم "والقوى األمنية اللبنانية وبين عناصر      
حالف القوى الفلسطينية جولته علـى      وت" منظمة التحرير الفلسطينية  "شمال لبنان، واصل وفد مشترك من       

وبحث الوفد بعد زيارته رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة للمرة الثانية خـالل              .المسؤولين اللبنانيين 
وبالفعل توجه الوفد   .  ساعة، في وقف إطالق النار، إال أن السنيورة أحالهم الى قيادة الجيش لمناقشته             24

وأكـد   .واجتمع مع مدير االستخبارات في الجيش العميد جورج خـوري         برئاسة عباس زكي إلى اليرزة      
خوري، بحسب مصادر لبنانية وفلسطينية تحدثت الى الحياة، موقف قيادة الجيش الثابت بعدم المبادرة إلى               

وحدات الجيش المنتشرة حول مخيم نهر البارد ملتزمة بهذا األمـر، لكنهـا             "إطالق النار، مشيراً إلى أن      
وان الرد سيكون محصوراً باستهداف. رد في حال تعرضت إلى إطالق نار      مضطرة لل 

وطرح زكـي إمكـان      ".المدنيين للتخفيف من االحتقان في ظل محاوالت استغالل الوضع داخل المخيم          
حـى  تأمين مسلك في نهر البارد يتفق عليه مع قيادة الجيش إلدخال المواد الغذائية والطبية وإجالء الجر               

ورد خوري مؤكداً عدم وجود عائق أمام إدخال المواد الطبية والغذائيـة             .الى المستشفيات خارج المخيم   
وإجالء الجرحى، لكنه عبر عن خشيته من لجوء المسلحين الى استغالل المسلك لتسهيل تسلل المـسلحين       

  . ن عنهاوتقرر التفاهم على آلية لتأمين طريق آمنة من دون اإلعال .الى داخل المخيم
وأكد زكي بعد لقاء الو

توصلنا الى وضع آليات    : "وقال". فتح اإلسالم " الفلسطيني خصوصاً في معالجة ظاهرة       -الموقف اللبناني   
ونحن نؤكد مـرة  . مر به لبنانلمعالجة الموقف واحتواء تداعياته في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي ي    

أخرى إدانة هذه الظاهرة التبرؤ منها كفلسطينيين، وفي الوقت نفسه العمل بكل جهـد كـي ال تـصيب                   
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جرى هو اعتداء على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقضية الفلسطينية ألن هذه المنظمـة                 

 أن هنـاك اقتناعـاً        

االجتماع مع السنيورة لم يحمل جديداً في مضمونه        "أبو خالد الشمال قال لألخبار إن       " ل 
ها، والتواصل من   والتبرؤ من " فتح اإلسالم "ن اللقاء الذي عقد أول من أمس، لجهة تكرار المطالبة بإدانة            

اضحاً وحازماً مـن         

ان من السنيورة إال     

  ن.4
ت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية بقيـادة الـرئيس            دع :22/5/2007رويترز  شرت وكالة   

  .والفلسطينيين في لبنان" الجماعة االرهابية"باس الحكومة اللبنانية الى التفريق بين 
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فـي       : نقالً عن الوكاالت   23/5/2007الخليج اإلماراتية   ضافت  

أقـصى  "الدولية لتوفير            

لو لم يكـن هنـاك      "وأعلن ممثل حماس اسامة حمدان أنه       ". شظاياها األبرياء سواء في المخيم أو خارجه      
  ".تفاؤل لما أتينا اليوم

التوافق في االجتماع على مجموعة من األمور لمعالجة الوضـع علـى            "وأكدت مصادر حكومية لبنانية     
قاعدة أن ما 

عالقة الحكومة والدولة اللبنانية    "وأوضحت أن    ".ال عالقة لها بالقضية الفلسطينية وال بالشعب الفلسطيني       
بالشعب الفلسطيني هي من أفضل العالقات في تاريخ الحكومات، والحكومة تدرك أن مـا يجـري هـو                  

من هنا تم التوافق على مجموعة من اآلليات للمعالجـة          : "، مضيفة "استهداف للشعبين الفلسطيني واللبناني   
ن، في مقابـل    والتعاطي مع األمر، على أساس التخفيف على المدنيين ومنع تعرضهم للخطر قدر اإلمكا            

إدانة هذه المنظمة اإلرهابية والتبرؤ منها والتواصل من اجل وضع حد المتداداتها وتحركاتها وأعمالهـا               
  ".اإلرهابية
أكد عباس زكـي لألخبـار أن       : بسام القنطار نقالً عن مراسلها،     23/5/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  

ين السرايا الحكومية ووزارة الـدفاع وصـلت إلـى          محصلة النهار الطويل الذي قضاه ممثلو الفصائل ب       
أن الجيش لن يقدم على أي عمل إال رداً على مصادر النيران، األمر الذي من شـأنه أن               "خالصه مفادها   

إلى رهينـة بيـد هـذه       "الذي تحول بحسب زكي     " يسمح بإدخال المؤن والمساعدات اإلنسانية إلى المخيم      
وأكد زكـي". تفاوض معها ألنها ال تقبل بالتفاوض     الظاهرة الغريبة التي ال يمكن ال     

 لبنانياً لمعالجة هذه الظاهرة بشكل مشترك، فال يجوز أن ننفرد بوضع آلياتنا، والعمـل جـار           -فلسطينياً  
ونفى نفياً قاطعاً المعلومـات التـي        ".على إيجاد آليات مشتركة تجنّب البلد والمخيم تداعيات غير مقبولة         

أن فتح لن تتأخر عـن      "رددت حول رغبة حركة فتح بالتدخل العسكري لمصلحة الجيش اللبناني، مؤكداً            ت
المساعدة إذا طلب منها ذلك، لكننا لم نتدخل خالل حرب تموز رغم أن المعركـة كانـت ضـد العـدو                     

رية ال أعتقد أن الجيش بحاجة إلى مشاركتنا، فهو جيش نظـامي ولديـه خططـه العـسك                ... اإلسرائيلي
  ".الخاصة، كما ان هذه المشاركة قد تفسر في خانة خرق سيادة الدولة على أرضها

جبهة النضا"ممثل  
ع

وفي المقابل سمع السنيورة كالماً و". أجل وضع حد المتداداتها وتحركاتها وأعمالها     
 سـاعة لـدفن الـشهداء وإدخـال المـؤن      48بإعطاء األوامر بوقف إطالق النار لمدة      "الفصائل تطالبه   

فما ك". أي جهة والتفاوض، دون أن يتم إقحام الشعب الفلسطيني في صدام مسلح مع            
أن قام من كرسيه وأجرى اتصاالً هاتفياً بقيادة الجيش، طالباً أن يتم التواصل مع مخابرات الجيش بغيـة                  

  .إيجاد آلية عملية
  
والفلسطينيين في لبنا" الجماعة االرهابية"الى التفريق بين تدعو منظمة التحرير  
ن
ع
وأ

تابع األوضاع في مخيم نهر البارد ومع الجهات العربية وبيان صحافي لها إنها ت    
، "درجات الحماية ألبناء الشعب الفلسطيني األعزل الذين وقعوا ضحية إرهاب تلك المجموعة التخريبيـة             

  .والتي وصفها البيان بأنها خارجة عن القانون وعن الشعبين الفلسطيني واللبناني
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وقف فوري  ويطالب بالجيش اللبنانياالعتداء على يدين القدومي  .5
أجرى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القـدومي اتـصاال           :  ووكاالت "الخليج" -بيروت  

ب الفلـسطيني                 

  
  "فتح االسالم"ذخيرة الى النقل  وتمة وراء خرق وقف النار.6

 القيا–وكانت مصادر فلسطينية أكدت للحياة أن عناصر من الجبهة الشعبية           : بيروت
لـدى القيـادة    "ولفتت المصادر الى أن      .أمسخرق وقف إطالق النار اإلنساني الذي اتفق عليه أول من           

ن خـالل اطـالق         

  
7.

لة االقتتال الداخلي واالشتباكات    وبالعودة الي حا   ."باالمن واالمان      

  إلطالق النار

هاتفيا مع الرئيس اللبناني إميل لحود، عبر خالله عن استنكاره الشديد وإدانته باسم الـشع
، وأبلغ استعداد منظمة التحرير الكامل      "فتح اإلسالم "ابي على الجيش اللبناني من عصابات       االعتداء اإلره 

من أجل أمن لبنان، وطلب من لحود العمل على وقف فوري إلطالق النار في مخيم نهـر البـارد، ألن                    
  .األوضاع فيه أصبحت مأساوية ال تطاق، كما صرح بذلك أنور عبد الهادي المتحدث باسم القدومي

  23/5/2007الخليج اإلماراتية 

القيادة العا: مصادر فلسطينية 
دة العامة كانت وراء     

 خرقت وقف النار، م التي الفلسطينية الئحة بأسماء العناصر المنتمية الى القيادة العامة       
هذه العناصر تولت نقل ذخيرة وأسلحة من داخـل         "وأكدت أن   ". القذائف في اتجاه مواقع الجيش اللبناني     

وقال إن الذخيرة جيء بهـا مـن مـستودع          ". لمنع تراجع حدة المعارك   " فتح االسالم "المخيم الى مقاتلي    
  .للقيادة العامة في نهر البارد

  23/5/2007الحياة 

 هنية بعباسالتصعيد االسرائيلي والتهديد بتصفية قادة حماس وراء تأجيل إجتماع  
طيني رفيع   أكد مصدر فلس   : حكمت يوسف  ،غزةنقالً عن مراسلها في      23/5/2007وكالة سما   نشرت  

 التصعيد االسرائيلي والتهديد بتصفيه نشطاء وقادة       "المستوي صباح اليوم االربعاء لمراسل وكالة سما ان         
حماس كان السبب الرئيسي في تأجيل االجتماع الذي كان من المقرر عقده الليلة الماضية وذلـك لعـدم                  

ت الحربية االسرائيلية في سماء قطاع      قدرة قادة حماس على التحرك بحرية نظرا للتحليق المكثف للطائرا         
ان اتصاالت اجراها بعض المسؤوليين الفلسطينيين الليلـة        "وكشف المصدر    ."غزة طوال الليلة الماضية   

الماضية مع القيادات االسرائيلية من اجل عدم استهداف اي قائد حمـساوي أثنـاء قدومـه او مغادرتـه      
طيني اال ان الجانب االسرائيلي رفض الطلـب الفلـسطيني          لالجتماعات التي يتم عقدها مع الرئيس الفلس      

وحـول االجتمـاع     ."واكد ان اي قائد من حماس سيكون هدفا لصواريخ الطائرات الحربية االسـرائيلية            
 حالـة   هنية سيبحث مع    عباسان  " االربعاء دون تحديد الساعة للظروف ذاتها قال المصدر          هالمقرر عقد 

 المسلحه التي وقعت في قطاع غزة وسبل ايجاد حل جذري ونهائي لها لعدم              االقتتال الداخلي واالشتباكات  
تكرار هذه الظاهرة الخطيرة ولحفظ االتفاق التي تم التوقيع عليه في المملكة العربية السعودية بحرمه الدم                

  سيبحثان كذلك اعادة تفعيل الخطة االمنية النهـاء حالـة          هنيةان عباس و  "واوضح المصدر    ."الفلسطيني
الفلتان االمني وفوضي السالح التي تنتشر في االراضي الفلسطينية مشيرا الي ان عباس سيلتقي بالعديـد                
من قادة االجهزة االمنية بحضور هنية الطالعهم على بنود الخطة االمنية وكيفية تنفيذها وتطبيقها بشكل               

سريع يجعل المواطن الفلسطيني يشعر 
عباس سيعقد سلسلة لقاءات مع قادة الحركتين ليلزمهما مـن          "المسلحه بين فتح وحماس بين المصدر ان        

خالل اتفاق بحضور الوفد االمني المصري لضمان عدم الرجوع الي االقتتال الداخلي حيث سيتم وضـع                
م من السيطرة على االبراج السكنية واعتالئها وعـدم         آلية معينة من شانها تلجيم عناصر الحركتين لمنعه       

اقامة حواجز في الطرقات والتي تعيق المواطنين الفلسطينيين الذين بدو بعدم الـشعور بـاالمن وكـذلك                 
 عباستحريم االختطاف بين الحركتين ومعاجلة االمور من خالل لجنة مشتركة سيتم تشكيلها باتفاق بين               

 .المصري ورئيس الوفد االمني هنيةو
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ع آلية لمنع نشطاء حماس وفتح من السيطرة على اسطح االبراج واقامة الحواجز 

قال ماهر مقداد الناطق باسم حركـة       : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     22/5/2007 48عربورد موقع   
طـالق النـار، وإذا تـوفرت       ف ا            

8.

ل وحرق المحالت والغدر ال يزال مستمرا، وقد أضيف إليه اآلن نهب الـوزارات مثـل                
واعتبر ".المالية واالتصاالت واألشغال، وهي كلها وزارات تحت أمن الرئاسة        

وأطرافها لمتنوعة المخلة باألمن ليست إال تنويعا للفوضى الخالقة التي يجري الترويج لها في المنطقة               
ي إعادة األمن إلى شـوارع           

9.

ق سبعة كيلومترات على طول حدود قطاع غزة يجعل القطاع سجنا اخذ بالتقلص إلى جانب                

عباس  احمد يوسف المستشار السياسي لهنية، قال إن  أنغزةمن  23/5/2007الشرق األوسط وذكرت 
 سيبحثان سبل معالجة الخالفات بين فتح وحماس، وأضاف يوسف في تصريح للشرق األوسط أن وهنية

رة هنية سيعرض تصوره لألسباب، وسيشدد ايضا على دور بعض الشخصيات الواضح في اطالق شرا
وتوقع . ورجح يوسف أن يتم وضع ضوابط لضمان تثبيت وقف اطالق النار بين الحركتين. االشتباكات

أن يتم االتفاق على وض
 .وغيرها من الممارسات التي لوحظت خالل االشتباكات األخيرة

قال أحمد يوسف، إن لقاء     : رائد الفي ،  غزةنقالً عن مراسلها في      23/5/2007بنانية  األخبار الل وأضافت  
علـى قطـاع غـزة،      " بشكل مجنـون وهمجـي    " هنية سيناقش التصعيد اإلسرائيلي العسكري       -عباس  

واالتصاالت الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي للضغط على حكومة االحتالل من أجل وقف هذا              
وأشار إلى أن اللقاء سيبحث إمكان العودة إلى التهدئة بـين فـصائل المقاومـة الفلـسطينية                 ". العدوان"

  .واالحتالل اإلسرائيلي
وأ

إن وجود الرئيس عباس مهم جدا فى هذا الوقت بالذات لتثبيت وق"فتح  
الرئيس يسعى بأن يكون هناك حالـة مـن         "وشدد على ان     ".النوايا فإن األمور ستذهب في اتجاه ايجابي      

الوحدة واالستقرار النجاح حكومة الوحدة الوطنية، وأن التوتر الداخلي واالقتتال ال يسمح أبدا باالهتمـام               
 في موضوع الحصار أو الجانب األمني أو كل القضايا          بالقضايا الوطنية الكبرى، أو تحقيق أي إنجازات      

  ".المتعلقة بحقنا كفلسطينيين
  
 آمال معالجة عباس للوضع األمني في غزة ضئيلة: البردويلصالح  

 من أهمية الرهان على الزيارة المرتقبـة  البرلمانيةصالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس       . قلل د  :غزة
وأشـار   . إلى غزة، والمحادثات المزمع إجراؤها بينه وبين رئاسة الحكومة         مساء الثالثاء، للرئيس عباس   

البردويل في تصريحات خاصة لقدس برس إلى عدم قدرة الرئيس عباس على تقـديم حلـول للقـضايا                  
ال شك أن الوضع األمني أفضل من األيام السابقة، لكـن         : "وقال. المطروحة وعلى رأسها المسألة األمنية    

مسلسل االغتيا 
 أن هذه األعمال المتفرقـة  

وا
وجوابا على سؤال، عن دور وزير الداخلية بالنيابة إسماعيل هنية ف .محليون

الوضع األمني في غزة ال يسيطر عليه أحد وال يديره إال توازن المشاعر والـردع               : "غزة، قال البردويل  
لك أن قوى األمن طرف منحـاز يخـدم         المتبادل، وال عالقة لوزير الداخلية بالنيابة به على اإلطالق، ذ         

  ". حركة فتح
 22/5/2007قدس برس 

  
  رفض تل ابيب للتهدئة يؤكد مسؤوليتها عن التصعيد : مصطفى البرغوثي 

مصطفى البرغوثي، أن التصريحات الـصادرة عـن وزيـرة          . أكد وزير اإلعالم الفلسطيني، د     :رام اهللا 
لى رفض تل أبيب، وقف إطالق النار، على الرغم مـن           الخارجية اإلسرائيلية ليفني والتي أشارت فيها إ      

عرض الحكومة الفلسطينية لتهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، يدل على أن إسرائيل هي المـسؤولة عـن                
وقال، إن تلك التصريحات التي تترافق مع االعتداءات        . التصعيد العسكري، وأنها هي من يرفض التهدئة      

التهديدات اإلسرائيلية بشن عمليـات     "وأضاف  . إسرائيلي في السالم  تؤكد مجددا على عدم وجود شريك       
عسكرية بعم
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وأوضح، أن تصعيد العدوان على قطاع غزة ينطوي ".انه باألساس سجن مغلق  
وأشار إلى  . التوتر والتصعيد، محمال إسرائيل مسؤولية ذلك العنف وتبعاته       جر المنطقة نحو المزيد من      

 إسـرائيلية واحـدة             

10.
نهـا بـدأت    ية الفلسطينية امس أ      

فقـا  
يان فقد بعثت الوزارة أيضا رسائل مماثلة إلى رئيس منظمة المؤتمر اإلسالمي واألمين العام للجامعـة                

 .وبي

11.
داها موقـع القـوة     ية غارتين على قطاع غزة، استهدفت إح         

التنفيذية بالقرب من مقر المخابرات العامة، فيما استهدفت االخرى موقعا آخر في
وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحـدا علـى               .مال القطاع 

ن عناصـر     

12.

 علـى خطـورة كبيـرة    
وي

 فلسطينيا، في حين لمُ يقتـل سـوى63 أن إسرائيل قتلت منذ تشكيل حكومة الوحدة      
وأعرب عن استهجان الحكومة الفلسطينية، لرد إسرائيل على عرضها لتهدئة شـاملة ومتبادلـة               .سقطت

ضها المطلق لوقف إطالق النار، وإطالق تهديداتها باغتيال بعـض الـوزراء والقيـادات              ومتزامنة، ورف 
  .الفلسطينية

  22/5/2007 قدس برس
  
  الخارجية الفلسطينية تبدأ تحركات دبلوماسية لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة 

أعلنت وزارة الشؤون الخارج: غزةمن   23/5/2007الدستور  نشرت  
العدوان العسكري اإلسرائيلي المفتوح علـى      "تحركات دبلوماسية واسعة مع أطراف عربية ودولية لوقف         

بعثت عبر سفير فلسطين في األمم المتحدة برسائل        "وذكر بيان للوزارة أنها     ". الفلسطينيين في قطاع غزة   
 ".ة الجمعية العامة بهذا الخـصوص     إلى األمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس األمن الدولي ورئيس         

وو ".العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني"وأوضح البيان أن الرسائل تطالب تلك األطراف بوقف    
للب

باعية الدولية واالتحاد األورالعربية واالتحاد األفريقي واللجنة الر
طلبت وزارة الـشؤون الخارجيـة      : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     22/5/2007 48عربوأضاف موقع   

من كافة السفارات والممثليات الفلسطينية في دول العالم إجـراء االتـصاالت مـع الجهـات                الفلسطينية  
جم العدوان الـذي يتعـرض لـه المواطنـون          الرسمية ووسائل االعالم والرأي العام إلطالعها على ح       

 .الفلسطينيون في قطاع غزة، وطالبت الوزارة عبر سفاراتها الدول الصديقة بالتدخل لوقف العدوان
  
  طائرات االحتالل تقصف موقعين للقوة التنفيذية في قطاع غزة 

شنت الطائرات الحربية اإلسرائيل: ألفت حداد 
 منطقة تل الزعتر فـي                 

ش
 مـ7 ما أدى إلى إصابة      األقل تجاه موقع التنفيذية، شمال مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة،         

وفي الغارة الثانيـة أطلقـت الطـائرات اإلحتالليـة           .المخابرات بجراح، وإلحاق أضرار جسيمة بالمقر     
صاروخين على االقل تجاه مقر للقوة التنفيذية في حي تل الزعتر شمال مخيم جباليا، ما أدى إلى إلحـاق                   

  .دمار كبير في المباني دون وقوع إصابات
  22/5/2007 48عرب

  
   مقدمة إلغالق مقر التشريعي في رام اهللالخليلفي " حماس"إغالق مكاتب نواب : خريشة 

أقـدمت قـوات   : نقالً عن مراسلها في نابلس، أمـين أبـو وردة          23/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
يل، وقالت  على إغالق مكتب حركة حماس في المجلس التشريعي في محافظة الخل          " االسرائيلي"االحتالل  

ودان مكتب النواب في الخليـل      . مصادر فلسطينية ان جنود االحتالل اقتحموا المقر وصادروا محتوياته        
االعتداء على المكتب وإغالقه، مشيراً الى ان حكومة االحتالل ماضية في تعطيل الحيـاة الديمقراطيـة                

  .الفلسطينية
صدرت سلطات االحـتالل امـس، قـراراً        أ :23/5/2007األيام الفلسطينية    في   كتب حسام عز الدين   و

حسن خريشة، النائـب الثـاني      . واعرب د  .باغالق مكتب كتلة التغيير واالصالح في الخليل لمدة عامين        
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وتطرق خريشة الـى الجريمـة التـي         .صالح 
تكبتها قوات االحتالل قبل يومين عند محاولتها اغتيال النائب خليل الحية، مشيراً الى ان ما تقـوم بـه                   
قات التي ادت الـى            

13.

ع غزة مؤخرا، مشددا على الوحدة الوطنية كخيـار وحيـد لـشعبنا،                

االوروبي بعيدا عن االبتـزاز     ة، داعيا لتفعيل             
  .االسرائيلي والضغوط االميركية

دم اوخيلي شرحا وافيا للموقف االسباني الذي يعتبر اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة خطوة مهمة في                
عبنا، معبرا عن املـه              

14.

 في لبنان ستنتفض إذا لم 12ـ المخيمات الفلسطينية ال

 "مقدمة الغـالق المجلـس التـشريعي      "لرئيس المجلس التشريعي، عن تخوفه من ان يكون هذا االجراء           
غيير واالباعتبار ان الغالبية البرلمانية هي لنواب كتلة الت       

ار
يمثل اعالنا من طرف واحد بالغاء كل االتفا"قوات االحتالل ضد المجلس التشريعي      

" التشريعي"وقال خريشة ان رئاسة التشريعي ابلغت كل العاملين في مكاتب            ".انتخاب المجلس التشريعي  
بالخليل بعدم االلتزام واالمتثال لقرار االغالق االسرائيلي باعتبار ان المكاتب المستهدفة تقع فـي نطـاق         

 الى  أعتقد ان سلطات االحتالل ارادت من هذا االجراء الجديد ايصال رسالة          "واضاف   .السيادة الفلسطينية 
  ".الشعب الفلسطيني مفادها ان ال حصانة او شرعية الحد

  
  تمسك بحكومة الوحدة واتفاق مكةالحمد يؤكد األ..  اسبانياًخالل استقباله مسؤوالً 

 اكد عزام االحمد نائب رئيس الوزراء تمسك شعبنا وقواه باتفاق مكة وحكومة الوحدة التي يلبي                :رام اهللا 
جـاء   .اعية بالكامل داعيا االتحاد االوروبي للعب دور فعال في رفع الحصار          برنامجها مبادئ اللجنة الرب   

واسـتعرض   .ذلك خالل لقائه امس البيرتو اوخيلي نائب مدير الشرق االوسط في الخارجيـة االسـبانية      
االحمد مجمل االوضاع السياسية واخر التطورات والجهود الفلسطينية المبذولة بهدف رفـع الحـصار،              

مؤسفة التي شهدها قطاواالحداث ال 
ومشيرا الى ان فرض النظام والقانون والحد من الفلتان االمني يحتاج الى امكانيات والى سلطة قويـة ال                  

وشدد على دعـوة الحكومـة       .سلطة مقاطعة واموالها محتجزة في ظل عدوان اسرائيلي يومي متواصل         
للتهدئة على ان تكون متبادلة ومتزامنة وشاملة، مجددا التأكيد على ان موقف الحكومة محـدد بحـسب                 

 األحمـد وثمن   .اتفاق مكة وبرنامجها السياسي ومستقل تماما عن اجندة االحزاب السياسية المشاركة فيها           
عاليا الدور الذي تلعبه اسبانيا في دعم شعبنا وقضيته العادل

وق
واعتبر ان اسبانيا واالتحاد االوروبي لم يفرضا الحصار على ش .االتجاه الصحيح 

واكد ان رسـالة اسـبانيا الـى         .ت الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية في اقرب وقت ممكن        في اعادة قنوا  
اسرائيل واضحة من حيث ضرورة االفراج الفوري عن اموال الضرائب المحتجزة لديها، مطالبا السلطة              

 .مبانهاء حالة الفوضى ووضع حد الطالق صواريخ القسا
  23/5/2007الحياة الجديدة 

  
  فك الحصار عن المخيماتوقف قصف نهر البارد وطالب بينية تالفصائل الفلسط 

دعا أمين سر حركة فتح في لبنان  : من بيروت نقالً عن الوكاالت23/5/2007 الخليج اإلماراتية أفادت
سلطان أبو العينين إلى وقف قصف مخيم نهر البارد، وقال إن المدنيين الفلسطينيين يدفعون ثمن أعمال 

وأضاف أن. "ن عن القانونعصابة من الخارجي"
 للجيش اللبناني على مخيم نهر البارد، وأضاف في تصريح لوكالة "القصف العشوائي"يتوقف ما سماه 

فرانس برس في مخيم البداوي أن موافقة الفصائل الفلسطينية على ضرورة التخلص من مجموعة فتح 
لن يقبل أي فلسطيني أو أي تنظيم فلسطيني أن " :وأضاف. ال تعني موافقتها على قصف المدنييناإلسالم 

المطلوب وقف " :وقال. " كما يحصل في مخيم نهر البارد جماعياًيذبح الشعب الفلسطيني، ويعاقب عقاباً
ول التفاوض تحت ، وأكد عدم قب"فوري إلطالق النار وإعطاؤنا الفرصة لوضع آلية إللغاء الحالة الشاذة

  .النيران التي ال يتصورها العقل، بحسب وصفه
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صار المفروض على المخيمات، ووقف 

نيون ال يجوز أن يكون المد ":وقالت .واته األمنية وجماعة فتح اإلسالم في مخيم نهر البارد

الربط بين ما يجري من أحداث " للغد

ل لليـوم الثالـث علـى التـوالي للمخيمـات                  

ضوء على ما يحدث في لبنـان، والتغطيـة علـى                  

له بالفلسطينيين وال يجوز بالتالي أن يدفع هذا  لكننا نؤكد أن ما جرى في نهر البارد ال عالقة 

في مسؤول حماس أن  إلى صيدا خالد الغربي نقالً عن مراسلها في 23/5/2007

ض أهل 
دف تفجير حالة االحتقان السياسي في مخيم لكارثة إنسانية، محذراً من انجرار الجيش إلى مخطط يسته

يوسف و نادية سعد الدين ،رام اهللاوعمان  نقالً عن مراسليها في 23/5/2007 الغد األردنية جاء فيو
طالبت فصائل فلسطينية الحكومة اللبنانية بفك الح: الشايب

وأعلنت حركة حماس مع  . لها المدنيون الفلسطينيون في مخيم نهر الباردعمليات القصف التي يتعرض
التي يشهدها لبنان منذ ثالثة أيام نتيجة االشتباكات " لألحداث المؤسفة"فصائل أخرى عن إدانتها ورفضها 

الدائرة بين ق
بفتح المجال أمام العمل السياسي لتطويق "، و"بتحييدهم في المعركة"، مطالبة "هدفاً أو ضحية للصراع

هذا التنظيم "، الفتة إلى أن "ال عالقة للفلسطينيين بتنظيم فتح اإلسالم"وأكدت أن  ".األزمة ومعالجتها
، بينما نفى "ر عربية متعددة يضم في صفوفه عناصر من جنسيات عربية وغي،إسالمي وليس فلسطينياً

  ".وجود أية عالقة له بتنظيم فتح اإلسالم"تنظيم فتح االنتفاضة 
في حديث ورفض عضو المكتب السياسي في حماس محمد نزال 

رات الجارية على الساحة اللبنانية وبين السالح في المخيمات الفلسطينية الذي لم يكن له أي عالقة بالتطو
  ".في المخيم

يشكل ظاهرة غريبة "بينما اعتبر عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية عمر مراد أن هذا التنظيم 
من عناصره تنتسب إلى جنسيات مختلفة % 90أن "، الفتاً إلى "بتركيبته وتكوينه األصولي الظالمي

بين الوضع الحالي في األراضي الفلسطينية وربط مراد بين توقيت أحداث مخيم نهر البارد و ".ومتعددة
األصوات المطالبة "بحسبه، رافضاً " جعل الحال الفلسطيني في وضع مربك على الدوام"المحتلة من أجل 

  ".بنزع سالح المخيمات في محاولة منها لتوظيف ما جرى سياسياً
ه تنظر بخطورة بالغة لمـا      من جهته قال محمد الحرازين، أحد قادة الجهاد اإلسالمي في غزة، أن حركت            

يحدث على الساحة اللبنانية، من عمليات القصف المتواص
قادة فصائل المقاومة في    "وطالب الحرازين في تصريحات له، أمس        .الفلسطينية، خاصة مخيم نهر البارد    

يل هنية، بالتدخل العاجل لفك الحـصار       لبنان، وسوريا، والرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة إسماع       
 ".المفروض على المخيمات الفلسطينية في لبنان، ووقف عمليات القصف العشوائي لمخيم نهـر البـارد              

إلى سحب الجيش اللبناني من محيط المخيم، ووقف عمليات القـصف           "ودعا الحرازين الحكومة اللبنانية     
ن في مخيم نهر البارد، محذراً  من مغبة وجود أطـراف            ون الفلسطيني والعشوائي التي يتعرض لها المدني    

خارجية تلعب بالساحة اللبنانية، في محاولة لتسليط ال
  ". المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"اإلسرائيلية"الجرائم 
ممثل منظمة التحرير في  أن بيروت ثناء عطوي عن مراسلتها في 23/5/2007 البيان اإلماراتية ونقلت

في حوار مع البيان أن إثارة موضوع السالح الفلسطيني في هذا الوقت بالتحديد أكد لبنان عباس زكي 
نحن مع تنظيم هذا ": ن لبناني وفلسطيني، وقالن متقابالا بهدف أن يصبح هناك معسكريبدو مخططاً

السالح
 إلى الشعب ثمن تلك الجريمة تحت أي ظرف، ونحن إذا كان لدينا سالح فهو سالح نظيف ليس موجهاً

  ."الجيش اللبناني وال إلى أي لبناني على هذه األرض
 األخبار اللبنانية ولفتت

أن المعالجة ال تتم إال بالحوار السياسي وأنّه ال أحد يمكنه أن رأى أبو أحمد فضل مخيم عين الحلوة 
يعطي غطاء لقصف المدنيين اآلمنين، وأن قصف مخيم نهر البارد لن يحل المشكلة، ويعر

ال
 .لبنان
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القيادة العامة تنفي وجود تحركات لمقاتليها من البقاع إلى مخيم البداوي .15
أن عن الشائعات التي سرت   القيادة العامة-مز مسؤول الجبهة الشعبية أبو عماد رانفى : سام القنطار

الصواريخ قد وجهت إلى الجيش 

البداوي، استقدمت عناصره من كّل مخيمات لبنان تمهيداً إلقحام الشعب الفلسطيني في هذا 
  ."النزاع

  23/5/2007األخبار اللبنانية 

16.

نه يتعين على أوقال أبو زهري  .ن لم يسبق له مثيل

17.

سفر عن جرح أربعاء مما ن يوم األ
ن طائرة إ "سرائيلياإل"ت متحدثة باسم الجيش قالو .بعة اشخاص حسبما قال مسؤولو مستشفيات وسكان
  .طلقت صواريخ على مبنى يستخدم لتخزين ذخائر

كتائب مجموعة من عناصر  

حزب الشعب الفلسطيني دعا، إلى أن بيروت  من 23/5/2007 وفا - وكالة األنباء الفلسطينيةوأشارت
طالق النار والتوقف عن قصف مخيم نهر البارد، وإفساح المجال للتحركات اليوم، إلى وقف فوري إل
  .السياسية لمعالجة األمر

 أدانت استهداف الجيش  التحرير الفلسطينيةجبهةمن رام اهللا أن  22/5/2007قدس برس ذكرت و
  ".تجنيب الشعب الفلسطيني كوارث جديدة"اللبناني في مخيم نهر البارد، مطالبة الجهات المسؤولة 

  
  

ب
القيادة العامة وضعت مراكزها في قوسايا والناعمة بحالة استنفار، وأن 

اللبناني، مؤكداً أن تلميحات النائب وليد جنبالط عن توجه مقاتلين من الجبهة من مواقعها في البقاع إلى 
. "ليس إال عملية تصفية حسابات شخصية مع الجبهة"منطقة طرابلس وتحديداً إلى مخيم البداوي 

ن الجيش أنحن نعلم أن األجهزة األمنية اللبنانية تعرف تماماً أنه ال صحة لهذه المعلومات، كما ": وأضاف
 يحضر لواًء فلسطينياً على العكس، لدينا معلومات بأن هناك من" :وتابع. "اللبناني موجود حول مواقعنا

في مخيم 

  
  أي أذى يلحق بهنية أو أي زعيم للحركة سيغير قواعد اللعبة: اسحم 

 الثالثاء "سرائيلإ"د يهد ت علىل بحماس رداًقال سامي أبو زهري المسؤو: نضال المغربي -غزة 
سماعيل هنية إن أي أذى يلحق برئيس الوزراء هنية أو أي زعيم لحماس سيعني تغيير قواعد إف استهدبا

 لدفع ثمن يكون مستعداًأاللعبة ويجب على االحتالل 
خرى وقف ن تبحث حماس والفصائل األأجماتها على الفلسطينيين قبل  كل هوالًأن توقف أ "سرائيلإ"

  .هجماتها
  22/5/2007رويترز 

  
  االحتالل يواصل غاراته على قطاع غزة 

 المزيد "سرائيلإ" شنت :، نضال المغربيغزة نقالً عن مراسلها في 23/5/2007 رويترز أوردت وكالة
ولى م األمن الضربات الجوية في شمال قطاع غزة في الساعات

س
أ

، أن رائد الفي،غزة عن مراسلها في 23/5/2007 األخبار اللبنانية ونقلت
 في مخيم البريج وسط "إسرائيلية" الثالثاء من عملية اغتيال -ثنين في وقت سابق من ليل اإل نجت القسام

القطاع، عندما أطلقت طائرة استطالع صاروخاً واحداً في تجاههم، لكنه دمر ورشة نجارة عن طريق 
  .الخطأ

أ .ب. عن مراسلها ماهر إبراهيم و د من غزة نقال23/5/2007ً البيان اإلماراتية وفي المقابل، أشارت
ثنين عندما أصاب صاروخ سيارة كانت في داخلها في سديروت جنوب  قتلت اإل"إسرائيلية"إلى أن 
  .العمليةعن وتبنت ثالثة فصائل بشكل منفصل المسؤولية . إسرائيل
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18.
 20عسقالن التي تقع على مسافة 

كتائبالوقال أبو عبيدة الناطق باسم . لى الشمال من قطاع غزةإ كيلومتراً
وأشار أبو عبيدة في تصريح صحافي، إلى أن  ."مسألة وقت ال غير"القسام إلى ما بعد عسقالن هي 

الحرب " حيوية لن توقفها 

 نا مخزون من الصواريخ يكفي لكل بيت في الدولة العبرية.19
 من الصواريخ محلية الصنع يكفي  أكدت سرايا القدس أن لديها مخزوناً:غزة

دولة العبرية، مشددة على أن إطالق هذه الصواريخ لن يتوقف مهما بلغت التضحيات ومهما ارتقى من 
نقول للعدو أن صواريخنا هي " :ثاء

2  
  

  استأنفت مسيرة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين" إسرائيل: "ح .20
لفلسطيني في قطاع غزة، 

  . مسؤوليتها وعواقبها الوخيمة"إسرائيل"وضى شاملة تتحمل 
االت

  وصول صواريخنا إلى ما بعد عسقالن مسألة وقت ال غير: كتائب القسام 
ئب القسام بأن تطال صواريخها مناطق ما بعد مدينة هددت كتا: غزة

 القسام، أن وصول صواريخ 

صول صواريخ المقاومة إلى عمق متقدم من مدينة عسقالن وإصابة أهدافو
بو عبيدة عضو اللجنة التنفيذية أوهاجم . "الشعواء التي يشنها االحتالل وأعوانه في الداخل والخارج

ن يصف م"، قائالً إن "الحمقاء"لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، الذي وصف صواريخ القسام بـ
الصواريخ بالحمقاء هو األحمق، وال يدرك حجم ما تؤثره الصواريخ المحلية الصنع في االحتالل 

هؤالء إلى أن ينظروا إلى ما باتت عليه مستوطنة سديروت، التي هرب منها "، داعياً "والمستوطنين
تدك "والمقاومة ستبقى وشدد أبو عبيدة على أن صواريخ القسام . "سكانها، وهدد رئيس بلديتها باالستقالة

 ."مستوطنات االحتالل لطالما استمر الوضع في غزة على ما هو عليه
  23/5/2007الشرق األوسط 

 
لدي: سرايا القدس 

 بيت في ألن ينال من كل
ال

 الثال،سرايا في مدينة غزةالوقال أبو حمزة، الناطق باسم  .الشهداء
باألمس كان اغتيال أربعة  ..جرمصواريخ  توازن الرعب، فهي إحدى الوسائل التي بها نقاتل العدو الم

من خيرة قادتنا، هذه الدماء المباركة ال يمكن أن تذهب سدى، لذلك فقررنا أن صواريخنا ال ولن تتوقف، 
وحول التهديدات التي أطلقتها ". لدينا مخزون من هذه الصواريخ يكفي ألن يسقط في كل بيت صاروخ

هذه التهديدات عبثية ال نبالي بها، ونحن  ":ي وحماس قالحكومة االحتالل باستهداف قادة الجهاد اإلسالم
 أن هذه العمليات لن تنحصر على  مؤكداً،"في الميدان نقصف ليل نهار، بإذن اهللا العمليات قادمة

 .الصواريخ فقط
22/5/007وكالة سما 

فت
 بحق الشعب ا"اإلسرائيلية"ة فتح في الضفة الغربية الجرائم أدانت حرك: رام اهللا

 استأنفت مسيرة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، عبر القتل الجماعي المنظم "إسرائيل"مؤكدة أن 
لي ودعا فهمي الزعارير المتحدث باسم الحركة في الضفة المجتمع الدو. بطائراتها ومدفعيتها في غزة

 اللجنة الرباعية بتحمل  بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً"سرائيليةاإل"إلى التدخل الفوري لوقف الممارسات 
 بالتهدئة في "إسرائيل" الشامل، وإلزام "اإلسرائيلي"مسؤولياتها كاملة لوقف التدهور الناجم عن التصعيد 

 التصعيد يدفع بالمنطقة إلى حافة وحذر الزعارير من أن هذا. غزة وتوسيعها لتشمل الضفة الغربية
الهاوية واالنهيار، ويعرض المنطقة إلى ف

  23/5/2007حاد االماراتية 
  

 "اإلسرائيلي"جبهة التحرير الفلسطينية تدعو إلى توحيد الجهود لصد العدوان  .21
الذي يهدف " مواجهة العدوان اإلسرائيلي"لسطينية بتوحيد الجهود في طالب جبهة التحرير الف: رام اهللا

لمحاولة شطب القضية الفلسطينية، وصرف األنظار عن تداعيات تقرير فينوغراد وضعف حكومة "
بالحفاظ " نطالب الجميع :وقالت الجبهة في بيان تلقت قدس برس نسخة منه ".االحتالل اآليلة للسقوط

  

            15 ص                                      730:         العدد                        23/5/2007 ربعاءاأل: التاريخ



  

  

 
 

ل 

حماس تهدد بالكش .22
يبدو أن حركة حماس تواصل الهروب إلى :  تقرير إيهود يعري- القناة الثانية، لفزيون اإلسرائيلي

أنه إذا واصلت إسرائيل 

  . بطبيعة الحال، مما يعني حرق الجسور الخاصة بالتفاهم"إسرائيلية"
.  م- اإلذاعي والتلفزيوني العبري نشرة رصد البث 

 مني

24.

بط كبير قوله إن األيام الوشيكة ستشهد 

وزاد ان كل عضو في . صة وتوافر المعلومات االستخباراتية لتنفيذ اغتياالت

نؤكد  ":وأضافت". ة الفلسطينية التي تشكل صمام أمان لحماية مشروعنا الوطنيوتعزيز الوحدة الوطني
على ضرورة قطع الطريق على األعداء والمتربصين بقضيتنا الوطنية مما يتطلب العمل الفوري من قب

  ".الجميع لتحريم االقتتال الداخلي المدمر
  22/5/2007قدس برس 

  
  "إسرائيلية"ت دحالن بأجهزة مخابرات أجنبية وف عن ملفات حول اتصاال

الت
والتهديد الخاص بنا يشير إلى . األمام، فهناك تهديدات منها لفتح، وكذلك لنا أيضاً

لفعل التدريجية حيال حماس في قطاع غزة، فإن الحركة سوف تفعل الشيء سياسة التصعيد وردود ا
نفسه، أي أنها سوف تصدر األوامر، وربما أصدرتها لخالياها بالضفة الغربية، والتي ظلت خالل العام 

  .، وامتنعت بشكل عام عن المبادرة بأي عمليات ودخول دائرة االعتداءاتاألخير في حالة سبات تقريباً
ما التهديد الخاص بفتح فيتضمن نسف جسور العالقة المشتركة، من خالل نشرهم على المأل أ(...) 

الحركة، حول اتصاالت أجراها دحالن وزمرته مع مسؤولي أجهزة مخابرات  ملفات موجودة بحوزة
أجنبية أمريكية و

  22/5/2007الشرق األوسط . د
  

األ لمؤتمر شعبي لمواجهة الفلتان الشعبية والديمقراطية تحضرانالجبهتان  .23
بحثت الجبهتان الشعبية والديمقراطية أمس سبل إنجاح المؤتمر الشعبي الذي تعدان لتنظيمه : غزة، دمشق

وقال مسؤول اإلعالم في  .ة وضع حد لدوامة الفوضى والفلتان األمنيالخميس المقبل في مدينة غزة، بغي
ذو الفقار سويرجو إن الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، . الجبهة الشعبية عن مدينة غزة د

وأشار عقب اجتماع بين الجبهتين في مدينة  .بحاجة إلى خطة وطنية إلنقاذه من دوامة الفلتان واالقتتال
 شعبية  سيفرز لجاناًه أن موضحاً،هما أجرتا سلسلة من االجتماعات للتنسيق لعقد المؤتمرغزة، إلى أن
  .لمتابعة المهمة

  23/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  ترفض عقد هدنة متبادلة واسرائيل تصعد تهديداتها باغتيال قادة حماس  

رائيل لهجة تهديداتها لقادة صعدت إس: أسعد تلحمي عن مراسلها الناصرة من 23/5/2007 الحياة ذكرت
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي باالغتيال في أعقاب مقتل إسرائيلية في بلدة سديروت بشظايا قذيفة 

ونقلت اإلذاعة العسكرية عن ضا. ، مساء أول من أمس"قسام"
مكثفاً للطيران الحربي ومحاوالت الستهداف قادة مزيداً من التصعيد العسكري اإلسرائيلي، يشمل قصفاً 

حماس والجهاد من دون قيود زمنية أو قيود تتعلق بهوية "الخاليا التي تطلق الصواريخ وقادة 
 لجهة تنفيذ "رفع سقف الرد العسكري اإلسرائيلي"ورأى الضابط الكبير ان مقتل اإلسرائيلية  ."المستهدفين

وأضاف ان الجيش . س على وقف إطالق القذائف على جنوب إسرائيلعمليات اغتيال إلرغام قادة حما
 تبعاً للتصعيد "تصعيد تدريجي"سيعمل وفقاً لقرار الحكومة األمنية المصغرة األحد القاضي اعتماد 

الفلسطيني وأنه يتحين الفر
لكن معلقين بارزين عاودوا التشديد على ان . "سواء كان عسكرياً أو سياسياً"روع، حماس هو هدف مش

وقال أحدهم إن . عدد القتلى المدنيين اإلسرائيليين: حجم الرد سيتقرر في نهاية المطاف وفقاً لمعيار واحد
  .سقوط عدد كبير من القتلى سيطلق يد الجيش في فعل ما يشاء
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وكان بيرتس قال في وقت سابق إن       . ا      

متنـا          

ان الحكومة " األيام" مصادر مطلعة لـه قالت ماالقدس من 
السرائيلية ابلغت رسميا، امس، السلطة الفلسطينية بقرارها االستمرار بتنفيذ هجمات على اهداف 
ع على اهداف اسرائيلية 

هجمـات               
 لقد أجرت وزيرة الخار،على قطاع غزة والتي تستهدف مطلقي الصواريخ وقال       

لمـصري  تفية مع وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني وكذلك مع العاهل االردنـي والـرئيس ا     
ي والبلدات اإلسرائيلية واكدت             

25.

مير بيرتس مسؤول العالقات الخارجية في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا          من جهته ابلغ وزير الدفاع ع     
. "إسرائيل تعض على نواجذها كي ال تضطر إلى القيام بهجوم بري واسع النطاق في قطـاع غـزة                 "ان  

وأضاف انه طلب من سوالنا خالل لقائهما أمس في القدس المحتلة أن يستأنف االتحاد االوروبي مقاطعته                
فلسطينية وحركة حماس وحجب المساعدات المالية عنهمالسلطة ال 

تخطئ إذا أوهمت نفسها بأن إسرائيل سترتدع عن اتخاذ أي قرار بما في ذلـك قـرار                 "حماس وغيرها   
  ."بالتوغل البري في القطاع

 الوقت لم يحن لوقف النار معتبرة        وقالت إن  "التنظيمات التخريبية "من جهتها هددت ليفني باستهداف قادة       
اتخـاذ  : وأضافت ان المطلوب من إسرائيل القيـام بنـشاط مـزدوج          . اقتراح حماس وقف النار تضليالً    

خطوات متشددة ضد حماس وسائر الجهات المتشددة في موازاة نشاطات لتقوية المعتدلين فـي أراضـي             
لية لضرب حماس لكن في حال حصل انهيـار         إلسرائيل اليوم شرعية دو   "وزادت ان   . السلطة الفلسطينية 

. "المعتدلين بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فإن قطاع غزة سيتحول قاعدة إرهابية أخطـر              
لوقف تهريب  ) محور فيالدلفي (حاجز مائي في الشريط الحدودي بين رفح وسيناء         "واقترحت ليفني إقامة    

وتقترح ليفنـي إقامـة     . ق بالماء من دون أن تصبح معبراً مائياً       ويقضي االقتراح بإغراق األنفا   . "السالح
  . الحاجز المائي في الجانب المصري من الحدود بتمويل أميركي

مثل هذه االقتراحـات    "واتفق نائب وزير الدفاع افرايم سنيه مع ليفني في رفض اقتراح حماس وقال إن               
 الحركة وناشطيها ولم نقـل بعـد كلهو نتاج الضغط الذي نمارسه وسنواصل ممارسته على قادة        

إدراك قادة الحركـة ان     " معتبراً   "وسيكون مفعول الضغط أكبر كلما طال وقته      .. األخيرة في هذا المجال   
وعن دعوات عدد من الوزراء قصف البنى التحتية في القطاع           ."الموت محدق بهم وسيلة هجومية ناجعة     

ألنه كلما كان العقاب جماعياً أكثر فإننا ندفع        "رر على إسرائيل    قال سنيه إن مثل هذا العمل قد يعود بالض        
الناس للتعاطف مع حماس بينما ما نريده هو دق إسفين بين حماس والسكان في القطاع وتأليب األخيرين                 

  ."بأن تعاني أضعاف ما يعانيه سكان سديروت"وهدد وزير الداخلية روني بارؤون حماس  ."على الحركة
23/5/2007 الفلسطينية  األياموأضافت

ا
فلسطينية في قطاع غزة طالما استمر اطالق الصواريخ محلية الصنع من القطا

وبحسب المصادر فان الحكومة االسرائيلية  .ضة بذلك طلبا فلسطينيا بوقف الهجمات على قطاع غزةراف
  .ما زالت غير منفتحة على ابرام اتفاق هدنة متبادلة يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء

مـسؤول أمنـي    الـى أن    : ن محمد أبو خضير    ع القدس من   23/5/2007 القدس الفلسطينية    وأشارت
 كشف النقاب عن خطة اعدتها وزارتا الدفاع والخارجية لشرح موقف اسرائيل من ال،سرائيليا

جية تسيبي ليفني مكالمة        
ها

أطلعتهم خاللها على خطورة استمرار إطالق الصواريخ على النقب الغرب
  .ان من حق إسرائيل الدفاع عن مواطنيها

  
    الغتيال هنية ال تعكس موقف تل أبيب الدعوات: سفيرة إسرائيل في موسكو 

التهديدات بشأن احتمـال تـصفية رئـيس     امس أن ، رأت سفيرة إسرائيل في موسكو آنا آزاري:ي ب ا 
عن " نوفوستي"ونقلت وكالة    .الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، ال تعبر عن موقف الحكومة اإلسرائيلية         

تصريحات إفرايم سنيه بشأن احتمـال تـصفية هنيـة ال تعكـس موقـف الحكومـة                 "آزاري قولها إن    
  ". تصاعد النزاع مع الجانب الفلسطينيتلك التصريحات هي رد فعل انفعالي على.. اإلسرائيلية

  23/5/2007المستقبل 
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26.

لعمل وفوز ايهود باراك، ليعيد ترتيب التـشكيلة الوزاريـة التـي            ة في حزب ا     
يترأسها، بحيث يسند حقيبة الدفاع الى باراك والخارجية الى شاؤول موف

ان كال من باراك واولمرت معنيان بتقـديم الخـدمات          ) المنار(وأضافت المصادر لـ     .ى حاييم رامون  
نيين واالسرائيليين ليتسنى لشركة الغاز            

   

27.

استدعاء مزيد من القوات إلى داخل القطاع، 
لكن الجيش يفضل، ما دام قادراً على عدم التورط في مناطق مأهولة ومكت

، ال تزال بعيدة عن أن تكون مشابهة لقدرات"القدرات المهنية لحماس"وأوضحت الصحيفة نفسها أن 
 برية واسعة، 

ستكون في الجولة  ب الصحيفة، هو أن حماس
اإلعالم اإلسرائيلية عن أوساط مقونقلت وسائل  .المقبلة أكثر قوة وعزماً

 غداً صباحاً، فإن الوضع لن يعود إلى سابق عهده، مشيرة إلى أن "القسام"ا توقف إطالق صواريخ 
 القيادة السياسية لحماس في دائرة 

  
  في غزة والضفة وينتظر فوز باراك اولمرت يدعم فكرة نشر قوات دولية 

أن ايهود اولمرت ابلغ المقربين منه، انه يدعم فكرة مرابطـة قـوات             ) المنار(أكدت مصادر مطلعة لـ     
ضا، وهو ابلغ جهات اوروبية بذلك، وقالت المصادر        دولية في قطاع غزة وأن تمتد الى الضفة الغربية اي         

أن اولمرت يريد تحقيق بعض الخطوات قبل ان تشتد عليه الهجمات واالطاحة به، خاصة فيمـا يتعلـق                  
واضافت المصادر أن رئيس وزراء اسـرائيل ينتظـر بفـارغ           .بتقرير لجنة فينوجراد والملفات الجنائية    

الصبر االنتخابات الداخلي
از، وحقيبة شؤون المفاوضـات               

ال
قيم في سويسرا، من خالل الهدوء بين الفلسطيلثرى يهودي كبير ي   

البريطانية توقيع اتفاقية البدء بالعمل في ساحل غزة مع الحكومتين االسرائيلية والفلسطينية، ومـا ينـوي    
راك وآخـرون   اولمرت انجازه قبل غيابه عن المسرح السياسي هو تحقيق ذلك، الرتباطاته القوية هو وبا             

عن اجتماع سري عقد في فندق بدولة عربيـة         ) المنار(وكشفت المصادر لـ     .مع شركة الغاز البريطانية   
جمع بين شخصيات فلسطينية واسرائيلية تناول مسألة شركة الغاز البريطانية، وضرورة تهيئة الظروف             

ان اولمـرت   ) المنـار ( لـ   وقالت المصادر  .كي تبدأ ممارسة عملها بالتنقيب عن الغاز في ساحل غزة         
ماض في هذه المسألة بالتدريج وهو ال يعارض في مرحلة ما التحدث مع الحكومـة الفلـسطينية التـي                   

  .تترأسها حكومة حماس
 22/5/2007المنار الفلسطينية 

  
  االحتالل يفّضل عدواناً جوياً مع مشاركة برية محدودة في غزة 

زي أمام المجلس الوزاري المصغر خطة عسكرية موزعة طرح رئيس األركان غابي اشكنا: علي حيدر
على خمس درجات، تتراوح بين حد أدنى وحد أقصى يتمثل باجتياح شامل لقطاع غزة عبر عنها 

ووصف أشكنازي الوضع القائم اآلن بأنه بين الدرجتين األولى والثانية، مشيراً إلى أنه  .بالدرجة الخامسة
وأوضح أن المؤسسة العسكرية تستعد إلمكان إصدار المستوى . في هذه المرحلةال نية للتقدم إلى األمام 

وذكرت صحيفة  .السياسي تعليماته باالرتقاء درجة في الرد على عمليات إطالق الصواريخ من القطاع
هآرتس أمس، أن جيش االحتالل يفضل، في هذه المرحلة، التركيز على النشاط الجوي مع مشاركة برية 

. ، وتحديداً في المنطقة المحاذية للسياج، والتي تستخدم ساحة إلطالق الصواريخ باتجاه إسرائيلمحدودة
وأضافت أن تصعيداً إضافياً من حركة حماس سيؤدي الى 

 .في مناطق مفتوحةظة، العمل 
 

لكنها رأت أن الفارق األساسي، الذي يمثّل دافعاً للجيش لالمتناع عن تنفيذ عملية. حزب اهللا
رأت ، وون من القصف كما حصل في لبنانيتمثل في أنه ال مكان في غزة يمكن أن يهرب إليه المدني

الصحيفة أن الحد األقصى الذي يمكن أن تطمح اليه إسرائيل هو تحقيق تهدئة مؤقتة، الى حين الجولة 
لكن الفخ الكامن في هذه التهدئة، بحس. المقبلة من التصعيد

ربة من اولمرت قولها إنه حتى 
إذ

ونفت األوساط نفسها، أن تكون. الصراع مع حماس سيتواصل بشدة
  .مطلوب رأسه بشدة هو القيادة العسكريةاالستهداف، فيما ال

  23/5/2007األخبار اللبنانية 
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28.

29.

إطالق الصواريخ بهدف قتل إسرائيليين، وذلك الستفزاز إسرائيل، وإعادة الجيش
 .وفي كلمته زعم أن إسرائيل تعمل بمزيد من االنضباط، وأنها تقوم بعمليات دفاعية عن مواطنيها

 إرهاباً، هي ليست 

وتهريب األسلحة إلى القطسنيه يتهم إيران بالوقوف وراء الهجمات الصاورخية  .30
وجه أفرايم سنيه، االتهام إلى إيران بأنها تقف وراء إطالق الصورايخ من قطاع غزة باتجاه النقب 

وقال سنيه إن إيران هي التي تمول المنظمات  .طينية

  إسرائيل تشن حملة لتدمير منازل فلسطينيي النقب .31
 من رجال الشرطية    1500بمؤازرة نحو   " أراضي اسرائيل "أقدمت دائرة   :  حسن مواسي  -قب العربي   

د كبير من اآلليات العسكرية، علـى         

  
  هنية ومشعل يبحثان عن التهدئة لتراجع تأثيرهما على عناصر حماس: ترويج إسرائيلي 

قال مصدر عسكري إسرائيلي بارز أمس إن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، ورئيس المكتـب               
مدى "،  ، مشيرا إلى أن   "يبحثان عن مخرج من شأنه استئناف التهدئة      ": السياسي لحركة حماس خالد مشعل    

  . "تأثيرهما على العناصر التخريبية في حماس آخذ بالتدني
  23/5/2007البيان اإلماراتية 

  
  مندوب إسرائيل في األمم المتحدة يجعل إسرائيل ضحية للفلسطينيين 

ن، أمام مجلس األمن، إن حركة حماس تواصل ادعى مندوب إسرائيل لدى األمم المتحدة، داني غيلرما
 . اإلسرائيلي إلى القطاع

ة، وأن المقاومة الفلسطينية، والتي أسماهاوبحسب غيلرمان فإن إسرائيل هي الضحي
كما تطرق مندوب  .مسألة تقنية، وإنما مسألة حقيقية، تهدد ٍإسرائيل وتحصل يومياً، على حد قوله

إسرائيل في كلمته إلى تسلح حزب اهللا، وقال إنه يتم نقل وسائل قتالية عبر الحدود السورية إلى لبنان، 
وأضاف أن هذا السالح هو هدية من إيران يتم نقلها عن طريق . 1701خرقاً للقرار وأن ذلك يشكل 

كما زعم أنه في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تعزيز السالم واألمن،  .سورية إلى حزب اهللا
وفي فإن إيران وسورية وحماس وحزب اهللا يمثلون جهة واحدة تعمل على انعدام االستقرار في المنطقة 

وعزل من أسماهم بـ " المعتدلين"وطالب غيلرمان في كلمته دول العالم بالعمل على تعزيز قوة  .العالم
  .كما طالب بمواصلة الضغط على حماس لدفعها إلى القبول بشروط الرباعية الدولية الثالثة ".المتطرفين"

  22/5/2007 48عرب
 

  اع

كما وجه التهديد إلى عناصر المقاومة الفلس. الغربي
ية، وأنها هي التي تهرب الوسائل القتالية عن طريق الفلسطينية، وهي التي تزودهم بالتقنيات القتال

على الشبكة قال إن الجيش اإلسرائيلي يواصل عمليات االغتيال " معاريف"وفي مقابلة مع موقع  .األنفاق
وبحسبه فإن هذه العمليات ال . وقصف مخازن الصواريخ ووسائل النقل التي تنقل الصواريخ والقياديين

لى سؤال عما إذا كان الجيش سوف يصعد من عملياته وعمليات االغتيال ضد ورداً ع.تزال في بدايتها
قادة حماس بوجه خاص، قال إنه ال حاجة للحديث عن تصعيد، وأن كل من له عالقة بالمقاومة سيكون 

ورفض اإلجابة على سؤال عما إذا كان عدم التعرض لكبار قادة حماس هو بسبب اختفائهم، وقال  .هدفاً
  . التوسع بهذا الشأنإنه ال ينوي

  22/5/2007 48عرب
 

الن
 جرافات وعد5وحرس الحدود والقوات الخاصة وطائرة مروحية و      

وتمت عمليـة    . غير المعترف بهما   ، منازل مبنية من البناء الصلب، في قريتي أم الحيران وعتير          4دم  ه
الهدم بعدما احكم إغالق مداخل القريتين من قبل الشرطة التي منعت دخول أو خروج أي شخص، كمـا                  

 لالبنيـة غيـر     وتنفذ السلطات اإلسرائيلية عمليات الهدم والتـدمير       .منعت دخول الصحافيين إلى المكان    
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32.

، حين شغل منصب رئيس مجلس األمن القومي، التقى مسؤولين 2005ي ربيع عام 
أميركيين وفرنسيين وممثلين رفيعي المستوى من األمم المتحدة، للتوصل إل

، وأن "نافذة فرص فتحت في خضم تظاهرات ثورة األرز البرتقالية في بيروت" نه اعتقد أن هناك
ف الدولية المذكورة، تمت بلورة اقتراح لترتيب 

وتشير  . اإلسرائيلية مكان حزب اهللا- الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية 
الصحيفة إلى أن المسؤولين الدوليين الذين قادوا االقتراح أكدوا أنه في حال قبول إ

  ."ى مبادرة دولية
  23/5/2007نانية 

33.

34.

مـن  % 88ق صواريخ القسام باتجاه النقب الغربي، وتبـين أن                
ورغم أن  .د الصواريخ كما يجبالمستطلعين يعتقدون أنهم ال يعتمدون على حكومة أولمرت بمعالجة تهدي

المرخصة، علما أنها ترفض ترخيص أي بيت في القرى غير المعترف بها، وتقوم بتهجير أبناء العشائر                
واسـتهجن المجلـس     .البدوية في النقب بهدف تركيزهم في تجمعات سكنية ال تتالئم مع الحياة البدويـة             

ائيلية، باإلعالن عن لجنـة لمتابعـة       اإلقليمي للقرى غير المعترف بها اللعبة التي تسلكها الحكومة اإلسر         
  .قضايا القرى غير المعترف بها، فيما تمارس السلطات عمليات الهدم بال هوادة

  23/5/2007المستقبل 
  
 "ثورة األرز" مع لبنان خالل "ترتيباً أمنياً"شارون وأولمرت رفضا  

، ترّأسوا مجلس األمن الموساد، وأربعة جنراالت احتياط كشف رئيس سابق لجهاز:  فراس خطيب-حيفا 
إيهود باراك، أرييل شارون وإيهود : القومي في فترات مختلفة، عن تجاهل رؤساء الحكومات اإلسرائيلية

هذه  ."كانت ستحقن دماء مواطنين إسرائيليين وتمنع تورطاً سياسياً"أولمرت لتوصيات قدموها لهم 
، بدءاً "قضايا إسرائيلية مفصلية"، تشمل التوصيات، بحسب تقرير أعدته صحيفة يديعوت أحرونوت أمس

وأشار الخمسة، وهم رئيس  .، وصوالً إلى حرب لبنان الثانية"فك االرتباط"، إلى "كامب ديفيد"من 
غيورا آيالند، ديفيد عبري، عوزي ديان وجدعون : الموساد األسبق افرايم هليفي، والجنراالت احتياط

 لوا مباحثات مصيرية، ومواطني إسرائيل دفعوا الثمنرؤساء مكاتب رئيس الوزرا"شفر، إلى أنء أج". 
ويكشف آيالند أنه ف

 مع اللبنانيين، "ترتيب أمني"ى 
أل
وفي أعقاب لقاءات آيالند مع األطرا ."الفترة مناسبة"

أمني بين إسرائيل ولبنان، ينص على التزام إسرائيل بوقف الخروق الجوية في سماء لبنان وإطالق 
في  . أسرى لبنانيين من السجون اإلسرائيلية وإجراء تعديالت على الحدود بما في ذلك مزارع شبعاسراح

 على أساس اتفاق وقف إطالق "تنسيق أمني"المقابل، يعمل لبنان، بحسب اقتراح آيالند، على إنتاج طاقم 
لتي تسكن إسرائيل بعد  للعائالت اللبنانية ا"العودة باحترام"، إضافة إلى تمكين 1949النار منذ عام 
، ونشر2000انسحاب عام 

سيتحول "سرائيل به فـ
إل

األخبار اللب
  
  ! 67 خالل حرب "النووي"إسرائيل استعدت الستخدام  

كشف الباحث اإلسرائيلي األهم في السالح النووي البروفسور افنير كوهين، للمـرة االولـى امـس، ان                 
 الستخدام الـسالح    1967, العام   يونيو/ اسرائيل استعدت، اثناء فترة االنتظار التي سبقت حرب حزيران        

ه المعلومة في صحيفة هآرتس امس، معتبرا ذلك القصة االكثر دراميـة فـي              ونشر كوهين، هذ  . النووي
، وهي القصة التي لم ترو بعد، حيث لم تكن اسرائيل تملك في ذلك الوقـت                يونيو/ تاريخ حرب حزيران  

  . سوى منشأة نووية واحدة
  23/5/2007السفير 

  
  لقطاع ليست كافيةغالبية اإلسرائيليين يعتقدون أن الغارات الجوية على ا: استطالع 

من الجمهور اإلسرائيلي يعتقـدون أن      % 78 أن   ،"داحاف"تبين من استطالع للرأي أجري من قبل معهد         
قبضة الحكومة لينة في ردها على إطال
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بأنه يجب % 48الغالبية تؤيد استخدام قبضة حديدية تجاه حركة حماس، أجاب          
من الجمهور يعتقـدون أن  % 54كما تبين بحسب االستطالع أن  .يؤيدون ذلك% 39ى القطاع، مقابل 

أن حكومة أخرى   % 

35.

االستفادة من المرافق الصحية والتعليمية العام
وتعول األغلبية على األونروا با .يمكنهم استخدام المرافق االجتماعية العامة

 على الجئي فلسطين اللبنانير القانون

 ي بحسب العام

36.
 أن الطـائرات الحربيـة      ، مـن  شهود عيان به  أفاد  ما  : غزةمن   22/5/2007 برسقدس     

، مما أدى إلى     بقطاع غزة  اإلسرائيلية، أطلقت صاروخاً على األقل باتجاه مصنع للحديد في حي الزيتون          
 الطائرات المروحية اإلسرائيلية، صاروخين علـى األقـل تجـاه            كما أطلقت  .تدمير الورشة بشكل كامل   

عدم إدخال قـوات بريـة        
إل

29 في حين يعتقد     حكومة أخرى بإمكانها معالجة الوضع في الجنوب بشكل أفضل،        
كما طلب من المستطلعين التطرق إلى الـشكل        . ستجد صعوبة في مواجهة إطالق الصواريخ المتواصل      

أنهم كانوا سيغادرون المدينة، في حـين       % 63الذي يواجه فيه سكان سديروت سقوط الصواريخ، فأجاب         
كما  .فقط يصرون على البقاء فيها% 12مقابل بأنهم سيقومون بإخالء النساء واألطفال فقط، % 15أجاب 
من المستطلعين إلى أن رجل األعمال أركادي غايدميك يحاول كـسب التأييـد لالنتخابـات               % 51أشار  

فقط إلى أنـه    % 36وأشار  . القادمة من خالل تقديم المساعدة لسكان سديروت في االنتقال إلى مكان آخر           
 .يعبر عن رغبة حقيقية بتقديم المساعدة

  22/5/2007 48عرب
  
 في لبنانالفلسطينيين  مخيما لالجئين  عشريثنامخيم نهر البارد واحد من : تقرير 

 في هأنشأقد ، و شمالي لبنان كم من طرابلس16على مسافة  مخيم نهر البارديقع :  كمال زكارنة-عمان 
يين من بحيرة الحلوة  لتوفير اإلقامة لالجئين الفلسطين49األساس اتحاد جمعيات الصليب األحمر عام 

ويبلغ عدد الالجئين المسجلين  . تتدهور البنية التحتية فيه، في حينيكتظ بالسكانهو و .شمالي فلسطين
، فيما يقدر 2003 نسمة حسب اخر احصائية اجريت في كانون االول عام 31023 هلدى االونروا في

 مخيما لالجئين 16من بين احد هذا المخيم هو و.  الف الجيء45 - 40 حاليا ما بين هعدد سكان
الفلسطينيين تديرها وكالة األونروا في لبنان، تعرض ثالثة منها للتدمير خالل سنوات الصراع دون أن 

دكوانا وجسر الباشا في بيروت، الهي مخيم النبطية في جنوب لبنان، ومخيما ويعاد بناؤها أو استبدالها، 
تم إخالء مخيم  في حين أنه .إلى هذه المخيمات الثالثة أساسا ونمعظم الالجئين في لبنان، يرجععلما أن 

وتعاني جميع مخيمات  . جنوبي لبنانجورو في بعلبك منذ سنوات عديدة، ونقل سكانه إلى مخيم الرشيدية
 تكتظ وهي من مشكالت خطيرة، فليس هناك بنية تحتية مالئمة، ،الالجئين اإلثنا عشر الرسمية في لبنان

 فليس لديهم حقوق ، مشكالت خاصةونيواجهكما أن هؤالء الالجئين .  من الفقر والبطالةبالسكان وتعاني
ة إال بالقدر اليسير، وال اجتماعية ومدنية، وليس بإمكانهم 

  بوصفها المصدرلكامل
يحظ كما .الوحيد للتعليم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية 

أدى إلى نسب، مما  حرفة7بوصفهم أجانب العمل   من   والجدير .همة عالية جدا من البطالة بين0في أكثر
حاليا،   نسمة404170  في لبنان يبلغلديهاالالجئين المسجلين عدد إجمالي ، فإن وبحسب االونرواذكره 

 وعلى صعيد التعليم فإن . نسمة213349المسجلون في المخيمات فيما ، البلدمن سكان % 12أي حوالي 
عدد التالميذ المنتظمين  في حين يبلغ مدارس ثانوية، 5إضافة إلى  ابتدائية وإعدادية، ةمدرس 87هناك 

عدد الالجئين المسجلين  هم 45965كما أن هناك ، 39290، 2006 - 2005بحسب العام الدراسي 
تجدر االشارة إلى أن هذه  فيما. 3110عدد موظفي األونروا المحليين بينما يبلغ كحاالت عسر شديدة، 

 .2005 هاألرقام
  23/5/2007الدستور 

  
   إسرائيلية تقصف مصنعا للحديد ومنجرة في قطاع غزةطائرات 

ذكرت وكالة
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،ود عيـان   فلسطينية وشـه   ا مصادر أن: ألفت حداد  عن مراسلته    22/5/2007 48 عرب وأضاف موقع 
فـي منـاطق مختلفـة شـمال          

 مواطنـاً،   37ارة الصحة، أن    د وز يأكت: غزةن   
 طفالً منذ بدء الحملة العسكري30 آخرين بينهم    100استشهدوا وأصيب أكثر من     

  .في الخامس عشر من الشهر الجاري غزة
  

37.

  
   يقرر هدم عشرات المنازل في القدسالحتاللا .38

 سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس عشرات الفلسطينيين في أحياء مختلفة في القدس:غزة
مالية الشرقية من بيـت               

ون باتجاه الحصول على التـراخيص المطلوبـة إال أن أقـسام                 
البلدية تعرقل ذلك ألسباب كثيرة، تصب جميعها في منع البن

  23/5/2007البيان اإلماراتية 
  

39.

رات الملفـات الخاصـة باألسـرى       صادر جهازي حاسوب وعـش    تقبل أن   ،  ا فساداً   
  .والوثائق والمستندات الخاصة بالجمعية

23/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

 

  22/5/2007 قدس برس

 .ن يبلغ عن وقوع إصابات    أدون  ،  قطاع، مما أوقع أضراراً مادية فادحة     ال مخيم البريج، وسط     منجرة في 
 واألراضي الزراعية شـمال     ، قذائفها تجاه منازل المواطنين    إطالق واصلت المدفعية اإلسرائيلية      حين في
  .قطاعال

 
ن طائرات حربية اسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة أ ذكروا

حالته الـصحية مـابين المتوسـطة       وصفت   إصابة فلسطيني في منطقة السالطين،       ، ما أدى إلى   قطاعال
  .والخطيرة
 م22/5/2007 وفا   - وكالة االنباء الفلسطينية     وأوردت

ة اإلسرائيلية على قطاع         

 مفتي نابلس يحظر الحصول على تعويضات مقابل بناء الجدار العازل  
 بأن الحصول ، تفيد فتوى امس، الضفة الغربية المحتلةأصدر مفتي محافظة نابلس في:  د ب أ-نابلس 

على تعويضات مقابل االراضي التي تصادرها إسرائيل لبناء الجدار العازل في الضفة الغربية مخالف 
  .خيانة هللا وللنبي محمد وللدينهي و، للشريعة االسالمية

  23/5/2007الدستور 

              
الشريف، إخطارات بهدم منازلهم بدعوى عدم الترخيص، خاصة في المنطقة الش

د مـن   وأفـاد عـد    .حنينا وشعفاط، والمنطقة الجنوبية الشرقية من صور باهر وأم طوبا وجبل المكبـر            
 أنهم ماضون بتسديد قيمة مخالفات مالية هائلة، كانت بلدية االحتالل فرضـتها             ،أصحاب المنازل المهددة  

عليهم بسبب عدم الترخيص، وأنهم يسير
  .المدينة وأحيائهااء الفلسطيني في 

   في جنين وتصادر بعض محتوياتها لالسرىقوات االحتالل تقتحم جمعية نفحة 
اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم جمعية نفحة للدفاع عن األسرى فـي مدينـة جنـين بالـضفة                  : جنين

الغربية، وعاثت فيه

  

ي الحركة اإلسالمية في فلسطيني تعتقل لساعات أحد قيادإسرائيل .40
ام ي الحركة اإلسالمية في فلسطين، بحجة أنه أخّل بالنظياعتقلت الشرطة اإلسرائيلية أحد قياد: الناصر

 درساً في أحد ساحات المسجد األقصى بالقرب هوعرض سالمة الجمهور للخطر، وذلك على إثر إلقاء
  .من باب المغاربة
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  23/5/2007الفلسطينية أليام 

42.

 جانبها اشارت مسؤولة ملف االسيرات في       
 تؤكـد تـدهور،ونـد منادي االسير بطولكرم إلى انها تلقت عدة رسائل من االسيرات من داخل سجن تل             

  
 معبرا تمارس علية كل اجراءات التفتحول اسرائيلي في الضفة الغربيةحاجز  .43

نون في بلدة برطعة الشرقية الواقعة جنوب غرب مدينةأعرب المواطنون القاط: رائد ابوبكر -جنين 

44.

أن األحالم المزعجـة       
مراض النفسية التيواألرق الليلي وتراجع التحصيل العلمي كان من ابرز األ        

ول دور السلطة الفلسطينية في رعاية األطفـال خـالل اإلجـازةحو .على عيادة برنامج الصحة النفسية    

   اسيرا75االعتقاالت في الخليل ترفع عدد معتقلي المحافظة إلى  .41
 تنفذها قوات االحـتالل     قالت مصادر من نادي االسير بالخليل، امس، ان عمليات االعتقال التي           :الخليل

 مواطنين على االقل، بينهم مدير المخابرات الفلسطينية        7بصورة يومية، طالت خالل الليلة قبل الماضية        
 75رفع عدد المعتقلين من المحافظة الى نحـو         ت األخيرة، ت  واوضحت ان اعتقاال   .السابق في المحافظة  

  .مواطناً على االقل، منذ بداية ايار الجاري
ا

  
  أهالي أسرى طولكرم يطالبون المؤسسات الحقوقية بالتدخل إلنقاذ أبنائهم 

، وااهالي االسرى في محافظة طـولكرم طـالب       أن  : طولكرم من   23/5/2007 األيام الفلسطينية    نشرت
 في سجون   ؤسسات الحقوقية التدخل النقاذ ابنائهم    مخالل اعتصامهم االسبوعي امس، الصليب االحمر وال      

من و .االحتالل، ال سيما بعد حمالت القمع التي يتعرضون لها        
     

   .برحم نتجية تواصل اعتداء حراس السجن عليهن بالضرب ال،اوضاعهن
 فـي نـادي االسـير       مسؤولة ملف االسيرات  أن  : رام اهللا من   23/5/2007التحاد االماراتية   اوذكرت  
 ان هناك قراراً إسرائيلياً صادراً عن ادارة سجن هشارون ينص على حرمـان طفلـين                ، أكدت بطولكرم

 . ابنة األسيرة خولة زيتاوي، وابن األسيرة سمر صبيح، من الخـروج مـن زنزانتيهمـا               همارضيعين  
ت الى إن هذا القرار جاء في بداية الصيف حيث تكون فيه الغرف والزنازين حـارة جـداً فـي                    وأشار

  .سجن، عدا عن الحرارة المرتفعة والرطوبة التي ال تحتملال

 تيش المذلة
 

شبيه بالمعابر الدولية الالحاجز عن استيائهم من إجراءات التفتيش المذلة على  في الضفة الغربية، جنين
، إلى أن بلدةاللمجلس القروي في في اعضو وأشار  .حيث تتولى ادارته شركة أمنية إسرائيلية خاصة

، األمر الذي يدفع إلى جحيم ال يطاق حيث انتشر أفراد األمن في كل مكان  بدأت تتحولحياة الناس
 من  وكأنه يدخل مطار بن غوريون الدولي أو حتى أصعب، ألن يظن نفسهبلدة عبر المعبرالإلى الداخل 

  .ذلك
  22/5/2007وكالة معا 

  
  غزة تبحث عن وسائل لتفريغ أطفالها من سوء أحوالهم النفسية: تقرير 

ركزت المؤسسات الفلسطينية المهتمة بشؤون رعاية األطفال وإدارة أوقات فـراغهم           : د جاد حام -غزة  
 على جملة من البرامج واألنشطة التي غلب عليها طابع التفريغ النفسي وخفـض              ،خالل العطلة الصيفية  

ال غزة  العطلة لدى أطف  هذه  فمالمح   .حدة التوترات التي يعاني منها اطفال قطاع غزة على وجه التحديد          
 فهي غير مخصصة للهو واللعب والمشاركة في        ،تختلف كليا عن مالمحها لدى نظرائهم من اطفال العالم        

الرحالت بقدر ما هي فترة نقاهة يتلقى خاللها األطفال العالج النفسي المغلف بأنشطة ترفيهية تـستهدف                
ق مشروع االطفال في برنـامج      ويجزم منس  .هممعالجة االنطواء والعزلة والعدوانية المسيطرة على سلوك      

قطاع ال يعاني من اعـراض الـصدمة النفـسية      الهناك من فلسطيني في     ، بأنه ليس    غزة للصحة النفسية  
 والقلـق  في هذا السياق،   وبين .المباشرة وغير المباشرة سواء كان طفال او بالغا       

 أصابت األطفال المترددين      
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طت خـالل الـسنوات        

  23/5/2007غد األردنية 

   إلسقاط أي دعاوى قضائية ترفع أمام المحاكم األميركيةونجاهز: العبدجورج  .45
حقوق التابع لجامعة           

46.
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة : ة ماجد توب-عمان : 200

ال يوجد استهداف من قبل "سالمي والحكومة مؤخرا، 

ولفت إلى . هم بوضع حد لما يحدث في لبنان
وردا ". ة الفلسطينيةمشاركة الفلسطينيين في اقتتال داخل لبنان ال تخدم بأي شكل من األشكال القضي" 

نيا قال جودة 

ان الدائرة التي نش،   بينت مديرة دائرة شؤون الطفل في وزارة التخطيط        ،الصيفية
 لم يعد بامكانها مواصلة هذه االنشطة       ،طفال خالل االجازة الصيفية   الماضية في تنظيم فعاليات مختلفة لال     

 مع مؤسسة انيرا الدوليـة لتنفيـذ        هناك تعاونا بينت ان    إال أنها    .بسبب تدهور األوضاع المالية واألمنية    
 الف طفل في انـشطة      15 استيعاب ودمج نحو     سيتم حيث   ،مشروع الصحة النفسية المجتمعية لهذا العام     

  .تهدف بالدرجة االولى تخفيف حدة ما يعانونه من توتر نفسيترفيهية تس
ال

  

، أمس في مداخلة خالل لقاء نظمه معهد ال الفلسطينية ذكر محافظ سلطة النقد   : رام اهللا 
 أمام المحاكم األميركية مـستقبال،       السلطة، أنه من غير المستبعد أن ترفع دعاوى قضائية ضد        بيرزيت،  

 التي كانـت    نجاح في كسب الدعوى   الوبين أن   .  للتعاطي مع مثل هذه الدعاوى بنجاح      تهالكنه أكد جاهزي  
 أن قـرار     مرده إلى استقالليتها، ومهنيتها، وسالمة إجراءات عملها، موضـحا         مرفوعة على سلطة النقد   

  . في نيويوركبالعمل كبنك مركزي، يسهل إمكانية المطالبة حكمة األميركيةمال
  23/5/2007األيام الفلسطينية 

 
   أشخاص بالزرقاء4جودة يجدد رفض األردن لموضوع الكونفدرالية ويعلن اعتقال  

23/5/7الغد األردنية ذكرت صحيفة 
ناصر جودة، امس، في مؤتمره الصحافي الدوري في دار رئاسة الوزراء، صحة ما ورد من قبل جبهة 

وقال ". خلفية استهدافها في االنتخابات البلدية"العمل االسالمي عن اعتقال عضوين منها في الزرقاء على 
ة أمن دولة، وقضايا لها عالقة بممارسة نشاط يستهدف أمن انه تم اعتقال أربعة اشخاص على خلفية قضي

التحقيق ما زال مستمرا معهم، وعند انتهاء التحقيق سيتم تزويد الصحافة "واضاف ان . االردن
وفي سياق متصل، قال جودة تعقيبا على اتهام اإلسالميين للحكومة  ".بالمعلومات حول هذه القضية

جبهة العمل االباستهداف الحركة، والتصعيد بين 
  ".الحكومة ألي كان، خاصة االحزاب

من جهة اخرى، جدد جودة رفض الحكومة واالردن لما تردده بعض األخبار، خاصة في الصحافة 
" عاريفم"وفي اشارة لما زعمته صحيفة . االسرائيلية حول موضوع الكونفدرالية بين االردن وفلسطين

االسرائيلية قبل ايام حول موضوع الكونفدرالية، وان االردن يفكر جديا فيها، وان ثمة محادثات حول هذا 
" موقف العاهل االردني وحكومته محسوم وال داعي للتأكيد عليه في كل مناسبة"الموضوع، أكد جودة أن 

لدولة الفلسطينية المستقلة على مصلحة االردن العليا تكمن في اقامة ا"وقال إن . حول هذا الموضوع
  ".الدولة القابلة للحياة. التراب الوطني الفلسطيني

حول دعوة االمين العام لجامعة الدول :  عمر المحارمة- عمان :23/5/2007الدستور وأضافت صحيفة 
 اخر العربية الى اجتماع عربي على مستوى المندوبين لمناقشة الوضع اللبناني وامكانية انعقاد اجتماع

على مستوى وزراء الخارجية لبحث ذات الموضوع قال جودة انه ال يعرف تفاصيل هذه االجتماعات 
وال متى ستحدث، ولكن االردن جاهز لتقديم اي جهد قد يس

أن
المطلوب أرد" فتح اإلسالم"على سؤال عن اتصاالت أردنية للمطالبة بتسليم زعيم تنظيم 

وحول جهود االردن الحتواء االزمة في االراضي ". هنالك إجراءات قضائية مستمرة حول ذلك"
لح العليا للشعب الفلسطيني ونحن نحث الفلسطينية قال الناطق الرسمي ان االقتتال الداخلي ال يخدم المصا

. الجميع على تركيز الجهود نحو اقامة الدولة الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقة الشرعية
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47.

صهيوني ورغبة بعض االطراف 
ي، أنتجا الفتنة من جديد فالفلسطينية والعربية التي انخرطت في البرنامج األمريك

اإلصرار "وشدد على أن ." مشروع الصهيوني الذي يزعم انه الكيان الديمقراطي الوحيد في المنطقة
مؤشرات تضع "، هي "الفلسطينية

48.

وتابعوا ان هناك ارتباكاً بادياً في عمل هذه الحكومة، وان .  في المواقع اإلدارية العليا
به هو أنها االنجاز الكبير الذي تستطيع هذه الحكومة أن تفاخر 

خصومة مع األحزاب والقوى السياسية الفاعلة وخاصة مع الحركة اإلسالمية، وكذلك مع مؤسسات 
دم الثقة بين الحكومة والمواطنين التي تحدت 

وعن مشاركة العسكريين في االنتخابات البلدية المقبلة قال جودة، ان المنع من المشاركة باالنتخابات 
  .  االنتخابات النيابيةبالنسبة للعسكريين ورد فقط في قانون

  
  جبهة العمل االسالمي تدعو الفلسطينيين الى عزل دعاة الفتنة ومواجهة العدو المشترك  

عزل دعاة "دعا حزب جبهة العمل االسالمي الفلسطينيين إلى مواجهة االعتداءات الصهيونية و: عمان
تجاوز على حق الشعب الفتنة العمياء، ورفع الغطاء الرسمي والشعبي والتنظيمي عن كل من ي

كما دعا في بيان صدر عنه، امس، الدول العربية الى ". الفلسطيني، أو يسعى لمصادرة خياراته الحرة
وقال الحزب ان . المسارعة لرفع فوري للحصار السياسي واالقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني

لقد "وتابع . ت في البرنامج األمريكياالقتتال بين الفلسطينيين هو نتيجة لـضغط األطراف التي انخرط
كان األمل كبيرا بفك الحصار المالي والسياسي العربي عن الشعب الفلسطيني، تمهيدا الختراق هذا 

الحصار الظالم على المستوى الدولي، لكن الضغط األمريكي وال
ي محاولة بائسة لخدمة 

ال
على توتير األجواء والتشكيك بالمقاومة والدعوة إلى حل الحكومة 

دية المحافظة على الوحدة الوطنية، وصون دماء الشعب الفلسطيني، الكثير من األسئلة المشروعة على ج
بدخول " أسفرت عن نفسها"، الفتا الى ان المواجهة "والحفاظ على حقوقه التاريخية وثوابته الراسخة

بقسوة وبطش رغبة من العدو باستمرار النزيف الداخلي وتوظيف فئة قليلة من "القوات الصهيونية 
  ".صية لتحقيق األهداف المشبوهة بالوكالة عنهأصحاب المصالح الشخ

  22/5/2007الدستور 
  
  نواب التيار اإلسالمي في األردن يعتبرون أداء مجلس النواب مخيبا  

اعتبر نواب حزب جبهة العمل االسالمي في األردن ان المجلس النيابي الرابع عشر اخفق في : عمان
. بة، وقالوا ان ما أقره المجلس من قوانين كان مخيباًاالضطالع بالدور المنوط به في التشريع والرقا

وقال نواب الكتلة اإلسالمية أننا نؤكد وبكل أسف أن هذا المجلس لم يرق الي الحد األدني من الطموح 
الذي يتطلع اليه المواطن األردني، ولم يضطلع بالدور المنوط به في التشريع والرقابة والمساءلة الى 

نها الشعب األردني الذي عبر عن عدم رضاه من خالل استطالعات الرأي التي الدرجة التي يرضى ع
وشدد على ان المجلس استجاب للضغوط الحكومية فمرر كل ما أرادته . أجريت خالل األعوام المجلس

الحكومات، باالضافة الى ذلك فقد تم تهريب النصاب في جلسات خصصت لمناقشة قضايا هامة مثل 
أما رئيس المجلس عبدالهادي المجالي . ة األسرى االردنيين في سجون االحتاللقضية األسعار وقضي

فأشار نواب الحزب الى انه تجاوز النظام الداخلي في كثير من الحاالت حيث عقد جلسات بدون نصاب 
وقالوا ان المجالي دأب على التهجم على . قانوني ولم يتابع كثيراً من المذكرات التي قدمها المجلس

وشدد النواب على ان الحركة اإلسالمية قدمت كتلتها لالنتخابات . كة اإلسالمية بين الحين واآلخرالحر
النيابية من خالل برنامج مفصل تناول كافة الصعد المحلية والعربية والدولية، كما طرحت الحركة 

 بين المجتمع وقالوا لقد أقر رئيس الوزراء ان هناك أزمة ثقة. اإلسالمية رؤيتها لإلصالح الشامل
والدولة، كما أقر بأن هناك قوى متنفذة تقف حائالً دون محاربة الفساد، وأقر كذلك بأن هناك عوائق أمام 

تعيين األكفاء
زادت التوتر واالحتقان وأشعلت 

ال
المجتمع المدني ومع الجسم الصحافي، وزادت من فجوة ع
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  23/5/2007القدس العربي 

49.

رد لالجئين 
وطالب الحكومة اللبنانية العمل على وقف االقتتال.  لبنانالفلسطينيين في شمال

سلمية في إنهاء االزمة القائمة وتوفير الحياة الكريمة ألبناء المخيم، مذكرا ان أبناء المخيم عبروا عن 

  وضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين في االردن.50
استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الد

الجئين في االردن عمران ريزا وبحث معه سبل التعاون بين الجانبين فياالمم المتحدة لشؤون ال
ع والخطط التربوية المستقبلية للوزارة والتي 

51.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ، ودعت كل األطراف المـشاركين          .  جثة في منطقة طرابلس    32وانتشل  

يات وتراجعت في مجال حقوق اإلنسان من خالل حزمة عنها رئيس الوزراء نفسه، وهبطت بسقف الحر
مشاريع القوانين التي دفعت بها إلى البرلمان ومن خالل إجراءات وقبضة أمنية صارمة على التعيينات 
والبعثات واالنتخابات واالجتماعات والمقاالت الصحافية وخطب الجمعة والخطب في الفعاليات 

  .الجماهيرية

  
     محمد عقل يدعو لوقف التصعيد في مخيم نهر البارد  

دعا رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد عقل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون واذرع : عمان
المنظمة الدولية المختلفة بلعب دور لوقف التصعيد الذي حدث مؤخرا في مخيم نهر البا

 واللجوء الى الوسائل 
ال

  .حرصهم على امن لبنان ووحدته الوطنية
حداث في المخيم الفتا الى ان األمم المتحدة واعرب عقل عن قلقه وأعضاء اللجنة من تطورات اال

وقال عقل انه وبعيدا عن تعقيدات المشهد السياسي . صاحبة الوالية على مخيمات الالجئين الفلسطينين
واألمني في لبنان والجدل الكبير حول سالح المخيمات فإننا ننظر بعين الخطورة الى القصف العشوائي 

  .لى تراكم جثث الشهداء وإعداد المصابين دون العناية بهمالذي ال يفرق بين مدني ومسلح وا
  23/5/2007الدستور 

  
طوقان يلتقي ممثل مف 

 ممثل مفوضية ، اليوم،كتور خالد طوقان
 

وعرض طوقان اهم المشاري .المجاالت التربوية والتعليمية
من شانها االرتقاء والنهوض بمستوى ونوعية التعليم مشيرا الى اهم االنجازات التي تحققت خصوصا في 

 . تطوير المناهج ورياض االطفال وادخال تكنولوجيا التعليم للمدارس والتجهيزات واالبنية المدرسيةمجال
من جانبه اشاد ريزا بالنقلة النوعية للمسيرة التربوية االردنية مؤكدا اهمية التعاون والتنسيق التربوي بين 

  .المفوضية والوزارة
  22/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

 
   ف على مخيم نهر البارد يحصد المزيد  من األرواحالقص 

استمر أمس التفجير األمني بين الجـيش اللبنـاني    :بيروت من 23/5/2007الخليج اإلماراتيـة     اوردت
في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين ومحيطه في شمال لبنـان لليـوم             " فتح اإلسالم "وعناصر تنظيم   

زيد من األرواح، وفيما لم تتأكد إحصائيات وافيـة عـن أعـداد القتلـى               الثالث على التوالي، وحصد الم    
 قتيال سقطوا في األيام الثالثة الماضية، وذكرت أخرى         66والضحايا والجرحى، ذكرت مصادر أن نحو       

.  جثة، وإجالء جرحى من داخـل المخـيم        32 وقالت مصادر إنه تم انتشال       80أن العدد يصل إلى نحو      
بأنها األعنف، وخصوصا في الصباح، وقد توقفت بعد الظهر لساعات، ما سمح            ووصفت اشتباكات أمس    

دعا الصليب األحمر الدولي أطراف القتـال إلـى         و. بدخول قوافل إغاثة ومعونات غذائية وطبية للمخيم      
 الجئا فلسطينيا في مخيم نهر      27وأعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أمس أن         .احترام القانون الدولي  

 شخـصا   60ارد تم إجالؤهم ونقلهم إلى مستشفيات منذ يوم األحد، فيما عالج الصليب األحمر اللبناني               الب
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 الشرقية للمخيم، وعلى كل المواقع التي كانت تشغلها عناصـر            ية     

أبو سليم طه في اتصال هاتفي مع قنـاة         " مفتح اإلسال "متحدث اإلعالمي ل     

 "طرفاً ثالثاً " اإلسالم، ابو سليم طه،      اتهم المسؤول االعالمي لفتح    200

  .لم يسمها ايضا
مصدر أمني رفيع إن مجموعة من قوى األمن الداخلي كانـت            عن 23/5/2007األخبار اللبنانية    قلت

ر يفجقام بت  

 السالح الفلسطيني ال عالقة بين: رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني .52
ليس هناك عالقة   "أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خليل مكاوي على أن           :  ثناء عطوي  -روت

قررات الحوار الوطني وبالتالي               

/5/2007  

53.

 أن بالده تدرس تقديم مساعدة عسكرية عاجلة إلى رئيس الوزراء اللبنـاني فـؤاد               ،في واشنطن  

يطر أول أمس علـى     وكان الجيش اللبناني قد س     .في المعركة إلى احترام قواعد القانون اإلنساني الدولي       
كامل التالل المحيطة في الجهة الجنوب

 جريحاً وعدد   20وأشير إلى أن عدد جرحى الجيش بلغ أمس         . على هذه التالل بعد تدميرها    " فتح اإلسالم "
وقال ال . عسكريين 3الشهداء  

إذا " لبذل آخر قطرة من دمـائهم     "من داخل مخيم نهر البارد أمس إن مقاتلي تنظيمه مستعدون           " الجزيرة"
وحمل الجيش مسؤولية إراقة دماء المدنيين واألطفـال داخـل المخـيم،            . واصل الجيش اللبناني عملياته   

، وهو ما رفـضه الجـيش اللبنـاني،         "وتدمير البيوت على ساكنيها   بالقصف والتقتيل بال رحمة     "واتهمه  
  .واعتبر أنه ال أساس له من الصحة

بينهـا جثـث    " فتح االسالم " جثة لمقاتلي    40تمكن الجيش من سحب نحو      : 23/5/2007النهار  وذكرت  
  .مقاتلين من جنسيات افريقية

23/5/7 الشرق األوسط    واضافت
بالعمل على ابقاء الوضع متوتراً ال بل متفجراً، وذلك من خالل ممارسة عمليات القنص باتجـاه مواقـع                  

ان هذا الطـرف    ": وذهب ابعد من ذلك ليقول    . فتح االسالم كلما هدأت الجبهة او تم التوافق على هدنة ما          
 "جهات امنية لبنانيةيتعاون مع ) الذي لم يسمه(الثالث 

ون
 ، عثرت على مسلح مصاب بطلق ناري في رجله         في طرابلس  تقوم برفع األدلّة من مبنى عبده     
  .نفسه بعد ساعة من المفاوضات

مصادر امنية أكدت ان الجيش أنجز تقدماً مهمـاً علـى ثالثـة              ان   23/5/2007لكويتية  الراي ا وافادت  
من جنسيات سورية وفلسطينية ولبنانيـة وتونـسية        " فتح االسالم "محاور، وقبض على عدد من عناصر       

 .ومغربية وجزائرية خالل دهم بعض مراكز التنظيم
  

  وسالح فتح االسالم
بي

بين السالح الفلسطيني وسالح منظمة فتح اإلسالم التي ليست جزءا من م
 وهـي   ،فتح اإلسالم ظاهرة غريبة ال تشبه العروبة واإلسالم       "ن  ، وقال إ  "ال تخضع لتعريف لجنة الحوار    

مؤلفة من عناصر إرهابية ينتمون إلى جنسيات متعددة وأقلية فلسطينية تـسللت إلـى مخـيم البـداوي                  
  ."واستولت بالقوة على أسلحة وذخائر الفصائل الموجودة فيه

23البيان اإلماراتية 
  
   تقديم مساعدة عسكرية إلى لبنانتدرستدعم تحرك الجيش وواشنطن  

 ،أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية شون ماكورماك       : البداوي 22/5/2007 الحقائق   ذكرت
الثالثاء 

 مليـون   40را بان الواليات المتحدة سبق أن قـدمت         مذك .السنيورة في مواجهة تصاعد العنف في البالد      
  .2007 وخمسة ماليين دوالر إضافية خالل 2006دوالر كمساعدة عسكرية إلى لبنان خالل 

ان الحكومة لم تطلب ذلـك      "أوضح مصدر حكومي    :  من بيروت  23/5/2007الشرق األوسط   واضافت  
 مليون دوالر فـي مـؤتمر       220 لبنان بقيمة    حديثاً، وان االمر يتصل بقرار الحكومة االميركية مساعدة       

 وهـذا تطـور     ،وما يحصل اآلن هو التعجيل في المساعدات      .  تذهب الى الجيش وقوى االمن     3باريس  
  ".جديد
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 جانب سورية او مجموعات ارهابية او اي طرف، تهدف الى تاخير او عرقلة                  
وكان يشير الى جهود انشاء محكمـة        ."هود لبنان لترسيخ سيادته او تحقيق العدالة في قضية الحريري         

لكن سنو اوضح ان لـيس بامكانـه    .ي  

54.

عنا فـي الحـسم     تزداد التفجيرات، لكن كلما أسر    "وتوقع جنبالط أن     ".هر البارد     

السلطة الفلسطينية مستنكرا االعتداءات االسـرائيلية           

فـي  " فتح اإلسالم " نار، كلما احتمى بعض المسلحين من              
ة مـسؤولي "ورأى أن    ".مخيم وأطلق النار على الجيش، على األخير أن يقوم بواجباته وهذا أمر محسوم            

س فقط السياسي أو الكالمي كما فعلـوا فـي           

: تبيرو من   وسام أبو حرفوش وليندا عازار     نقال عن مراسليها   23/5/2007الراي الكويتية    فيما افادت 
يحق للبنان السعي الى حماية شعبه وفرض احترام سيادته         "انه  اكدت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس،      

واضافت لدى استقبالها وزير الخارجية السويدي كارل       ". ونحن ندعم، لذلك، كثيرا جهود حكومة السنيورة      
وقال الناطق باسم البيت     ."قلقة على لبنان حيث تواجه حكومة السنيورة عدوا متطرفا شرسا         "بيلدت، انها   

الواليات المتحدة تجدد دعمها لرئيس الوزراء السنيورة وحكومة لبنان الـشرعية           "سنو ان   االبيض توني   
لـن  : "واضاف امـام الـصحافيين    ". والمنتخبة ديموقراطيا في مواجهة تهديد االرهاب والعنف السياسي       

نتسامح مع اي محاولة من
ج

دولية لمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحرير
لة نحـن ال نـزال      في هذه المرح  : "وقال. القول ما اذا كانت سورية تقف وراء المعارك في شمال لبنان          

ان مـن يقفـون وراء      "غير انه اضاف     .الى سورية " ندرس بدقة ما يجري، لكن من المهم ارسال اشارة        
الهجمات االخيرة يرمون الى هدفين هما تقويض امن لبنان وتحويل االنظار الدولية عن جهـود اقامـة                 

 ."المحكمة الخاصة للبنان
  
  والجيش يقوم بواجبه األسد ينفذ تهديده في نهر البارد: جنبالط 

دعا رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبالط المنظمـات         : بيروتمن   23/5/2007 الحياة   ذكرت
رفع الغطاء عن التنظيمات اإلرهابية التي تضر بالمصلحة الفلسطينية وال عالقة لها أبداً             "الفلسطينية إلى   

اإلدانـة العمليـة والعمالنيـة      "جيش اللبناني والدولة في     ، مطالباً اياها بالتعاون مع ال     "بالقضية الفلسطينية 
الواضح أن كالم الرئيس السوري بشار األسد بدأ ينفذ حين أعلن في اتصال مع األمـين                : "وقال". لهؤالء

العام لألمم المتحدة بان كي مون أن إنشاء المحكمة سيسبب اضطراباً من بحر قزوين إلى البحر المتوسط                 
 جنبالط في مؤتمر صحافي عقده في منزله في بيـروت أمـس، إلـى      دعاو ". البارد وها هو بدأ في نهر    

تنظيم لقاءات شعبية دعماً للجيش والى فتح باب التطويع فيه مـن دون الحـسابات الـضيقة الطائفيـة                   "
وإلى الوقوف الى جانب الجيش وزيادة قدرته على التـصدي لإلرهـاب واخـراج الـسالح         ".والمذهبية

وليتفضل السيد حسن نصر اهللا ويفي بوعده ألن هذا السالح مضر وليس            "خارج المخيمات   الفلسطيني من   
سالحاً فلسطينياً ألن هناك معلومات تقول إن بعض المقاتلين األجانب من القواعد في البقاع وغيره ألحمد                

جبريل تتوجه اليوم إلى ن
واعتبـر أن االدعـاء إن       ".كلما استطاعت الدولة ان تمنع األسد والمعلم من تحويل لبنان الى عراق ثان            

ال بد مـن الوصـول إلـى        : "وأضاف. "الجيش يتعرض للمدنيين الفلسطينيين مسيء لهذا الجيش الباسل       "
بعد انتهاء  "، متمنياً   "لى هذه العصابة  طريقة لفك أسر األهالي في نهر البارد لكن ال بد أيضاً من القضاء ع             

المأساة، أن ننكب جميعاً كمسؤولين مع منظمة التحرير على درس الحقوق المدنية المـشروعة للـشعب                
وكان جنبالط ابرق الى قيادة ". الفلسطيني في لبنان  

  .على الشعب الفلسطيني
ال "النائب وليـد جنـبالط أن الجـيش         " اللقاء الديموقراطي "أكد رئيس    23/5/2007بل   المستق واضافت

يستطيع سوى القيام بواجباته كلما حصل إطالق
ال

، لي"فتح اإلسالم "المنظمات الفلسطينية بأن ترفع الغطاء عن       
  ".األمس، إنما الغطاء العمالني في داخل المخيمات
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55.

منـذ  " فتح اإلسالم "الجماعة تتبعت عبر اإلخوة في الفصائل الفلسطينية خطى حركة          " أن     
فقد . نشأتها، حيث تبين لها أن هناك شيئاً مشوشاً وغير واضح حولها          

القضية الفلسطينية ويرغب في مقاتلة العدو اإلسرائيلي، ومنها من يريـد           حت عباءتها، منها من يناصر      
 هذه الظاهرة ليوظفها فـي                

2007  
  

  وقف المأساة " فتح االسالم"يناشدون سنّة لبنان : "تيار السلفي الوسطي .56
التيـار الـسلفي    "يات وهيئات اسالمية، اجتمعت تحـت اسـم              

57.

ال يمكنني أن أعطي رأياً، لكن ما يمكنني قوله هـو اننـي لمـست               : "رأيه في طريقة الحسم قال سوالنا     

على المسؤولين في فتح أو حماس او غيـرهم          "عن جنبالط قوله   23/5/2007السفير  وفي السياق نقلت    
استنزاف : اضافو". بة فتح االسالم التي ال عالقة لها بالقضية الفلسطينية        ان يسلموا هذه العصابة، عصا    

  ".في نهر البارد قد يجر الى استنزافات اخرى
  
  ترفض إلباس األحداث الثوب الطائفي"  االسالميةالجماعة" 

 علي الشيخ عمار المحاوالت التي يقوم بها البعض" الجماعة اإلسالمية"رفض رئيس المكتب السياسي لـ
إللباس األحداث الجارية في الشمال الثوب الطائفي ومحاولته تصوير األمر بأنه انقضاض على مجموعة 

إن : وقال. سنية يقوم به فريق ينتمي إلى الطائفة نفسها، وما يعني ذلك من امتداد يطال الساحة الفلسطينية
التعقل وعدم استغالل مسألة "إلى ، داعياً "من تراوده مثل هذه األفكار إنما ينطلق من إطار مذهبي ضيق"

من امتدادها إلى ساحات أخرى إذا لم يعمد الجميع مواالة "، محذراً "أمنية في عملية التوظيف السياسي
من تناوب "وحمل رئيس المكتب السياسي للجماعة اإلسالمية  ".ومعارضة إلى التصدي لها ومعالجتها

  .وأمثالها" فتح اإلسالم"الرتماء في أحضان حركة على الحكم والسلطة مسؤولية دفع بعض الشباب ل
ولفت عمار إلى

أبلغنا أنها تضم عـدة مجموعـات        
ت

مواجهة االحتالل األميركي في العراق، فيما هناك فريق يحاول االستفادة من
ما توافر لدينا من معلومات أكد أن عدداً        "وأوضح علي الشيخ عمار أن      ". اتجاهات مختلفة تخدم مصالحه   

مؤمن ومتدين ومتشدد، لكن هناك جهات معينة تعمل علـى اسـتغاللهم            " فتح اإلسالم "اً من عناصر    كبير
كيفية تنامي هذه الحركة في وقت كانت فيه الفـصائل الفلـسطينية            "إال أنه تساءل عن     ". لمآربها الخاصة 

ـ                وة الرئيـسية   المعنية في مخيم نهر البارد ترتاب في أمرها وتشكك في توجهاتها حتى أضحت اليوم الق
  ".داخل المخيم

/23/5األخبار اللبنانية 

ال"
ناشد بيان حمل توقيع عشر جمع: بيروت
أهل السنّة في لبنان وقـد اعلنـوا انهـم جـاؤوا             "باسم" فتح االسالم "، قيادات وعناصر تنظيم     "الوسطي

، "لنصرتهم ان يوقفوا هذه المأساة وينزعوا فتيل االزمة وينهوا جميع المظاهر المسلحة التي توتر االجواء              
أهل السنّة في لبنان ليسوا بحاجة الى قوى عابرة للحدود تتحدث باسمهم وتفـرض علـيهم                "وذكرهم بأن   

ادرون على التعبير عن انفسهم والسير بالمشروع الجامع الذي يتناسـب مـع             وصايتها ومشاريعها، فهم ق   
  ".خصوصية التنوع في بلدهم وهم اهل البيت وأصحابه فمن اراد الدخول فليأت البيوت من أبوابها

  23/5/2007الحياة 
  
  مةسوالنا يدعم الجيش اللبناني والحكو 

لى للشؤون الخارجية والدفاع فـي االتحـاد   أعلن الممثل األع  : بيروتمن   23/5/2007 الحيـاة    اوردت
، مؤكداً تضامنه مـع الـشعب       "فتح اإلسالم "األوروبي خافيير سوالنا، دعمه الجيش اللبناني في مواجهته         

النزاع في شمال لبنان لن يؤثر في إقرار المحكمة الدولية في مجلـس             "وشدد على أن    . اللبناني وحكومته 
 التقى خاللهـا رئيـسي      ، آتياً من إسرائيل   ،رته بيروت أمس ساعات   موقف سوالنا جاء خالل زيا    ". األمن

وعـن  . النائب سعد الحريري  " المستقبل"المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة فؤاد السنيورة ورئيس كتلة          

  

            29 ص                                      730:         العدد                        23/5/2007 ربعاءاأل: التاريخ



  

  

 
 

) الـسنيورة (زراء             

: يتمكن من السيطرة على الوضع؟ قال سوالنا               
 بأن ستكون هنـاك صـعوبات       ذا السيناريو لن يحصل، فنحن نتحدث عن مئات األشخاص وال أعتقد          

الحريـري، بيـان         

58.

ود وبـري                   
وقال لحود، خالل لقاء مع االعالميين المعتمدين في القصر الج. والسنيورة

وهذا في صلب الجهود والمساعي     . العدالةحصل اآلن هو تسليم كل من اعتدى على الجيش اللبناني الى            
م بحرب على المخيمات، فهذا ليس لمصلحة لبنان،             

 23/5/2007شرق األوسط 
  

     وسكو تأمل رداً مناسباً على العمليات االرهابية .59
الروسية عن الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كامينين          " نوفوستي"ت وكالة أنباء    

ندين بحزم العمليات اإلرهابية ونأمـل فـي أن         : "له تعليقا على األحداث الجارية في مخيم نهر البارد        
لى الحكومة والقوى السياسية في لبنان بضبط الـنفس وأال            

  

ع الجيش اللبناني وهذا أمر جيد، إضافة الى أنني أعتقد بأن المعركة ليست بين اللبنانيين               تضامن الجميع م  
والفلسطينيين، المشكلة هي بين مجموعة إرهابية وبين الحكومة، وأنا رأيت رئيس الو

لسالم في المنطقة   يجتمع مع كل القادة الفلسطينيين وممثليهم ودعموا النشاطات الجارية، ونأمل بأن يحل ا            
وعـن   ".ويكون شامالً ويشعر الجميع بالتحسن والراحة كما يسمح للفلسطينيين بحـق التمتـع بحقـوقهم    

سيناريون طلب الجيش مساعدة القوات الدولية في حال لم 
ه"

 ووصف سوالنا بعد لقائه .عسكرية للجيش اللبناني تحول دون سيطرته على الوضع       
وجوده في لبنان دائماً حين يكون هذا البلد        "فيما شكر الحريري لسوالنا     ". المهم جداً "الجامعة العربية بـ    
  .يان الذي أصدرته الجامعة العربيةأننا ندعم بالكامل الب"وأعلن ". في حاجة الى الدعم

في الوقت نفسه عن إبداء اي موقف مرتبط بتأييـد          سوالنا  امتنع   23/5/2007الشرق األوسط   واضافت  
واعتبر ان هذا االمر شأن لبناني يتعلّق       . دخول الجيش اللبناني الى مخيم نهر البارد في الشمال او عدمه          

  .السلطات المعنيةباالستراتيجيات والتكتيكات التي تعتمدها 
  
 حكومة وحدة وطنية ومبادرة .. تسليم عناصر فتح االسالمإلىالفصائل لحود يدعو  

يلتفـوا حـول الجـيش      "دعا الرئيس اللبناني اميل لحود اللبنانيين االكثرية والمعارضة الى ان           : بيروت
الـى  " جميع المعنيين "كما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة و           ". الوطني

. االلتقاء في اسرع وقت ممكن لالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل كل القـضايا المطروحـة                "
ويتم في الوقت نفسه فك االعتصامات في الوسط التجاري في بيروت تمهيدا إلجراء انتخابات رئاسية في                

س المجلـس االسـالمي الـشيعي       ورحب لحود، في هذا السياق، بموقف نائب رئي       ". موعدها الدستوري 
االعلى الشيخ عبد االمير قبالن الذي دعا الى عقد اجتماع في قصر بعبدا يضم الرؤساء لحـ

ان مـا يجـب ان      "مهـوري            
ي

اما ان نقول اننا نريد القيا: "وأضاف". التي تبذل حالياً  
واكد ان  ". وعندها تنتهي المشاكل عندنا   . بل مصلحته هي في ضمان حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم         

توقيف عناصر فتح االسالم ووضع حد لها، النها هي من يشرف علـى             على الفصائل الفلسطينية القيام ب    "
واذا لـم   . وعليها ان تساعد الدولة عملياً وليس فقط بالكالم       . االمن داخل المخيمات وليس الدولة اللبنانية     

  ".يتمكنوا من ذلك وبات االمر ينطوي على خطورة تهدد لبنان، فهذه الخطورة ستطالهم ايضا
ال

م
نقل
قو

نأمل أن تتح: "اضافو". د المناسب تواجه الر 
حقيقة تبعث على األمل وهي وقوف جميع اللبنـانيين سـواء           "، مشيرا إلى وجود     "تسمح بتدهور الوضع  

  ".األغلبية الحاكمة أو زعماء المعارضة موقفا واحدا تجاه األحداث المأساوية
  23/5/2007المستقبل 
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 "بكل الوسائل"فرنسا تعرض مساعدة لبنان  .60
 عـن موقـف حـازم إزاء        

  
  "   فتح االسالم"اللبناني في مواجهة المؤتمر اإلسالمي تدعم دور الجيش  .61

الدور الذي يقوم به الجيش     " امس انها تدعم     ، التي تتخذ من جدة مقرا لها      ،قالت منظمة المؤتمر اإلسالمي   
وأعلنـت أن   ". في لبنان مـالذا لهـم        

  ".ن سقطوا نتيجة العمال العنف اإلرهابية

 
62. 

دعا اتحاد المحامين العرب كل األطراف على األرض اللبنانية إ: القاهرة
ألحداث، وقال إن هذا التصعيد سوف يؤدي في حالة وقوعه إلى حالة جديـدة مـن الفوضـى وعـدم                    
سيرة إعادة اإلعمار بعد العدوان الصهيوني في صـيف العـام                 

  23/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

      ران ترفض المس باستقرار لبنان .63
 محمـد علـي           

64.

، امس تهابيان أصدرته خارجي  ، عبر   عبرت فرنسا :  ميشال أبو نجم   -باريس
األحداث الدامية التي يعرفها لبنان ودعت اللبنانيين الى االتحاد وعدم الخضوع لمساعي الترهيب الجارية              

نان بكل الوسائل وبالدرجة األولى على المـستوى الـسياسي والـدولي            بحقه مبدية استعدادها لمساعدة لب    
اعتبر جـان باتيـست مـاتيي،        و .وتحديدا في مجلس األمن إذا ارتأت الحكومة اللبنانية نقل المسألة اليه          

 ."ضغوط على الحكومة اللبنانية ومحاولة ترهيب"الناطق باسم الخارجية أن ما يجري هو بمثابة 
 23/5/2007الشرق األوسط 

اللبناني لمحاربة اإلرهابيين الذين يتخذون من المخيمات الفلسطينية
األمين العام للمنظمة البروفسور اكمل الدين احسان اوغلو أعرب عن إدانته الكاملة للعمليات اإلرهابيـة               "

وأكد اوغلو خالل اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد الـسنيورة             ".التي شهدتها الساحة اللبنانية   
تعازيه ومواسـاته السـر     " واعرب عن    ".حرصه على استقرار لبنان ومؤسساته وتعزيز وحدته الوطنية       "

الضحايا الذي
  23/5/2007المستقبل 

 أياٍد أمريكية وصهيونية أشعلت األحداث: اتحاد المحامين العرب
 ضبط النفس وعدم تـصعيد      لى         

ا
االستقرار في لبنان، إضافة إلى تعطيل م

   .الماضي
شتباكات الدموية التي دارت وتدور في محـيط        وأكد االتحاد في بيان له أمس أن االنفجارات األمنية واال         

مخيم نهر البارد وداخله التي حصدت أرواح األبرياء من الجئين فلسطينيين ولبنانيين عزل تقف وراءها               
   .أياٍد أمريكية صهيونية وعمالء يريدون إشعال فتنة الحرب األهلية

إي
عن المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانيـة" ارنا"نقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية      

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تعتبر أن أي إجراء يمس أمن لبنان واسـتقراره، أمـر              "حسيني قوله إن    
نيين وتدهور األوضاع اإلنـسانية     إننا قلقون إزاء استهداف المد    "وأعلن الحسيني    ".خطير وال يمكن قبوله   

يتم إيالء االهتمام بالقضايا اإلنسانية في هذا المخيم وأن تتخذ          "وأمل أن   ". في مخيم نهر البارد للفلسطينيين    
  ".إجراءات عاجلة إلغاثة الجرحى والمتضررين

  23/5/2007المستقبل 
  
  نهر البارد خيم مقوارب سورية مموهة تنقل إمدادات لوجستية إلى : السياسة الكويتية 

االرهابيـة المـدعو شـاكر      " فتح االسالم "امس عن ان زعيم عصابة      " السياسة"كشفت مصادر موثوقة ل   
العبسي طلب من المخابرات السورية معونات لوجستية عاجلة لعناصره المحاصرين داخل مخـيم نهـر               

 طلبوا مـن قائـد سـالح        مشيرة الى ان ضباطا قياديين في المخابرات السورية       , البارد في شمال لبنان   
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ة التابعين للقوات البحرية في نقل هذه االسلحة الى المخيم وذلك بعد اقفال الحدود البرية                
ن العبسي التراواكدت المصادر ذاتها ان سورية طلبت م       .الشمالية للبنان 

عن تفجيري االشرفية وفردان في بيروت لما في ذلك من اساءة لدمـشق وللجماعـة ولحلفـاء                 " االسالم
ن وحدة من الجيش اللبناني تمكنت مساء  امس مـن إلقـاء             

65.

ارتياحه اللتفاف الشعب اللبناني بكل فئاته وقواه السياسية حول جيشه 

ض القوى السياسية اللبنانية على استئناف الحوار الوطني وتحصين 

 

وردا على . ماءاتهم

البحرية تجهيز قوارب مموهة وتحميلها أسلحة وذخائر ومتفجرات تناسب حـرب شـوارع واالسـتعانة               
بالضفادع البشري

فـتح  "جع فورا عن مـسؤولية        

ا" السياسة"الى ذلك علمت     .سورية في لبنان  
 من التابعية العراقية والسودانية بعيد وصولهم الى        ،تيةيحملون اي اوراق ثبو   ال   ، شخصا 12القبض على   

الجدير ذكره ان هذه الشبكة التي ألقي القبض عليها هي الثانية خـالل              .ناحية البقاع الغربي  طرق  مفترق  
 اذ تمكنت قوة من الجيش اللبناني من توقيف خمسة متسللين عراقيين عبر الممر ذاته               ،الساعات الماضية 

  . اول من امس
  23/5/2007سياسة الكويتية ال

 
  " فتح اإلسالم"الجامعة العربية تدين إرهاب  

دان مجلس جامعة الدول العربية على :  رامي ابراهيم-القاهرة : 23/5/2007المستقبل ذكرت صحيفة 
مستوى المندوبين فى اجتماعه الطارئ، أمس، بشدة األعمال اإلجرامية واإلرهابية التى اقترفتها 

ضد الجيش والقوى االمنية اللبنانية والمواطنين االبرياء، " فتح االسالم"رهابية المسماة المجموعة اإل
والتي تستهدف تهديد لبنان في أمنه وسالمته واستقراره وال تمت الى القضية الفلسطينية أو اإلسالم 

يش اللبناني لضبط وأكد المجلس في بيان دعمه التام للجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية والج. بصلة
االمن واالستقرار، معربا عن 

وشدد المجلس على أهمية استمرار الجهود الجارية . ومؤسساته االمنية في مواجهة هذه الحالة اإلرهابية
لسطينية والفصائل الفلسطينية إلحتواء الموقف للحكومة اللبنانية والتنسيق مع ممثلي منظمة التحرير الف

والحفاظ على أرواح االبرياء من لبنانيين وفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها، في اطار احترام القانون 
وح. اللبناني والمؤسسات اللبنانية
ة إزاء ما يواجهه من تحديات، وذلك حفاظا على أمنه واستقراره باعتباره لبنان وتعزيز وحدته الوطني

ووجه المجلس الشكر للدول العربية التى قدمت مساعدات وتجهيزات عسكرية لدعم . مصلحة عربية عليا
  .الجيش والقوى االمنية اللبنانية

ء التصعيد في لبنان في السياق نفسه، أكدت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري أن ورا
عناصر مأجورة ترتبط بمصالح قوى خارجية تستهدف زعزعة االستقرار واالمن في لبنان، مستغلة 

ودعت الشعب اللبناني الى الوقوف . المناخ السياسي المضطرب الذي يتعرض له لبنان في الوقت الراهن
  .صفا واحدا لمواجهة هذه المؤامرة

مس، األوضاع في لبنان بأنها بالغة الخطورة وتبعث على ووصف موسى في تصريحات صحافية، ا
القلق، مشيرا الى أنه أجرى اتصاالت عدة مع كل من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس

مجلس النواب نبيه بري وعدد من القيادات اللبنانية، باالضافة الى ممثلي بقية القوى السياسية الفاعلة 
ية والفلسطينية، وجدد إدانته لكل ما يجري في لبنان أو المساس بالجيش اللبناني، على الساحتين اللبنان

االحتقان السياسي في لبنان له "وقال  .بإعتباره إحدى المؤسسات الرئيسة التي تعبر عن السيادة اللبنانية
 ويذهب أسبابه المعروفة، ونحن نحاول اإلحاطة بها، ويجب أال تضاف إليها أسباب أخرى غير معروفة

، مشددا على ضرورة حماية كل المدنيين بكل انت"جرائها مزيد من الضحايا األبرياء
الجهود استؤنفت "سؤال حول إمكانية استئناف جهوده لحل األزمة السياسية في لبنان، اكد موسى إن 

  ".عربية المعنية في هذا الشأنونحن على تواصل يومي مع القيادات اللبنانية، ومع عدد كبير من الدول ال
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 المقبل يتم فيها التأكيد على إصرار يرانحز/  يونيو

ووصف موسى ما يحدث بين فتح وحماس بأنه  .قة إسرائيل على المبادرة العربية

من ناحية أخرى وقع األمين العام لجامعة الدول العربية وسفراء الدول العربية ومندوبوها لدى الجامعة 
ن توقيع لنصرة األقصى إلرسالها إلى األمين العام لألمم 

  .دوان على القدس وجه الع
  

  جنة برلمانية مصرية تدعو إلى قمة عربية .66
ي اجتماعها، أمس، بيانا شديد 

   مقابل شاليت.67
كشفت القاهرة أنها نجحت في الحصول على موافقة إسرائيلية لإلفراج عن: القاهرة

الجندي اإلسرائيلي األسير لدى الفصائل الفلسطينية غلعاد شاليت، مشيرة إلى أن ابل إطالق 
ل إتمام هذه الصفقة التي إن تمت ستساهم في 

" طأنباء الشرق األوس"جاء ذلك في تعليق للمحرر السياسي لوكالة . تمهيد الطريق لتحريك عملية السالم

 أضاف موسى أن مجلس الجامعة أكد بمناسبة الذكرى :23/5/2007الوطن السعودية وأضافت صحيفة 
األربعين لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية، على ضرورة قيام مجالس السفراء العرب في كافة 

5العواصم بتنظيم فعاليات سياسية وإعالمية يوم 
الجانب العربي على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة وتحقيق السالم في المنطقة 

  .وإبراز الموقف العربي االستراتيجي الداعي للسالم القائم على مبادرة السالم العربية
 إن الجامعة أو أية دولة لن ،قال موسى: لقاهرة ا:23/5/2007الخليج اإلماراتية وأضافت صحيفة 

تتفاوض عن دولة أخرى، وأن فلسطين هي التي ستتفاوض مع إسرائيل، وكذلك الحال بالنسبة للبنان، 
وسوريا، في حال مواف

ن العرب ينتظرون اجتماع اللجنة الرباعية الدولية التي تسلمت وأعلن أ. انتحار وقتل للقضية بالكامل
المقترحات العربية بشأن تفعيل عملية السالم، وإقناع هذه األطراف بالمبادرة العربية، مشيرا إلى 

  .اجتماعات عربية ستعقد بعد ذلك في هذا اإلطار
ن المتواصل على قطاع غزة، وفي بيان ثالث دعا المجلس العربي مجلس األمن الدولي للتصدي للعدوا

كما حذر من تداعيات التهديدات اإلسرائيلية الرسمية باغتيال القيادات الفلسطينية، معتبرا أنها تصب في 
جانب اإلرهاب الحكومي الرسمي، وشدد المجلس على حرمة الدم الفلسطيني، وأكد احترام اتفاق مكة، 

 بدعم السلطة والحكومة الفلسطينية والتعامل مع وأشاد بجهود مصر في رأب الصدع الفلسطيني، وطالب
  .أعضائها دون تمييز

و
وكبار المسؤولين بالجامعة وثيقة لجمع مليو

كما وقع . تحدة بان كي مون لدعوته للعمل على وقف اإلجراءات اإلسرائيلية والحفريات في القدسالم
وقال السفير محمد . على الوثيقة أعضاء األمانة العامة للجامعة العربية واإلعالميون المعتمدون بالجامعة
سالة سياسية لالحتالل صبيح االمين المساعد للجامعة، في تصريحات صحافية أمس، هذه الوثيقة بأنها ر

برفض كل اإلجراءات والتهويد والعدوان على القدس خاصة أنها تأتي في ظل احتفاالت إسرائيلية 
وقال إن هذه رسالة أيضا للشعب الفلسطيني في القدس، إن األمة العربية معك وإن هذه خطوة . مغرورة

ستتبعها خطوات عملية أخرى لدعم أهل القدس والوقوف في

ل
أصدرت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري ف: القاهرة

اللهجة يحذر الفصائل الفلسطينية من االقتتال الداخلي، الذي فتح شهية المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية إلى 
ودعت اللجنة إلى اجتماع على مستوى . والمخيمات الفلسطينية وتكثيف الغارات عليهاالتدخل في المدن 

وزراء الخارجية العرب الحتواء الموقف المتأزم في فلسطين وفي لبنان بعد المعارك األخيرة التي 
إلى عقد شهدتها لبنان بين الجيش اللبناني ومنظمة فتح اإلسالم، وطالبت اللجنة الجامعة العربية بأن تدعو 

  .مؤتمر قمة عربي لحقن الدماء العربية في لبنان وفلسطين
  23/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
إسرائيل وافقت على إطالق ألف أسير فلسطينيي: القاهرة 

 ألف أسير فلسطيني 
مق

المفاوضات ال تزال مستمرة حتى اآلن بقيادة مصر من أج
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68.

وطالب اثناء لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة . ية الشعب الفلسطيني ونشاطاتها ال تخدم قض
المقاومة االسالمية حماس خالد مشعل المجتمع الدولي بالضغط على إسر

وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف .  لسطيني فوراً، ورفع الحصار الجائر المفروض عليه
س، انطالقا من 

    إلى إسرائيل وآخر النتمائه لالخوان المسلمين  .69
" في بيان امس، ان قالت المنظمة الوطنية لحقوق االنسان في سوريا،: ا ف ب

 عاما اثر ادانته باالنتساب الى جماعة 12كمت، االحد، على فؤاد الشغري باالعدام وخفف الحكم الى 
 عاما بتهمة اجتياز 1

 
  ". االخوان المسلمين"عدام العضاء اال

  23/5/2007المستقبل 

70.

2007 
  

 واشنطن تعارض إسرائيل في اغتيال هنية .71
ا ألية محاولة من قبل إسرائيل للتصرف بشأن        عارضته      

وشدد المحرر . الرسمية على األنباء التي تواترت عن دعم مصر حركة فتح الفلسطينية ضد حماس
السياسي على أن الخمسمئة عنصر من الشرطة الفلسطينية الذين دخلوا إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة 

س، كان وفق تدريبهم في القاهرة والذي تزامن مصادفة مع االشتباكات األخيرة بين حركتي فتح وحما
  . برنامج تدريبي متفق عليه مسبقاً مع السلطة الفلسطينية

  23/5/2007الحياة 
  
  فتح اإلسالم التخدم قضية الشعب الفلسطيني: المعلموليد  

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن قيادة تنظيم فتح اإلسالم مطلوبة من أجهزة األمن  :دمشق
السورية

ائيل لوقف عدوانها على الشعب 
الف

يني، وتطبيق اتفاق مكة، وتثبيت وقف إطالق النار بين حركتي فتح وحماالداخلي الفلسط
مبدأ تحريم االقتتال الفلسطيني وبما يضمن التصدي للعدوان اإلسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني 

ينية وكان المعلم ومشعل قد عقدا مباحثات حول مستجدات األوضاع في األراضي الفلسط. في قطاع غزة
المحتلة، وخصوصا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة باإلضافة إلى التطورات األخيرة في شمال 

  .لبنان
  23/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
 عاماً لسوري تسلل12السجن : دمشق 

محكمة امن الدولة العليا 
ح

2باالعدام وخفف الحكم الى "وحكم على فارس نقور ". االخوان المسلمين في سوريا
ستخبارات االسرائيلية اعتقلته وسلمته الى قوات الطوارئ الدولية اال"، موضحة ان "الحدود السورية

بالغاء محكمة امن الدولة العليا "وطالبت المنظمة ". التابعة لالمم المتحدة وسلم الى حرس الحدود السوري
الذي ينص على حكم"  االستثنائي49وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص ووقف العمل بالقانون 

  
  من سكان مخيم نهر البارد شمال لبنان خليفة يوجه بمساعدات عاجلة للمتضررين 

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتقديم  : وكاالت- عواصم -أبوظبي، بيروت 
البارد شمال لبنان نتيجة األحداث التي يشهدها مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من سكان مخيم نهر 

  .ووجه سموه الجهات المعنية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من سكان المخيم. المخيم حالياً
/23/5الخليج اإلماراتية 

 أشارت وزارة الخارجية األميركية إلى م:القاهرة
وقـال   .الهجمات الصاروخية الفلسطينية المتواصلة عن طريق استهداف رئيس الوزراء إسماعيل هنيـة           

في إشارة إلى معارضـة     . "سياستنا إزاء االغتياالت المستهدفة معروفة جيدا     ": نائب المتحدث توم كيسي   
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72.
تحدة إسرائيل على تجنحضت الواليات الم  :  ماهر إبراهيم، د ب أ     -غزة  

شن هجمات عسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة لكنها أكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن                 
ن تتخذ كل اإلجراءات      

73.

ويشير التقرير الى انه    . منصرمشهر آذار ال          
يبدو ان القوات االمنية غير قادرة او غير مستعدة لتوفير الحماية "

من جهة ثانية، فقد اكد التقريـر انـه         .  ادى الى انخفاض التواجد الدولي الى خمسة موظفين في غزة          
 واالعتقال فـي           

ا لدى اسرائيل ينفي معارضة بالده اجراء مفاوضات بين تل أبيب ودمشسفير أمريك .74
 ان واشنطن لم تمارس اية ضغوط على،أكد سفير الواليات المتحدة لدى اسرائيل، أمس      : جوزيف حرب 

لالنباء ) أب(ونقلت وكالة    .ل السالم          

كيسي التأكيد على أن الواليات المتحدة تعتبر أن إلسرائيل الحق في           وأعاد   .الواليات المتحدة لهذا النشاط   
 .الدفاع عن نفسها ضد الهجمات ولكنه يجب عليها أن تفعل ما بوسعها لتجنب وفاة مواطنين أبرياء

  23/5/2007فراس برس 
 
  واشنطن تطالب إسرائيل بتجنب إصابة المدنيين 

ب إصابة المدنيين أثناء قيامهـا         
ب

إسرائيل يجب أ"وقال الناطق باسم الخارجية األميركية شون ماكورماك إن          .نفسها
صابات بين المدنيين أو إلحاق الـضرر بـالبنى التحتيـة الفلـسطينية              للحيلولة دون وقوع إ    "الضرورية

إسرائيل لديها حـق    ": وقال ماكورماك  . الفلسطينية في مسارها   -ولضمان بقاء عملية السالم اإلسرائيلية      
الضربات اإلسرائيلية وسقوط قتلـى مـن األبريـاء         "وقال ماكورماك إن    . "شرعي في الدفاع عن نفسها    

 المرتبطة بمحاولة استمرار األوضاع بعد أن يقوم متطرفون باستخدام اإلرهاب ضد            يظهران الصعوبات 
  ."سكان مدنيين أبرياء ثم يختبئون بين سكان مدنيين أبرياء آخرين

  23/5/2007البيان اإلماراتية 
  
  وراء تدهور األوضاع اإلنسانيةحصار والنعدام األمن والحواجزا: األمم المتحدة 

حددت منظمة أممية ثالثة عوامل قالت انها ادت الى زيادة تدهور الحالـة              :اؤوطكتب عبد الرؤوف ارن   
غياب الحماية للمواطنين والعنف المتصاعد، وازديـاد       : االنسانية في االراضي الفلسطينية المحتلة، وهي     

 اصـدره   ويقول التقرير الذي   .القيود على حرية الحركة، واألزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية         
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية، ان عدم تسديد رواتب موظفي السلطة الفلـسطينية بـشكل        

في عملية بيـع    % 40منتظم يستمر في التأثير على الحالة االقتصادية واسفر عن حدوث انخفاض بنسبة             
السلع الغذائية االساسية في المناطق الحضرية والريفية خالل 

الالزمة للوكاالت التابعة لالمم المتحدة                
ما
 تم االبالغ عن ارتفاع عدد حمالت التفتيش2007 خالل االشهر الثالثة االولى من عام     "

المدن والقرى الفلسطينية الواقعة في شمال الضفة الغربية حيث يقوم الجيش االسرائيلي بدخول المنـاطق               
الفلسطينية المزدحمة بالسكان بشكل مستمر خالل الفترة المسائية لتنفيذ هـذه الحمـالت والبحـث عـن                 

هذه العمليات مرتبطة بتواجد مكثـف للجـيش االسـرائيلي والمركبـات            "وقال  " طلوبينالفلسطينيين الم 
العسكرية التي تكون غالبا مصحوبة بعمليات تفتيش من بيت الى اخر يضطر خاللها السكان إلى تـرك                 

  ".منازلهم او يقوم الجيش االسرائيلي بجمعهم في غرفة واحدة
  23/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  ق

        
الدولة العبرية، لحملها على رفض عروض سورية للتفاوض من اج

هل هناك اختالف بين سياستي امريكا واسرائيل الخارجيتين، وهل تمنع          : رد جونز قوله  عن السفير ريتشا  
 كال ان اسرائيل ال     ،الواليات المتحدة اسرائيل من الشروع في مفاوضات سالم مع سوريا؟، كال وبالتأكيد           

 امريكـا   واوضح جونز ان   .تتفاوض مع سوريا ألن اسرائيل لم تعد تثق بسوريا تماما كالواليات المتحدة           
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  23/5/2007عكاظ 

 القرآن يحوي شفرة رقمية تحميه من التحريف: حثون مصريون .75
المصرية، من التوصل لكشف 

 يمكن استخدامها كماريف عن طريق هذه الشفرات، 
  بتطبيق ذلك علىرة في هذا الصدد إلى القيام

  . النص

76.

نحن مواجهتنا العسكرية    .ولذا ليس من سبيل إال الحوار الداخلي      . اهل هذه الحقيقة      

. وكذلك القوة التنفيذية  . ر أو أي أمر عسكري           

يادي، الذي ال ينضبط في اإلطار الوطني ويتحالف مع األعداء في                  

فحينما وقع حادث اغتيال بهاء أبو جراد في شمال قطاع غزة، والذي أكدت الحركة عدم مسؤوليتها عنه،                 
هو مسألة موجهة   "ن تلك الحادثة، واعتبرت أن االتهام الذي وجه بحقها          ونفت كتائب القسام مسؤوليتها ع    

تواصل مراقبتها المكثفة للنشاط السوري وانها تسعى لتطبيق قرار األمم المتحدة القاضي بغرض حظـر               
 .على توريد السالح الى حزب اهللا في لبنان

  
با

دى شركات البرمجيات تمكن عدد من الباحثين اإلسالميين، في إح: القاهرة
 هيستحيل معها على اإلنس والجان التعرض آليات، علمي جديد، يؤكد أن القرآن الكريم يحمل شفرة رقمية

 وأوضحت . الشرعيةتهبأي تأويل أو تحريف، وهو ما أقره األزهر من خالل إجازة هذا الكشف عبر لجن
ن هذا االكتشاف ، مؤكدة أ19فك الشفرات الربانية تركزت في رقم  أننائب رئيس مجلس إدارة الشركة، 

العلمي يمثل طفرة تؤكد إمكانية كشف حدوث أي تح
مشي. في كشف التحريف في الكتب السماوية األخرى

 حدوث تحريف فيحيث تبين ،التوراة من ىاألول  صفحة200الـ
  22/5/2007 قدس برس

  
    عباس لم يخل باتفاق مكة ولن يرشح نفسه لوالية أخرى: أبو مرزوق 

يخططون إلجراء   و إسرائيل والفلسطينيون يعارضون تولي منظمة التحرير الحكم      .. ال بأس بحل السلطة   
تؤيـد مـؤتمر بيـروت      " حماس"،  القيادة الفلسطينية من جديد إلى رأس سلم      " فتح"انتخابات مبكرة لتقفيز    

أحيانا يكون هناك فلتـان فـي قواعـد         .. هذا دليل على حيوية الشعب الفلسطيني     و.. إلعادة بناء المنظمة  
  ... تغطيه العائلة أو الحماس الزائد للشباب" حماس"

  :هنا نص الحوار، وشاكر الجوهري: حاوره في دمشق
   ؟.. الحالية في قطاع غزة ومآالتهاما أساب وأبعاد اإلشكاالت* 
، ورفض من قبل بعـض      "فتح" جذر المشكلة هو جذر سياسي، فهناك رفض من قبل تيار داخل حركة              -

في السلطة، وهؤالء جميعهم    " حماس"األنظمة اإلقليمية المؤثرة، ورفض أمريكي وأوروبي لوجود حركة         
عن السلطة، يسلكون أكثر من طريـق،       " حماس"في سبيل االلتفاف على خيار الشعب الفلسطيني وإقصاء         

التأييد الشعبي الذي تحظى به عـن طريـق افـشالها امنيـا وسياسـيا               " حماس"فهم يحاولون أن يفقدوا     
. واقتصاديا، والحصار المفروض على شعبنا، والوضع األمني الذي تراه هما الترجمـة لهـذا الـرفض               

 في الشعب الفلسطيني، وهي لم تأت على ظهر دبابة،          متجذرة" حماس"إن حركة   : ولكننا نقول لكل اولئك   
وال يمكن لعاقل أن يتج

ضد االحتالل، نحن ال نواجه إال االحتالل، فمنذ اليوم األول النطالقة حركتنا لم نطلق رصاصة واحـدة                 
ملتزمـون بـالقرار الـسياسي،    " حماس"ابناء . ن هناك عملية خارج إطار المقاومة   خارج سياقها، ولم تك   

وملتزمون بالقرارات التي تصدرها قيادة الحركة، وبالتالي تجدهم أكثر الناس التزامـاً، وذلـك بـشهادة                
وعشر سنوات ونحن في المعارضة ونملك السالح ووضعنا في السجون ولم نشهر السالح فـي               . الجميع

لطة، وحتى اللحظة ليس هناك أمر للكتائب باالنتشاوجه الس 
وال شك أن هناك فلتانا احيانا، هنـا وهنـاك مـن قواعـد               .كل ما يجري من قبلهم هو دفاع عن النفس        

ير أنه في النهاية    الحركة، وأحيانا قد يكون هناك فلتان تغطيه العائلة أو يغطيه الحماس الزائد للشباب، غ             
فلتان، لكن األشد من هذا هو الفلتان الق

   .مواجهة أبناء وطنه
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   .المنقبات في قطاع غزة

كري مهما كبر أم صغر، بقوا ملتزمين بالدفاع عن انفسهم، والحركة اتخذت قـرارا                 

وحدة الوطنية وتعزيز الشراكة بين أبناء الشعب الفلسطيني             

 المسلحة وإنشاء قـوة  

؟هل التـزم بمـا     ..رئيس محمود عباس بعد اتفاق مكة     ام أو التعارض مع ال        

فهو لم يأت مبكرا تبكيرا مخال ال تستطيع        ..  السؤال مهم، ويطرح في مرحلة دقيقة وفي وقته          

   .باالتفاق

ن الخروج على هذا البرنـامج هـو الـذي أعطـي             

قع كنا نتو . ال شك أن االتفاق لم يطبق كما كنا نأمل ونتوقع          ..تصبر ألكمل اإلجابة   
كومة وحدة وطنية، وأن يجمعنا برنامج سياسي واحد، بال معارضـات                 

، ولكن بعد تلك الحادثة انفلتت مـن العقـال كـل            "ومسيسة وتهدف إلى خلط األوراق وتضليل الجماهير      
" حمـاس "الرهانات التي كانت تنتظر شرارة، وبدأت عمليات قتل وتنكيل استهدفت أنـصار وأعـضاء               

ن والمواطنات والمواطنين الملتحي
لم يـصدر لهـم أي      . ورغم كل هذه األحداث كان افرادها وعسكريوها يدافعون عن انفسهم         " حماس"لكن  

قرار للقيام بعمل عس
   .بوقف إطالق النار من جانب واحد

   ؟..ن مآالت الوضع الراهنوماذا ع* 
الوضع الفلسطيني داخلياً بحاجة إلى ال:  أوالً -

تفعيل برنامج المقاومة وتفعيل ما نصت عليه وثيقـة         : ثانياً .وتجاوز عقلية االستفراد في الساحة الوطنية     
   .الوفاق الوطني في هذا السياق

التزاما وطنيا بعدم التحريض على حكومة الوحدة الوطنية والرهان على سقوط الحكومة وتغليـب              : ثالثاً
   .المصلحة الوطنية

   .المصالحة الوطنية الشاملة وتدارك كل مخلفات االشتباكات األخيرة ومعالجة مسبباتها: رابعاً
باط بين العناصرالتزام األطراف جميعاً بما يتم االتفاق عليه وإشاعة االنض     : خامساً

   .أمن وطنية واالبتعاد عن العصبية التنظيمية
أما عربياً فنحن بحاجة إلى التزام عربي بقرارات قمة الرياض ودعم صمود الشعب الفلـسطيني وعـدم                 

   .المشاركة في حصاره ودعم حكومة الوحدة الوطنية
إلى أي حد شعرتم باالنسج* 

   ؟..اتفقتم عليه، أم أنه أخل باالتفاق
 أعتقد أن-

   .أن تحكم معه، ولم يأت متأخرا حتى ال يكون هناك استدراك متعلق بالموضوع
وتنبع اهميتها من الظرف الذي     . اتفاق مكة مرحلة مهمة للغاية في الحياة السياسية الفلسطينية        بال شك أن    

لقد وقع اتفاق مكة في ظرف من االقتتال الفلسطيني، وألول مرة ينبثـق برنـامج سياسـي                 . جاءت فيه 
تفاق والـرئيس   ونحن بحاجة ماسة إلى إرادة سياسية لتنفيذ اال       . فلسطيني واحد، ومتوافق عليه بعد االتفاق     

أبو مازن لم يخل 
هل توحد البرنامج فعال، ظاهريا وباطنيا، أم أن الباطن كان يخفي شيئا غير معلن، ومخالفا لمـا هـو                   * 

   ؟..ظاهر
 البرنامج واحد، وقد اتفق ووقع وتفاهم عليه الجميع، على أن ينطلق الجميع منه في خطابهم السياسي،                 -

وبالطبع، فإ. ، ومجمل حركاتهم  ومحادثاتهم السياسية 
ونحـن قلنـا هـذا    . انطباعا بأن كل فريق وقع ثم ذهب فيما يراه مناسباً له، خاصة في اإلطار الحكومي    

وأعتقد أن الحكومة مشت إلى حد مـا        . إن هذه الحكومة يجب أن تلتزم بهذا البرنامج بحذافيره        ..بصراحة
   . اإلطارفي هذا

قبل اندالع القتال مجددا، ومن كـان يفـتح         " فتح"ولكن من كان يستمع إلى تصريحات الناطقين بلسان         * 
؟ ..التابع لكم، كان يلحظ وجود حرب اعالميـة متبادلـة بينكمـا        " المركز الفلسطيني لإلعالم  "على موقع   

موظفي وزارته الـذين عيـنهم      ليطردوا  " فتح"وهناك حادثة تمثلت في اتيان وزير الصحة بمسلحين من          
  ؟؟  "..!حماس"وزير الصحة السابق الذي كان من 

وهذا يستدعي السؤال هل كان هذا الخلل موضعيا، وفرديا ومنعزال، أم           .. كان واضحا أن هناك خلال ما      -
لم .. ؟..أنه كان نهجا  

أن تنطلق روح الوفاق مع أول ح
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تي تمت، سـواء     
ف إلى جانب الشعب              
ذلك قرارات قمة الرياض، علما أنهم طالبونا بااللتزام بقرارات القمم العربية، لم يلتزموا هم               

   .لذلك، أعتقد أن ما جرى بعد اتفاق مكة هو أمر مؤسف .ته

جموع بطريقة ادواتها خارجية، وبالتالي              

 .ة، والعمل المشترك، والعمل سويا من أجل تحرير هذا الوطن، وخالصه مـن االحـتالل               

   ؟..تطبيقها

 بالمائة من اعضاء المجلس التشريعي المنتخب والمخول هم الـذين يحكمـون             96بارزة، ألن أكثر من     
إال أننـا    .ليةكنا نتوقع أن يكون كل العاملين في هذا اإلطار على مستوى المسؤو           . بموجب برنامج موحد  

واجهنا في اإلطار الوطني عملية اعادة تحشيد إلخواننا في حركة          . واجهنا الكثير من العصبيات مرة ثانية     
ووجـدنا اإلدارة    .إلخ..، أو الصاعقة  "فتح"سواء أكان الحرس الرئاسي، أو تنفيذية       ..بأسماء مختلفة " فتح"

جهزة األمنية التي تتبع رئيس السلطة، ولمكتـب     االمريكية تخصص امواال لتعزيز تسليح هذه القوات واأل       
   ".فتح"أحد القادة في 

   ؟..المعني بذلك محمد دحالن* 
وجدنا أن دوال عربية تزود فريقا فلسطينيا بالسالح، وحينما تمت مراجعة هـذه الـدول جاءنـا                  .. نعم -

التفاهمات الوجدنا أيضا أن كل     . وهذا ليس دقيقاً  . التبرير بأن كال الطرفين يستعد لآلخر     
في اطار الجامعة العربية، وقرارات وزراء الخارجية العرب بكسر الحصار والوقو

الحكومة، وك
ويتجاوز أزمة الحكومة   ..لفلسطيني، والوقوف إلى جانبه   بقرارات قمة الرياض المتعلقة بمساعدة الشعب ا      

الفلسطينية الموحدة التي دعمها الزعماء العرب دعما قويا في بيان القمة، لكنهم لم يخطوا خطوة عمليـة                 
   .واحدة في هذا االتجاه سوى الجزائر وقطر

عنه، والقليل من الفعـل     ؟ يفسر بأن هناك الكثير من الكالم حول اتفاق مكة والرضا            ..كل هذا كيف يفسر   
النجاح هذا االتفاق وحماي

   ؟..مؤسف من حيث مسلك الدول العربية، أم من حيث مسلك أطراف فلسطينية* 
   . كالهما-
 طـرف فـي     أي أن هناك في الجانب العربي من يسعى إلى جانب األمريكان واإلسرائيليين لتـدعيم             * 

؟ الطرف الذي يسعون إلى تدعيم وضعه العسكري في المواجهة التي صـارحوكم، كمـا               ..مواجهة آخر 
هـل الطـرف اآلخـر       .تقول أنهم يتوقعونها، وأنهم يعملون على تعزيز قوة الطرف اآلخر استعدادا لها           

م كانوا يدغدغون   طرف أصيل في التحالف الذي يجمع عددا من الدول العربية من أجل مواجهتكم، أم أنه              
   ؟..عواطفه وطموحاته

وتزيين اآلمال ألنه في النهايـة الخطـاب اإلسـرائيلي          "..يدغدغون طموحاته " أعتقد أن التعبير دقيق      -
وال بـد   . في مركب واحد  ) الفريق المعني (خصم، ونحن وإياكم    " حماس"واألمريكي يوحي بما معناه أن      

هذه المقولة التي دغدغوا بها عواطف البعض، بهذا الشكل، هي          و. لتتبوأوا أنتم المكانة  " حماس"من اسقاط   
ضارة بالمجتمع الفلسطيني وبالحياة السياسية الفلـسطينية، وبالمقاومـة الفلـسطينية، وبكـل المجتمـع               

الفلسطيني، ألنه حين تبذر بذور الشقاق، وفرض الذات على الم
وبهذا أنت تضرب مشروعك الوطني بشكل اساسـي، وبخيـارات          . رجية، ال وطنية  هي تخدم اهدافا خا   

وبالتالي من هنا كانت االستجابة في هذا اإلطار مختلفة حتـى عنـد             . شعبك، وبرؤاه في قضيته المقدسة    
ولذلك نقول إنه يجب أن يبقى خيارنا هو خيـار          . كوادر هذا الفريق وقياداته، واالستجابات لم تكن واحدة       

دة الوطنيالوح
وفي اعتقادي أنه إن سرنا على هذا النهج، سينكسر الحصار وسينجو الشعب الفلسطيني من الكثير مـن                 

يجب أن نغلـب المـصالح العامـة، ومـصالح الـشعب             .الويالت التي يتعرض لها في الوقت الحاضر      
   .فلسطيني على مصالحنا مهما بلغت، وعلى ذواتنا مهما عزتال

في هذا السياق، يأتي ما نشر قبل اندالع القتال بأيام قليلة عن خطة قدمت لرئيس الـسلطة مـن قبـل                     * 
مـا   .أطراف عربية وأمريكية، تهدف في محصلتها إلى اجراء انتخابـات رئاسـية وتـشريعية مبكـرة             

هل ما يجري اآلن هو في اطار       ..هل تصدقون صحتها    ؟..اطلعتم عليها معلوماتكم عن هذه الخطة، وهل      
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نقاط " تصلح لعبارة جديدة اسمها       
من جديـد إلـى     

هذا فقط في اإلطـار      .األمني مهمته القول أن هذه مرحلة يجب أن تتغير، وأال تستمر بهذا الشكل             
كل هذه  ..التي تمت، والوزراء وتصرفاتهم           

جزء من هذه األطراف يشاركنا بالتأكيد هذه النوايا الطيبة،         . ى واحد، وليس طرفا واحدا      

إذا ذهب إلى أي لقاء مع      . ت وطنية، وهذا ما يأتينا من الغربيين        

ر، مثل شهداء األقـصى         

دم وجود خطة مركزيـة                  

وذكر كذلك أن كونداليزا رايس وزيرة الخارجيـة        .  سمعت عن الكثير من الخطط في المرحلة األخيرة        -
وهي خطة. االمريكية تقدمت بخطة أمنية قزمت فيها القضية الفلسطينية       

" فتح"وسمعنا كذلك بوجود توجه إلجراء انتخابات مبكرة لتقفيز         ". التفتيش مقابل السالم  
من جهتي ال أعتقد أن خطة ال قواعد لها على األرض يمكن أن تصل إلـى                 .رأس سلم القيادة الفلسطينية   

وهذا ما عبـر    . فلسطينيلذلك، أفضل الخطط هي التي تنبع من واقع الشعب ال         . اهدافها، أو يمكن تطبيقها   
عنه في االنتخابات التشريعية األخيرة، وفي عدة انتخابات نقابية تبعت االنتخابات التشريعية في الـساحة               

ولذا، هذا يجعلنا أكثر واقعية أن المجتمع الفلسطيني يعلم         . الفلسطينية، ويعبر عنه بين الجمهور الفلسطيني     
   .عن السلطة" حماس"احة أن كل هذه الخطط الهدف األخير لها هو از

   ؟..ما أهم المفردات التي لمستموها على هذا الطريق قبل اندالع المواجهات الحالية* 
سواء ذاك الفلتان الذي أعطى     ..  كان هناك فلتان أمني حقيقي ومنظم على األرض، ولم يكن فلتانا عبثيا            -

 وذلك عبر اسـتهداف محـالت يملكهـا         اشارات بأن تنظيم القاعدة بدأ يعمل داخل األراضي الفلسطينية،        
هدف كل ذلك هـو     . مسيحيون، ومحالت اإلنترنت، وخطف صحفيين اجانب اصدقاء للشعب الفلسطيني        

القضية الثانية أنهم ارادوا القول أن وزير الداخلية هـو           .اإليحاء بوجود فلتان أمني، ووجود تنظيم جديد      
كان هناك اصـرار كبيـر       .المكلفة بضبط الفلتان األمني   عنوان الفلتان األمني، باعتباره الجهة المخولة و      

وحين جاء وزير الداخلية    ". حماس"و" فتح"على أن يكون وزير الداخلية مستقال، وأال يمت بصلة لكل من            
أصبح في الواقع وزيرا على رجل واحد هو رشيد أبو شباك منسق األجهزة األمنية، وبالتالي لم يـستطع                  

وقـد سـبق انـدالع       .ئا، أو أن يتقدم ولو خطوة واحدة باتجاه فـرض األمـن           أن يقدم، أو أن يبلور شي     
كـل هـذا    ..المواجهات الحالية الكثير من عمليات الخطف المتبادل، وعمليات القتل والمالحقة، والسرقة          

الفلتان 
ي، فما بالك في اإلطار االقتصادي والحصار والتعيينات األمن

وأقول باختصار شديد إننا سنسعى بكل قوة من أجل تحقيـق            .المسائل كانت توحي لنا بأن الوضع خطير      
ار ما أمكن لحرب    التوافق الفلسطيني، وإلنقاذ هذا الوضع بكل ما يمكن من حوار، وقد سعينا لعدم االنجر             

ولذا، فقد عمدنا ألن تكون مواجهتنا لقوات االحتالل، ولـيس   .أهلية كالسابقة، ألنها معيبة للكل الفلسطيني   
وألن يكون موقفنا أكثر مسؤولية تجاه الواقع المؤلم الذي ساقوا الساحة الفلسطينية            . لمواجهة بعضنا بعضا  

   .إليه
   ؟..النوايا الطيبةالطرف اآلخر هل يتجاوب معكم في هذه * 
الحقيقة أنهـا أطـراف     .  المشكلة أنك تتكلم عن طرف ليست له قيادة مركزية تسوسه إلى هدف معين             -

تعمل تحت مسم
ويوجد فريق آخـر    . اإلصالح والتحرر ويعمل مخلصا من أجل انقاذ شعبنا واالستمرار في المسيرة نحو           

 ليست خيارا- لألسف الشديد    -خياراته  
الغربيين، يعمل على التحريض على استمرار الحصار، وال يقول كلمة واحدة لفـك الحـصار وتحقيـق                 

الذين يحملون هذا االسم الكبيوهناك فريق آخر من الشباب      . االنفتاح على شعبه  
ونحن نرجو أن يثبت في النهاية الفريق الذي يغلب المصلحة العامـة، ويغلـب              . في مقاومتهم وتاريخهم  

   .الخير لشعبه
هل هذا التباين في المسلكيات ناجم عن عدم االلتزام بخطة مركزية أم عن ع *

   ؟..بشأن التعامل معكم" فتح"أصال لدى 
واحيانا يكون هناك تناقض في التعامل معنا بـين         .  أنا ال أشك بعدم وجود خطة مركزية للتعامل معنا         -

   .أفراد من ذات المؤسسة، أو أن هناك خططا بعضها دموي واآلخر تصالحي
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 نما انشئت في األساس حدث ذلك على قاعـدة اتفـاق                  

ثال، فإن اإلسرائيليين هم الذي يجبون الرسوم الجمركية ويحصلون على نـسبة             

ـام    

سطيني، وعدم التعاون بهذا الشكل، ففي اعتقادي أن السلطة قد تنهار، ولن تبقى فـي غرفـة                  

في . والقناة الثانية هي الحكومة المشكلة برئاستكم     . كتائب الشهيد عز الدين القسام    "..حماس
دة لكم، وأن العمـل العـسكري                   

نظمة التحرير  السياسة البديلة التي تمثلها قيادة م            

ـ                  ن  التي وقعنا بها كفلسطينيين أننا نعالج قضايانا بالقطعة، وكـل مرحلـة م

 كونداليزا رايس التي تريد أن تبتز الشعب الفلسطيني بإزالة الحواجز من الضفة الغربية، مقابل                

الـتخلص  اآلن كيف تنظرون إلى ما بات يطرح بشكل شبه علني عن اعتزامهم حل السلطة من أجل                  *
من الحكومة الراهنة، ومن دوركم فيها، وأن يكرسوا مرجعية منظمة التحرير فقط التي يسيطرون عليها،               

   ؟..بعد أن كانت المنظمة مرفوضة، ومرفوض تفعيلها، وإعادة بناء مؤسساتها
 ال بأس بحل السلطة الفلسطينية، ألنها سلطة حي-

وكانت هناك مرجعيات عربية وغربية التفاقية أوسلو التـي انـشأت           . عقدي بين المنظمة واسرائيل فقط    
ولذلك كانت هناك مسؤولية اقليمية ودولية لدعم هـذه الـسلطة، وذلـك ألن الـسلطة تحملـت                  . السلطة

 واألرض  المسؤوليات كافة عن الشعب الفلسطيني، ولم تكن بيدها الصالحيات أو السيادة علـى الـشعب              
وبالتالي وكم. الفلسطينية

وقس على ذلـك    . منها مقابل تحصيلها، ثم يبتزون الفلسطينيين بتأخير دفعها لهم، بالرغم من أنها اموالهم            
ولي من خالل التبرعـات وإقامـة النظوالذي مأل هذا الفراغ هو المجتمع اإلقليمي والد. بقية القضايا 

   .والبنى التحتية والتدريب، وغير ذلك من قضايا
. اآلن إذا انسحب هذا الطرف من السلطة، يكون طرفا اساسيا في العملية التعاقدية قـد انـسحب منهـا                  

لذا، إذا استمر الحصار وفرض العقاب علـى         .وبالتالي تصبح عرضة لالنهيار أكثر من أي وقت مضى        
لشعب الفلا

   .اإلنعاش، كما يحبون
لكنكم ترفضون اجراء انتخابات مبكرة حتى ال تزور، كما تقولون، ويؤتى بحكومة غير الحكومة التي               * 

   ؟..تلحظ وجود عدم انسجام بين الموقفينأال . فلتحل..واآلن أنت تقول لتذهب هذه السلطة. ترأسونها
نحـن  .. ونحن لم نأت على ظهر دبابة    . ـ نحن نقول ببساطة شديدة هناك ارادة شعبية نحن ملتزمون بها          

والدعوات المطالبة بانتخابات ديمقراطيـة هـدفها تزويـر         . جئنا إلى السلطة عبر انتخابات حرة وشفافة      
التي هي العنصر األبرز في العمليـة االنتخابيـة مازالـت كمـا           االنتخابات، ألن أجهزة وزارة الداخلية      

   .تعرف
أنتم تسعون إلى تطبيق برنامجكم اآلن من خالل قناتين اوالهما القناة العسكرية التي يمثلهـا الـذراع                 * 

"العسكري لـ   
لة تم حل السلطة، هذا يعني أن قناة الحكومة ستزول، وتبقى قناة واححا

وأن مقاومة االحتالل ستتغلب على البناء مـن أجـل خدمـة الجمـاهير،              . سيتغلب على العمل السياسي   
وستجدون انفسكم في صدام وصراع مباشر مع . والشعب

ألنها هي التي ستمارس الحكم بشكل مباشر في هذه المرة، بدال من السلطة التي يجري حلها فـي هـذه                    
    ؟..الحالة

حينما يحدث ذلك سيكون هناك واقعا مغايرا وظروفـا مغـايرة           . ـ هذا كله افتراض مبني على تصور      
   .ودعنا نرى

   ؟..تهدئة مع اسرائيللكن اتفاق مكة ترافق مع اتفاق يقضي بتمديد ال* 
ولذلك أقول إذا عاد الوضع للمقاومة والمواجهة فهذا هو األصل طالما هناك احـتالل،              .  التهدئة انتهت  -

   .خاصة أنه ال يجوز معالجة القضية الفلسطينية بالقطعة
من أهم األخطاء واألخطار

ألـم  . المراحل يزداد فيها األمر سوءا بالنسبة للفلسطينيين، ويعالجون السوء الزائد بابتزاز سياسي جديد            
تقرأ خطة

   ؟..السالم والتهدئة وما إلى ذلك من قضايا
   .وبالتالي البد أن يعود األمر إلى أصله، وهو األفضل. ر بالقضية الفلسطينيةوالتعامل بالقطعة يض

  

            40 ص                                      730:         العدد                        23/5/2007 ربعاءاأل: التاريخ



  

  

 
 

 نونية وشرعية وتعكس ارادة الشعب الفلسطيني وتمثل كافة              

. الفلسطيني في الـداخل والخـارج        

جنتها التنفيذية، حتـى               

لكن يبدو أن بيانـات     . تى اآلن  لم يحدث ح             

للجنة التنفيذية، ورئيـسا للـدائرة      ر سالم فياض عضوا في ا          
اللجنة التنفيذية يجب أن يكون باالنتخاب، كما هـو منـصوص                 
ي منظمـة                

. ة في نفـوس الـشعب الفـسطيني        
ن إعادة بناء المنظمة وتفعيلها وإحيائها، كي تـستطيع                  

.   

الـساسة ال  . نجيب على سؤال من هذا القبيل يتعلق بما سيحدث بعد سنة ونصف الـسنة           
   .. بعد شهر

  . الرئاسة

ته الحالية، فال أعتقد أنه                  

ولكـن  . أما قضية منظمة التحرير فنحن نسعى ألن تكون منظمة التحرير قائدة رائدة للشارع الفلسطيني             
يجب أن يعاد بناؤها أوال لتصبح مؤسساتها قا

   .شرائحه وأماكن وجوده
؟ ماذا سـيكون مـوقفكم      ..فإن تولت المسؤولية مباشرة بتركيبتها الحالية على حساب الحكومة القائمة         * 
   ؟..منها

نحن نسعى أن تكـون     .  في اعتقادي أن منظمة التحرير ال تستطيع أن تفعل ذلك وهي على هذا الحال              -
لخارج، وتمثل الشعب منظمة التحرير قائدة للفلسطينيين في الداخل وا      

السلطة صممت لتكون سلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي ال اسرائيل وال الفلـسطينيون، وال                
أحد سيوافق على أن تقوم منظمة التحرير بممارسة السلطة بنفسها، وبعناصرها وبل

  .ا الوطني الجديدإن كانت شرعية، وبمجلسه
في الوقت الذي اتفقتم فيه مع رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس، ومع أحمد قريع رئيس وفد اللجنـة                  * 

التنفيذية الذي زاركم مؤخر في دمشق على أن يأتيكم لدمشق ثانية، وأن يعقد لقاء قريـب فـي القـاهرة                    
تنفيذية غير الممثلـين فيهـا يقـضي بـإجراء          بهدف اعادة بناء وتفعيل المنظمة، أتخذ قرار في اللجنة ال         

وتم تكليف اللجنة القانونية في المجلس الوطني بصياغة مشروع         . انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد    
   ؟..كيف تنظرون إلى هذه الخطوة  .قانون انتخاب لعضوية المجلس

 الواجب أن تصدر اللجنة التنفيذية بيانا رسميا بهذا، وهو ما-
   ".فتح"و" حماس"منظمة التحرير ال تصدر إال في حالة وجود خالف بين حركتي 

والتسويف في إعادة بناء المنظمة وتفعيلها ال       . على كل تجاوز القانون مستمر اآلن، وغدا وفي كل لحظة         
وأبلغ دليل اآلن هو تعيين الدكتو. يزال قائما 

االقتصادية بالرغم من أن شغل عضوية 
وفياض ليس عضوا في المجلس الوطني حتى يشغل موقعـا تنفيـذيا فـ. على كيفية تشكيلها  

رية للمنظمالحقيقة أنهم يزيدون في تهميش النظرة االعتبا       ..!التحرير
وأعتقد أن الشعب الفلسطيني بدأ يدرك أنه ال بد م

منظمة التحرير أن تعبر عن آماله وطموحاته بشكل أفضل
   ؟..اعلونماذا أنتم ف. بعد سنة ونصف السنة من اآلن، تنتهي والية الرئيس محمود عباس* 
 مبكر جدا أن -

يجيبون على سؤال يتعلق بماذا
    ؟..أنا اسألك كمفكر..أولئك الساسة* 
   . بال شك أن موقف الحركة سيتخذ في حينه، ولن يكون موقفها بكل تأكيد كالموقف السابق-
   ؟..بمعنى أنكم ستشاركون في االنتخابات الرئاسية حال اجرائها* 
 سنكون ايجابيين في التعامل مع موقع-
   ؟..هل تتوقعون أن يرشح الرئيس عباس نفسه مجددا* 
 قد يرشح نفسه بعدة صيغ، احداها اجراء انتخابات مبكرة، لكن إذا انتهت والي-

   .ح نفسهسيرش
  ؟..ما المؤشرات على ذلك* 
  .هو قال ذلك في أكثر من مناسبة.  قوله-
نأتي اآلن إلى موضوع أثير مؤخرا حول الخيار األردني، مترافقا مع تنشط الدور األردنـي باتجـاه                 * 

كيف تنظرون إلى هذا الدور، وما موقفكم من طروحات جاءت من داخل الساحة             . تحريك عملية التسوية  
   ؟..ينية تطالب بالخيار األردنيالفلسط
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هـذا  . ن بالعودة  

بالشعب ..وأي تحرك خارج هذا السياق أعتقد أنه سيضر بكال الطرفين         .  الشعب الفلسطيني    

هل ما زلتم على موقفكم الرافض لفك االرتباط بـين          .  مع األردن  فك االرتباط     

وأن كل هذه الطروحـات     . ج السياق اآلن          

   . كيف يكون

   .هذه الطروحات والبدائل

عـن كوننـا وحـدويين      الموقف الذي اتخذناه قديما ناجم       

 الثانية هي أننا نعتقد أنه ليس هناك من فرق كبير بين            
د امتزج الشعبانحن شعب واحد وتاريخ واحد وق     . األردنيين والفلسطينيين 

   .استقاللنا، والشعب سيد الموقف
المـؤتمر التأسيـسي    "حول ما أشيع عن دور لها في عقـد          " حماس

، الذي عقده عدد من المستقلين في بيروت، اراد من"للمؤتمر الشعبي الفلسطيني العام   

  . من الصعب علي أن أتحدث عن جدية هذه الطروحات ألنها خارج السياق-
   ؟.. تعني بذلك الطروحات التي جاءت من خارج األردن أم النشاط األردني* 
السياق اآلن هو بلورة مشروع وطني عليه توافق إلنـشاء          .  الطروحات التي جاءت هي خارج السياق      -
وحق الالجئي. ة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لهذه الدولة          دول

أي طرح خارج هذا اإلطار أعتقد أنه ليس لـه مـصداقية ال             . هو السياق العام الذي ينعقد عليه اإلجماع      
ال نستطيع أن نعترض    أما التحرك في اطار القضية الفلسطينية، فنحن         .على األرض، وال قوة في الميدان     

وفي اتجـاه   . عليه، بل نريد أن يكون التحرك من كل األطراف، على أن يكون لصالح الشعب الفلسطيني              
ما توافق عليه

ة إلى مساعدة الجميع، ألننا شعب تحت       لذلك، نقول نحن في حاج     .الفلسطيني، وبمن يتحرك خارج السياق    
انـشاء الدولـة    ..وهذه المساعدة تأتي لتكريس الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه في هذه المرحلة           . االحتالل

وعدم طرح بدائل لهذا الحق سواء أكـان تعويـضا، أو           . الفلسطينية، وتكريسي حق الالجئين في العودة     
   .في أي مكان كان، وال بأي اسلوب مقترحنحن ال نرى لوطننا بديال . توطينا أو غيره

، والجبهـة   "فـتح " في الوقت الذي تتصاعد فيه التصريحات اآلن من قبل أكثر من تنظيم من داخـل                 * 
أنتم صامتون مع   . الديمقراطية، حول الونفيدرالية والفدرالية مع األردن، وهنالك من تبنى الخيار األردني          

أنكم كنتم ترفضون أصال 
   ؟..الضفتين

العتقادنا جازمين أنه تقع علـى      .  نحن نعتقد أن فك االرتباط كان قرارا في غير محله في ذلك الوقت             -
 باعتبارهـا   1967األردن مسؤوليات جسام اوالها تحرير الضفة الغربية من اإلحتالل، ألنها احتلت عام             

ونعتقد أن أية طروحات متعلقة بالصيغة المـستقبلية للعالقـة بـين            . ءا من المملكة األردنية الهاشمية    جز
الشعب الفلسطيني واألردن من فيدرالية أو كنفيدرالية هي خار

ى أرض فلـسطين    وذات األمر ينطبق على طروحات اقامة دولة ثنائية القومية عل         . هي طروحات فردية  
دعنا نرى الدولة الفلسطينية ثم يتم تحديد الخيار        ..لقد تحدث أكثر من مسؤول عن ذلك مؤخرا       . التاريخية
مع األردن

   ؟.. من تحدث عن ذلك غير نايف حواتمة* 
وقد رددت عليه في حينه، وذلك في محاضرة لي فـي           .  سمعت ذلك أيضا من قادة في الجبهة الشعبية        -
على كل حال هذا عبارة عن استجالب ألفكار السبعينيات، التي لم تقبل              .مركز الثقافي بمخيم اليرموك   ال

نحن بحاجة إلى عمل جاد إلنجاز الدولة الفلسطينية، وكامل         . في الساحة الفلسطينية وال عند اإلسرائيليين     
حقوقنا وتحرير وطننا بدال من كل 

ك االرتباط بين الضفتين ألسباب تتعلق بنتائجه وتداعياته القانونية تتعلق بمطالبتكم لـألردن              أنتم ضد ف   *
بأن يطالب بالضفة الغربية، أم ألسباب تتعلق بمستقبل العالقة بـين األردن وفلـسطين، كمـا تنظـرون              

   ؟..إليها
هذا .  نحن نظرتنا وحدوية من حيث األساس      -

. بطبعنا، سواء في اطار الوحدة العربية، أو الوحدة اإلسالمية، أو وحدة الشعبين األردنـي والفلـسطيني               
القضية .نحن مع كل جسم وحدوي ينشأ في الساحة       

ولكن دعنا نأخذ   . ن بشكل كبير    

" أخيرا لم نسمع تعليقا من حركة        *
ظموه فتح صـفحات             
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77.

قطاع غزة، والتصعيد اإلسرائيلي ضد حماس، ليس فقط ضد قيادتها العسكرية 

 ...  لها

خلق تمييع تدريجي للحصار، ومراهنة الحركة في محلها، في حال بقيت الجبهة الفلسطينية 

متلكت الدول العربية 
حقيقية للتدخالت ) ال(وقالت ... ت باحتضان حكومة الوحدة الوطنية سياسيا وماليا

 فكان على الدول 

لقتال الفلسطيني، وكأنه صراع على مناصب وسلطة بالكاد تؤدي 

اق الوطني الفلسطيني للتعديل، ورفضوا اإلقرار بحق الشعب الفلسطيني فـي المقاومـة المـسلحة               الميث
   ؟..لالحتالل، ورفضوا اقران العودة بالتحرير

وهذه الحركات تدل على    . مع كل حركة شعبية من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية          " حماس "-
  .ضاياهحيوية الشعب الفلسطيني ومسؤليته اتجاه ق

  23/5/2007الشرق القطرية 
 
 حماس وحسابات اللحظة األخيرة  

 إبراهيم أبو الهيجاء
 : إرهاصات

أحداث الفتنة الجارية في 
 مر، فحكومة كال األمرين يضع حماس مرة أخرى في موازنات جديدة أحالها... بل والسياسة أيضا 

الوحدة الوطنية لم تكن صيغة كافية لكسر الحصار السياسي واالقتصادي، في ظل التعنت األميركي 
والتلكؤ األوروبي، والتهرب العربي وتململ مراكز قوى فلسطينية مناكفة

، بما يبقي صحيح أن ثمة اختراقات في جدار الحصار، ولكنها بقيت تتعامل بانتقائية مع أعضاء الحكومة
وهذه الصيغة على إشكاالتها، مررتها حماس على أمل تحسن ... وزراء حماس في عزلتهم وحصارهم

األوضاع و
ى من بنود اتفاقات متماسكة وواحدة في مواجهة الحصار واحترام شرعية حماس، والمضي بتطبيق ما تبق

مكة، وأهمها إصالح منظمة التحرير الفلسطينية واألجهزة األمنية، باعتبارها اللبنات األولى في إصالح 
 . الوضع الفلسطيني برمته

لكن تفجر أحداث الفتنة، التي تخطت هذه المرة الخطوط الحمر، فوصلت إلى حد التصفيات الجسدية على 
يجعل من اتفاق مكة صيغة مؤقتة ال تصلح لمعالجة ... ع الناسقارعة الطريق، وعلى مرأى ومسم

 ... الوضع الفلسطيني، بسبب غياب اآلليات المفصلة والضمانات كافية
ورغم أصوات الرصاص الفرحة بتحقق اتفاق مكة، إال أن أياً من المراقبين العارفين بدقائق الساحة 

حدة فلسطينية جادة، أو على األقل حالة توافقية تدوم الفلسطينية، لم يخف تشاؤمه من تحقيق اتفاق مكة لو
 ... طويال

وكان يمكن للحصار أن ينكسر، حتى في ظل أحداث الفتنة الفلسطينية، لو ا
الشجاعة، وقام

لكن الضغط األميركي أثبت نجاعته وقوته، ليس فقط في جر ... تنة الفلسطينيةاألميركية في تحريك الف
، بل وكان فاعال ضد "اولمرت"الرئيس الفلسطيني إلى مفاوضات عقيمة مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

الحماس العربي لحكومة الوحدة الوطنية، لدرجة أن الموقف األوروبي والروسي والصيني كان أكثر 
صحيح أن ثمة مخاوف عربية أيضا من سيطرة حماس على مقاليد ... لموقف العربي ذاتهجراءة من ا

السلطة الفلسطينية، من حيث امتداداتها الداخلية وضررها على تحالفاتها الغربية،
دي إال العربية أن تكون أكثر حنكة في تقدير مصالحها، حيث إن تفاقم األوضاع الداخلية الفلسطينية لن يؤ

إلى تفاعالت عربية داخلية، تضر باستقرار هذه الدول، وخاصة المجاورة للجغرافيا الفلسطينية، أو 
 . توريط لهذه الدول بالمشكلة الفلسطينية، ودفع أثمان االحتالل كما تتمنى إسرائيل

 : التحديات* 
الخارجي، وعلى رأسها كل ما تقدم، يؤكد أن األحداث الفلسطينية الداخلية ليست خالية من العبث 

األميركي واإلسرائيلي، لذا فالحاجة أكيدة لوعي فلسطيني أوالً، وعربي إسالمي شعبي ثانيا، يتجاوز 
الصورة المختزلة التي تريد تصوير ا
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 ستدعم 

 ... فيها الحركة ويلين حديدها، بين مطرقة تشابكات السلطة الخارجية وسندان متطلباتها الداخلية

شددة، بالقول إن الضغط يولد المزيد من التنازالت السياسية وليس 

جيهيه لصالح حركة 

وهذا يعني أن جزءا مهما من ... ، هدفا سهال الستعراض عضالته وتصدير فشله في لبنان

، يضع حكومة "اولمرت"سطيني بالخطة األمنية األميركية، وتفاوضه العقيم مع 

 . ل، أو تقبل فيها حماس بدور ثانوي ال أكثر
 إلى انفتاح كامل ورسمي، كيان في منع تحول التراخي األوروبي في التعامل مع حماس

أتي أصوات الحريصين على المقاومة مهماتها، فهذه السلطة بالقطع مغرم وليست مغنما، ومن هنا ت
 . الفلسطينية بالنصح لحركة حماس، كي تخلي السلطة وتتفرغ بالكامل لملف المقاومة

صحيح أن هناك أصوات تبغي من خلف انسحاب حماس، إثبات أنها فاشلة في إدارة متطلبات المجتمع 
 لكن في كل األحوال، فإن أحداث ...الفلسطيني وإدارة العالقات السياسية للسلطة مع المجتمع الدولي

الفتنة في قطاع غزة، وبغض النظر عن أسبابها وإرهاصاتها، فإنها تفعل مرة أخرى األسئلة الكثيرة ع
خيارات حماس، والجدوى من بقائها في السلطة، وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية، إذ إن دخول 

فلسطينية، وإعادة تعريف القضية الفلسطينية في إطار حماس للسلطة لم يكن إال وسيلة لتعزيز الحقوق ال
ثوابت محددة، بعدما ضاعت في تفاصيل االتفاقيات االنتقالية، التي استفاد منها االحتالل اإلسرائيلي في 

 . تعزيز االستيطان وتهويد المقدسات
ماس بمعزللكن حماس ليست الفاعل الوحيد في الساحة الفلسطينية، لذا ال يمكننا فهم خيارات ح

المراهنات األميركية واإلسرائيلية، التي لم تخف عداءها لحماس، ولم تتردد في أن تعلن أنها
إسقاطها بالمال والسالح، وثمة من سيجادل بمحاوالتهم توريط حماس بعسل السلطة في بدايات 

ن خالل إعطائها فرصة االنتخابات التشريعية، وربما رغب البعض في تغير تدريجي لمواقف الحركة م
تختبر 

ولكن رياح حماس التي أتت بغير ما تشتهي السفن اإلسرائيلية والمغريات األميركية، أدى إلى تغلب 
فرغم اتفاق مكة ... ك مضيعة للوقتأية فرصة، معتبرة ذل" حماس"األصوات التي ترفض إعطاء 

والمرونة السياسية الكبيرة التي أبدتها حركة حماس، إال أن ذلك لم يفلح في تغيير النظرة األميركية عن 
الحركة، بل ربما أغرى األصوات المت

 .. من بد، إال تأكيد تماسك حكومة الوحدة رغم هشاشتها" ماسح"العكس، إزاء كل ذلك لم يكن أمام 
 : ولكن إلى متى يمكن لهذه الحكومة الصمود؟ سؤال مشروع في ضوء معطيات مستجدة، أهمها

جولة القتال في قطاع غزة لن تكون األخيرة، وترتفع حدتها مع مرور الوقت، والتسليح كما التمويل . 1
لقوى تسيطر تدريجيا على زمام الموقف، ومن ثم تواألميركي يزداد، ويجد طريقه 

 . فتح
التحدي إسرائيلي يقصف قواعد قوات حماس وقادتها وحتى منازل المناصرين لها، وهو يجد في . 2

قطاع غزة
 النزول تحت األرض، في وقت أحوج ما تكون فيه الحركة إلى عالنية سياسية وقوة الحركة سيحتاج إلى

 . تنفيذية أمنية، تحافظ على شرعيتها
قبول الرئيس الفل. 3

 . ة مع الرئاسة الفلسطينيةحماس في مأزق، يحرجها إن سكتت ويورطها داخليا إن تأزمت العالق
اإلصرار األميركي على إسقاط حكومة حماس، وصوالً إلى انتخابات مبكرة، تعيد حركة فتح إلى . 4

السلطة، أو تعلن حالة الطوارئ إلى أج
نجاح األمير. 5

وهذا يبقي الوضع االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني قلقا، ويموج بالفلتان والجريمة واإلضرابات 
 . العمالية

البرود العربي الرسمي وضعفه أو عدم رغبته في احتضان حكومة الوحدة، التي يقف على رأسها . 6
 عربية مظهرية ال جدية، لمعالجة األزمة رئيس وزراء حمساوي، وهذا يعني أن اتفاق مكة صياغة

 . الفلسطينية الداخلية
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 الكثير من القرارات الجريئة في مواجهة 

 ... داخلية جديد قوي وفاعل وخبير ومتمسك بروح اتفاق مكة والوحدة الفلسطينية

ث إن المطلوب ليس فقط 

ضاعف المساعدات 

 لتجاهل حماس وجعل وجودها في الحكومة شكليا، كما ينبغي للحكومة 

لذا ينبغي على ...  في المسرح العربي واألوروبي

التهدئة التي أعلنتها حماس، سقطت شروطها الموضوعية، حيث إن إسرائيل تمعن في قتل . 7
وتمسك الحركة بالسلطة، يظهرها كمتهافت على مناصب وكراسي، وهذا يفقد ... الفلسطينيين بالجملة

  . بيةالحركة جزًءا من حاضنتها الشع
 : الخيارات* 

من الواضح في ضوء ما تقدم، أن حركة حماس تحتاج إلى
 : المتاحة" التكتيكية"التحديات الذاتية والموضوعية المتزايدة مع مرور الوقت، ومن هذه الخيارات 

كة على رغم من نواقصه وإشكاالته، الحفاظ على حكومة الوحدة الفلسطينية، والتمسك باتفاق م: أوال
والسعي لتنفيذ ما تبقى من بنوده، وخاصة إصالح منظمة التحرير الفلسطينية واألجهزة األمنية، والتمسك 

بتسمية وزير 
ان بها، لكن إخالء حماس للساحة السياسية بعد صحيح أن حكومة الوحدة تعاني من تحديات ال يسته

الشرعية المكتسبة والسقف السياسي الذي تم رفعه واإلصالح الجزئي لهياكل السلطة، ناهيك عن الثمن 
الكبير الذي دفعته مقابل وجودها في السلطة، يؤكد أن ما تجنيه من تركها للسلطة لن يكون كبيرا، ألن 

ن السلطة، ستواجهها أيضا في خضم المقاومة، حيالفتنة التي هربت منها في أتو
إسقاطها كمشروعية انتخابية، بل وكقوة عسكرية مقاومة، لذا فالمواجهة اليوم لطردها من السلطة ستكون 

وبرأيي، فإن حماس دخلت تركيبة داخلية وشكلت تفاعالت خارجية، ال يمكنها ... غداً لتسليم سالحها
 ... عنها بسهولة أو تركها بسالم، حتى وإن أراداتالتراجع 

صحيح أن الحركة قد تواجه حلوالً قسرية على شاكلة حل التشريعي أو إعالن حالة الطوارئ أو تثبيت 
موعد مبكر النتخابات رئاسية وتشريعية، لكن أن ترغم حماس على ترك الساحة خير لها من أن تقبل 

كون معذورة، وفي الثانية ستكون مالمة ومتهمة بالفشل، مهما قدمت بذلك طواعية، ألنها في األولى ست
 . من مبررات

الصبر تجاه إشارات فك الحصار، خطوة مهمة في الدفع المعنوي لدى الشعب الفلسطيني، والتكيف : ثانيا
. رةتجاهها، ومن المهم االستمرار في إحراج المجتمع الدولي وتحميله مسئولية األوضاع اإلنسانية الخطي

ورغم من نجاح الواليات المتحدة في إبقاء الحصار، إال أنه ينبغي اإلشارة بايجابية لت
 . الدولية اإلنسانية، ولألصوات األوروبية وحتى األميركية الداعية لفك الحصار

لموقف وعلى الرغم من الموقف النظري للدول العربية برفع الحصار، إال أنه من المهم توريط هذا ا
النظري بمزيد من الخطوات العملية في تحويل األموال، ونموذج قطر والسعودية أمثلة على هذا 

 . االختراق، وأعتقد أن السالح اإلعالمي للحكومة الفلسطينية، ماض في تعزيز ذلك
ينبغي على حكومة الوحدة الفلسطينية أن تكون واضحة وحاسمة في رفضها لمحاوالت ضربها من : ثالثا
لداخل، من خالل السماح للدول التفريق بين وزرائها على أساس االنتماء، حيث استمرار هذه اللقاءات ا

سيكون مريحا للمجتمع الدولي،
 . فلسطينيةالفلسطينية رفض أي محاولة للتعدي على صالحياتها من خالل عنوان منظمة التحرير ال

وينبغي بالمقابل وضع آلية مع الرئيس الفلسطيني، لحسم القضايا السياسية، ألن خوضه لمفاوضات عقيمة 
تخالف اإلجماع الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنية المشكلة، سيكون مصدر أزمات متعددة للحكومة، 

 .  عاجلوسيكون من الضروري، فلسطينيا، إصالح منظمة التحرير الفلسطينية بشكل
التمسك بسياسة كظم الغيظ على تجاوزات حركة فتح، واالكتفاء بسياسة الدفاع عن النفس، مع : رابعا

لكن في كل األحوال ستكون حماس ... اإلصرار على محاكمة شعبية وقانونية لالقتصاص من القتلة
، حيث إن ذلك سيعطي مخطئة إن قامت بالسيطرة على مواقع القوات األمنية الموالية للرئيس الفلسطيني

إسرائيل مبررا كافيا لهجوم ساحق، يمنعها من ترجمة هذه السيطرة إلى شرعية سياسية، وسيساند هذا 
السيناريو األمريكان وإسرائيل والفاعلون اآلخرون
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طط الغتياالت معنوية تربك حركات 
 . خرجها عن صوابها، فتكشف أوراقها ويستدرجها لمعركة هو من يختار توقيتها ومكانها

دنة تقوم 

 في الفخ اإلسرائيلي الهادف 

صحيح أن حماس ارتكبت أخطاء عديدة في مسيرتها نحو السلطة وأثناء دخولها، ...  تهميشها
فمن الصعب الحكم على أدائها بمو... لكن تجربة حماس لم تتجاوز السنتين

ن يفترض في الحركة أيضا، التعلم من أخطائها واالستماع إلى عقلها قبل قلبها وكل ناصح أمين لها، 
 ... يقة إلى الحسابات الشعبية الرحبة

وعليها في كل األحوال أن ال تفقد البوصلة، فعندما تصل الحركة إلى استنتاج قاطع أن 

78.

ومة 

صحيح أن التقارير الصحفية ". االصدقاء"ال الود مع أو ألجل مد حب" 

نة الداخلية، أو إزاء إغراء القوة التي حماس أن تكون أكثر حنكة وأقل حماسة في مواجهة استفزاز الفت
 . تملكها دون تفريط أو إفراط

ورقة المقاومة ستكون رابحة في تخفيف ضغط الفتنة الداخلية المفتعلة، فينبغي رفع وتيرتها مع : خامسا
اشتداد األزمة الداخلية، ولعل المقاومة وعت ذلك جيدا، لكن من المهم أن تكون المقاومة ذكية في 

 العدوان الصهيوني، الذي يعتمد الضربات االنتقائية، ويخمواجهة
المقاومة وت

ل إعطاء فعلى فصائل المقاومة أن تستخدم الحس السياسي في تقدير الموقف بغية إحراج إسرائيل من خال
هدن مؤقتة يستفاد منها داخليا في تأكيد فاعلية خيار المقاومة في ميزان المعادلة الفلسطينية الداخلية، 

واألهم إفادتها في إجبار إسرائيل للوصول إلى ميزان ردع مع المقاومة، بما يضمن تفعيل ه
ء ذلك يجب أن تكرس المقاومة استفادتها من وأثنا... على التبادلية ال الذاتية، وبضمانات دولية أو عربية
 . األجواء السياسية بتكريس شرعيتها وتعظيم قوتها

يجب بالمقابل فضح الدسائس األميركية التي تخطط جهارا ونهارا لخلق فتنة فلسطينية، ودفع : سادسا
عل، وينبغي أن الرئيس الفلسطيني وحركة فتح نحو حل للحكومة الفلسطينية على وقع اقتتال فلسطيني مفت

واضحة للمخططات األمريكية، التي تتحدث عن دعم وتسليح حرسه ) ال(يقول الرئيس الفلسطيني 
لمواجهة حماس، كما ينبغي تحذير الدول العربية المجاورة من مغبة الوقوع

 . لتوريطهما في المشكلة الفلسطينية في مغريات أو تحت تهديدات
 : قاألف* 

ال أحد يزعم أن خيارات حركة حماس سهلة بين مراهنات كثيرة وتحديات كبيرة، تستهدف سحقها أو 
توريطها أو

 ... ميةضوعية وعل
لك

ومن المهم أن تخرج من قوقعتها الحزبية الض
بقائها في السلطة 
مضر بمشروع التحرير، وأن القوى المضادة إلصالحها، متمكنة من أوراق اللعبة تماما، فعليها أن تكون 
شجاعة في مغادرة سفينة السلطة، وأن تتركها ألصحابها والمتمسكين بها والمحركين لمركبها، ألنها في 

 ... لفلسطينيةالنهاية سفينة غارقة أو متحطمة على إحدى شواطئ الحقوق ا
طبعا في هذه المرحلة، ال ينبغي لحماس فعل ذلك، ولكن برأيي رغم الثمن المدفوع، فإن حماس يجب أن 

مع .. تواجه أقدارها، ألنها أصبحت في قلب العاصفة، واالنسحاب منها ال يقل خطورة عن البقاء فيها 
حتى ال تفقد أوراقها ومبرر .. .ضرورة ثباتها على مبادئها والحفاظ على سالحها في كل األحوال 

 . وجودها
  22/5/2007مجلة العصر 

  
 هل من قرار بإسقاط حكومة حماس بالقوة؟ 

  فهمي هويدي
هل هي مصادفة ان يزور تشيني المنطقة، وما أن يغادرها حتى ينفجر الوضع في غزة وتتداول الحك

دي إجابة عن السؤال، لكنني ال أستطيع ليست عن. اإلسرائيلية في خيارات القضاء على حماس الى األبد؟
أن أقتنع بأن هذا التزامن مجرد مصادفة بريئة، ألنه حين يأتي أخطر رجل في اإلدارة األمريكية لكي 

 فال - وفي الجو أيضاً -يزور عدة عواصم في منطقتنا ثم يحدث بعد ذلك ما حدث على األرض 
للتشاور"نستطيع أن نقول انه جاء 
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 .ن الدور األساسي الذي يقوم به

الشرطة وقوات األمن الوطني في شوارع غزة، وتبين أن ذلك تم 

االنتشار بداية االشتباك المسلح الذي أشعل 

ء بعض التعديالت 
ولم يقف األمر عند ذلك الحد وإنما تطور الى ما هو أبعد، حيث . بين عدد محدود من قيادات الشرطة

تناولت الوضع في العراق، لكن التعليقات أشارت الى أن زيارته استهدفت " مشاوراته"تحدثت عن أن 
سيناريو التعامل مع الملف اإليراني، الذي تعد الضربة العسكرية االمريكية من بين خياراته، لكن أصالً 

لسطيني، في حين أنه الموضوع الوحيد الذي تحركت وقائعه ومشاهده فور لم يتحدث عن الموضوع الف
ولئن قال قائل إن هذا كالم ال يستند الى دليل، وأنه من بنات . عودة نائب الرئيس االمريكي الى واشنطن

أفكار سيناريو المؤامرة، فردي عليه في نقطتين؛ األولى ان الدليل غير موجود حقاً، ولكن القرائن التي 
أن " العبط"والثانية أننا حين نكون إزاء رجل المؤامرات في اإلدارة األمريكية، فمن . تؤيد ما قلت كثيرة

نفترض فيه البراءة ونقول إنه في هذه الزيارة تاب وأثاب، وتخلى ع
ن مثالً عن التعاون إن المتآمرين الكبار حين يتحركون يؤدون عملهم تحت عناوين عدة، فيتحدثو

وبطبيعة عملهم فإنهم ال يعلنون على المأل حقيقة ما يقومون به، لكننا . المشترك والتحالف االستراتيجي
حين نقرأ مهماتهم أو نحللها ال ينبغي أن نتجاهل وظيفتهم األساسية، وال ينبغي تحت أي ظرف أن ننسى 

 . أنهم في كل تحركاتهم يتآمرون
 من مستنقع العراق هو الهاجس األساسي لإلدارة األمريكية اآلن، وأن إجهاض ليس سراً ان الخروج

المشروع النووي اإليراني هو الهدف الموازي الذي تلح إسرائيل وأصدقاؤها الكثر في واشنطن على 
وهناك رأي قوي في . إتمامه، خصوصاً بعمل عسكري يخرج إيران من معادلة القوة في الشرق األوسط

ب الى أن تسكين الوضع الفلسطيني ومن ثمة تهدئة العالم العربي وربما استمالته هو مقدمة واشنطن، يذه
لذلك ال أستبعد أن . ضرورية إلنجاح التعامل مع إيران ولتخفيف الضغط على األمريكيين في العراق

 حتى خلصونا من حماس: "يكون تشيني وهو يتحدث عن الملفين العراقي واإليراني أثناء زيارته، قال
 ".نستريح من الصداع الذي أحدثته منذ جاءت الى السلطة في غزة

ال أستطيع أن أدعي أنني سمعت هذا الكالم من أحد من الذين التقاهم، لكنني أجد في شواهد الواقع ما 
من ذلك مثالً أن الفريق المسيطر على األجهزة االمنية . يؤيد وصول هذه الرسالة الى كل من يعنيه األمر

زة، الذي يحظي أعضاؤه برضى أمريكي واسرائيلي مشهور هو الذي تكفل طول الوقت بمناكفة في غ
حكومة حماس والتفنن في إفشالها، ومن ثم إسقاطها، من خالل وسائل عدة، كان بينها تحريك الفلتان 

ئكاً منذ ولذلك، فإن الملف األمني ظل عالقاً وشا. األمني وشل حركة وزير الداخلية بتجريده من سلطاته
من العام الماضي، وهو ما عاني منه كثيراً وزير ) آذار(تولت الحكومة الجديدة سلطاتها في شهر مارس 

الذي اضطر الى تشكيل القوة التنفيذية في محاولة منه للخروج من مأزق (الداخلية السابق سعيد صيام 
القواسمي الذي اضطر لتقديم وهي ذاتها المعاناة التي واجهت خلفه هاني ". الحصار المضروب حوله

وبسبب هذه االستقالة، فإن رئيس الوزراء إسماعيل هنية بحث . استقالته لعجزه عن مباشرة عمله
الموضوع مطوالً مع رئيس السلطة الذي عبر عن حرصه على إنجاح مهمة وزير الداخلية، ووافق على 

 القوة التنفيذية وحرس الرئاسة، وتكون تشكيل قوة مشتركة لتنفيذ الخطة األمنية التي تجمع بين عناصر
وحين خرج هنية من اجتماعه مع أبومازن ليبلغ وزير الداخلية باألمر ويقنعه . تحت إمرة وزير الداخلية

بالعدول عن استقالته، فوجئ بانتشار 
 اتخذ هذه الخطوة بدون الرجوع الى رئيس السلطة وال الى رئيس بتعليمات من مدير األمن الداخلي الذي

وكان ذلك . الوزراء ودون علم وزير الداخلية بطبيعة الحال
مع ذلك، فقد واصل رئيس الوزراء مساعيه لتشكيل القوة المشتركة بين حرس . الحريق في القطاع
واتفق مع رئيس السلطة على عقد اجتماع . نفيذية التي جري االتفاق عليها مع أبومازنالرئاسة والقوة الت

وفي الموعد المحدد لم يحضر العميد منار . لهذا الغرض يحضره قائد حرس الرئاسة العميد منار شحادة
طه االجتماع، وثبت أن مدير األمن الداخلي منعه من الحضور، وأن األخير عقد اجتماعاً مع بعض ضبا

كما انتقد الرئيس أبو مازن لموافقته على إجرا. انتقد فيه فكرة تشكيل القوة المشتركة
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" اللحية"تطاف واإلعدامات، وعرفت غزة ألول مرة ظاهرة التوقيف والقتل على 

وإنما أيضاً على رئيس السلطة ذاته، بانتقاده بين الضباط والتمرد 

وأدت الى ) عملية الدرع الواقي (2002ضفة الغربية عام  الجيش اإلسرائيلي على ال

ع حماس، وفي المقابل هناك رأي آخر يتبناه يوفال ديسكين رئيس 

ط عمليات اغتيال قادة 

كة في مواصلة العمل ضد إسرائيل، فضالً 
 .عن أن تصفية القيادة السياسية متمثلة في الوزراء ستواجه معارضة دولية كبيرة

القوة التنفيذية وأعضاء جرى تصعيد المواجهة بين عناصر األمن التي يحركها أبو شباك وبين عناصر 
فانتشرت الحواجز في الشوارع، . حركة حماس، على النحو الذي تابعه الجميع طيلة االسبوع المنصرم

 .واعتلى المسلحون البنايات واألبراج
وتعددت عمليات االخ

 .اً في حماس الى أن يثبت العكسحيث اعتبر كل ملتح عضو
وهذا . هذه المحاولة إلفشال الخطة األمنية وقطع الطريق على تفاهم أبو مازن واسماعيل هنية حولها

االستقواء ليس ضد الحكومة فحسب، 
لتساؤل حول القوة التي يستند اليها أبو شباك، وهو أحد أضالع عليه، ذلك كله أثار االنتباه بقدر ما أثار ا

المثلث األمني الذي يرأسه محمد دحالن رجل األمن الوقائي الذي غاب عن القطاع في هذا الظرف حتى 
 .أما ضلعه الثالث، فهو سمير مشهراوي مسؤول االستخبارات. ال يظهر في الصورة

ضاً، أن تتولى األجهزة األمنية تصعيد الصدام وإشعال الحريق وال أستطيع أن اعتبرها مجرد مصادفة اي
 وآباتشي بغارات في الجو استهدفت 16على األرض، وفي نفس الوقت تقوم الطائرات اإلسرائيلية، اف 

مواقع القوة التنفيذية التابعة للداخلية ومقر جهاز األمن والحماية الذي تم إنشاؤه لتأمين المؤسسات 
 .ةوالشخصيات العام

الرسالة كانت واضحة في هذا التزامن من حيث أنها تعد إحدى االستجابات للهدف الذي سبقت اإلشارة 
اليه والمتمثل في الدعوة للتخلص من حماس، وعدم إتاحة أي فرصة إلنجاح حكومة الوحدة الوطنية، 

 .ومن ثم تفريغ اتفاق مكة من محتواه
ي ذات الوقت، فقد نشرت صحيفة معاريف في عدد ثمة استجابة اخرى موازية طرحت في إسرائيل ف

معروضة " القسام" أن ثمة بدائل خمسة إلسقاط حكومة حماس بدعوى مواجهة صواريخ 19/5الجمعة 
البديل األول هو القيام بعملية برية واسعة النطاق، ). 20/5(على مجلس الوزراء في اجتماع األحد 

مماثلة للتي شنها
انخفاض كبير في عمليات المقاومة ولكن هناك رأياً يرى أن العملية ستمكن المخابرات اإلسرائيلية في 
هذه الحالة من الحصول على معلومات تساعدها في القضاء على حركة حماس، فضالً عن أنها ستساعد 

هم مقيادات فتح على حسم مواجهت
يعارض العملية، ويعتبر أنها لن تغير موازين القوة بين فتح وحماس، ) الشاباك(جهاز المخابرات الداخلية 

وقد تؤدي الى انهيار الخدمات بالقطاع مما يترتب عليه تحميل إسرائيل المسؤولية عن مئات اآلالف من 
 .  سطينيين، وهو ما يضر بمصلحتهاالفل

الخيار الثاني الذي اشارت اليه معاريف يقضي باحتالل مناطق محددة في القطاع إلحراج الحكومة ومنع 
المقاومة من حفر األنفاق ونصب منصات الصواريخ، ومع االحتالل يجري تنشي

 قطاع غزة ومصر، وهو اقتراح يلقى تعارضا حماس الى جانب السيطرة على الشريط الحدودي بين
 .داخل الحكومة

الخيار الثالث يتمثل في االكتفاء بتصفية جميع الضالعين في اطالق الصواريخ على إسرائيل وهو ما تقوم 
لكن البعض يرى عدم جدوى هذه العملية الن إسرائيل جربت هذا السلوك ولم يوقف . به وحداتها حالياً

 . كومة باقيةالصواريخ وظلت الح
الخيار الرابع يتجه الى تصفية القيادة السياسية لحركة حماس، حيث يرى بعض أركان المؤسسة االمنية 
أن هذه العملية أثبتت فعاليتها، ويدعون الى أن تصفية قيادة الحركة التي بلغت ذروتها بتصفية مؤسسها 

لكن معارضي . افقة على وقف اطالق النارالشيخ أحمد ياسين، هي التي دفعت القيادات التالية الى المو
االقتراح يقولون إن تصفية القيادة لم تؤثر على فاعلية الحر
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وهو يدعو الى استثمار المزيد من الموازنات لتطوير . أخرى
بحيث يمكن إنتاج صا" رفائيل"الصناعات الجوية اإلسرائيلية المعروفة باسم 

، "القبة الفوالذية"وهو المشروع الذي يطلق عليه .  الجون مهاجمة صواريخ القسام وتدميرها، وهي في
 .اشهر

وتذهب معاريف الى أن هناك بدائل تكنولوجية أخرى العتراض صواريخ القسام وتدمي

قف صواريخ القسام زهيدة التكلفة، 

  23/5/2007فراس برس 

79.
     

 يكن الموقف قد أخذ هذا المستوى من التصعيد، ولم نعتقد أن الجيش اللبناني سيبادر 

 يستعيد 

ون مقبولة بحال من األحوال، وتيار المستقبل الذي ساهم في الشحن الطائفي 

لن يقتحم المخيم، وال ندري هل يحدث ذلك كنوع من االلتزام بالميثاق 

  خلياً وخارجياً؟،

ون السلطة حق عملي، ومن يدعون تمثيل الفلسطينيين ويمنح

إلجهاض عملية إطالق الصواريخ على أن  الخيار الخامس أن تستخدم إسرائيل وسائل علمية متقدمة 
تتعامل مع الحكومة الفلسطينية بوسائل 

روخ اعتراض مضاد يتمكن 
م

وقد بدأ العمل فيه منذ ستة 
رها مثل صاروخ 

 - إسرائيلي والذي تكلف ماليين الدوالرات، وجرى تنفيذه بتعاون . الذي يستخدم أشعة الليزر" نيوتيلوس"
غير أن آخرين اعترضوا على هذا البديل أوالً ألنه لن يو. أمريكي

 .فضال عن أنه يتطلب اعتمادات مالية كبيرة ترهق الموازنة
 14 الى 9مرة أخرى، هل كل هذه األحداث التي تزامنت مع زيارة ديك تشيني للمنطقة خالل الفترة من 

 الحالي هي مجرد مصادفة؟) ارأي(مايو 

  
  أوقفوا مجزرة نهر البارد 

  ياسر الزعاترة 
حين كتبنا أمس لم

  .إلى الرد على هذا النحو الظالم في سياق ما يقول إنه استعادة الهيبة
ان أعضاء فتح اإلسالم في مخيم نهر البارد في حدود الثالثمائة، وربما أقل من ذلك، فكيف إذا ك

ستميزهم قذائف الدبابات والهاون التي يطلقها الجيش اللبناني، وهل هذه هي الطريقة المثلى التي
 بالمدنيين، فهل سيكون بها هيبته المفقودة، ثم ماذا لو أصر التنظيم على االختباء خلف البيوت واالحتماء

  الرد بمعاقبة جميع سكان المخيم؟،
هذه مجزرة ال يمكن أن تك

في مواجهة حزب اهللا وقبل بوجود فتح اإلسالم على هذه الخلفية تبعاً لخطابها الطائفي المتشدد تجاه 
ر ال يمكن أن يثبت حضوره ويؤكد على وجود الدولة القادرة من خالل مجزرة بحق هذا التيا: الشيعة

  .مخيم نهر البارد
المصيبة أن الجيش يؤكد أنه 

خسائر، ما الشهير على هذا الصعيد، والذي يحظر عليه دخول المخيمات، أم هو الخوف من زيادة ال
  .يعني أن القصف العشوائي هو الحل الطبيعي، والنتيجة هي مجزرة بحق سكان المخيم األبرياء

هل هذا ما تريده قوى األكثرية في لبنان، وهل هذه هي وسيلتهم الستعادة الهيبة والنفوذ في مواجهة 
 خالله بسبب تعقيدات القوى األخرى التي تبدو قادرة في الشارع، وإن لم تتمكن من حسم المعركة من

الموقف دا
لقد أثبتت الوقائع أن هناك الكثير من االلتباس فيما جرى ويجري، بدءاً بظهور فتح اإلسالم وليس انتهاًء 
بالسماح لها باالستقرار في مخيم نهر البارد قبل االنقالب عليها، ربما بضغط أمريكي، وحين يكون 

فإن حل هذه الظاهرة ال يمكن أن يتم من خالل ضرب المخيم بالراجمات الموقف على هذا النحو، 
  .وقذائف الدبابات والصواريخ

. اآلن يمكن القول إن مواقف القوى الفلسطينية ال يمكن أن تستمر على نحو ما كانت في اليوم األول
ولقاؤهم مع السنيورة لم يسفر عن شيء 

مواصلة الضرب بذات الطريقة ال يمثلون سوى أنفسهم، ونأمل أن يبادر الجميع إلى التوحد خلف موقف 
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ح في المرات السابقة، بل أيضاً ألن المخيم ال يملك أدوات الحماية 
والمالجىء، فضالً عن أن تهديم بيوت الناس ال يمكن أن يكون مقبوالً أيضاً، ف

 عددها، ألن القصف والحصار قد يمتدان ألسابيع وربما أشهر ما عاناتهم تحت القصف أليام ال نعرف
ا المخيم وما دام القصف هو الحل، اللهم إال إذا كانوا سيهدمون أبنية المخيم بالكامل، كي 

  .ينكشف المقاتلون ويجري القضاء عليهم

ضد 

80.
  

  .كوب بهذه العصابات

التصريحات غير المسؤولة والحاقدة ضد منظمة التحرير من جانب 
متواجدة خارج وطننا، والمتواجدة في وطننا، شجعت بمناخ من التلطي وراء الدين، ادعياء آخرين 

ضحين في خيانتهم لشعبهم ولوطنهم، بالولوج الى مخيمات لبنان وخاصة مخيم نهر البارد، عمالء وا
  .في المخيم" فتح االسالم" تفعله شراذم 

انها مناسبة هامة، إلعادة الوعي لعقول من اعتقدوا بأن المخيمات ستبقى سائبة، 

 ضد هذا الشعب، طالما بيننا من يعطيها المبررات، متاجراً بدماء 

              23/5/2007دة 
  
  

واحد ووحيد عنوانه وقف إطالق النار والتعامل سياسياً مع ظاهرة فتح اإلسالم إذا كانت هناك جدية في 
  .معالجتها

إخالء الجرحى، فال يمكن أن يكون حالً لما أما الوقف الجزئي إلطالق النار بدعوى إدخال المؤن و
يجري، ليس فقط ألن ذلك لم ينج

ضالً عن قتلهم وتكريس 
م

داموا لن يقتحمو

السالح فيها، وكثير منهم ليسوا تبقى المعضلة األخرى، والتي تتعلق بالمخيمات األخرى أو بعض حملة 
أعضاء في فصائل، وهؤالء لن يسكتوا على ما يجري وقد يبادر بعضهم إلى مغامرات هنا وهناك 

الجيش اللبناني، وحينها ال يستبعد أن يطالب البعض باستعادة هيبة ذلك الجيش بذات طريقة نهر البارد 
  .يدها عاقللتندلع معركة بين الفلسطينيين واللبنانيين ال ير

خالصة القول هي أننا إزاء ظاهرة سياسية يمكن حلها من خالل السياسة بتعاون الفلسطينيين، وليس 
  .بتهديم المخيم على رؤوس أبنائه

  23/5/2007الدستور 
  
  بعض االسباب 

 يوسف القزاز
عديمة المالجئ، الى رهينة، بسكانه، بأحيائه، بمنازله " فتح االسالم"مخيم نهر البارد، حولته ما تسمى 

فالشهداء المدنيون والجرحى المدنيون الفلسطينيون بالعشرات داخل المخيم المن
واذا عدنا الى اسباب استهداف المخيم، بالتسلل اليه من جانب الخليط االرهابي لهذه المجموعات، فان احد 

ان منظمة التحرير الفلسطينية " تح االسالمف"هذه االسباب هو ظن القائمين على تسليح وتدريب وتمويل 
ستظل غائبة لألبد عن ابناء المخيمات، خاصة بعد التصريحات الرعناء والجاهلة لبعض مسؤولي 
الفصائل والقوى من خارج المنظمة ضد المنظمة ذاتها ولجنتها التنفيذية، وكأن هذه القوى السادرة في 

على رأي المثل " انتشلت الزير من البير"يار المقاومة قد غيها واكاذيبها عن المنظمة وادعاءاتها بخ
  .الشعبي الفلسطيني

القوى الخارجة عن نص المنظمة، 
ال
و

لممارسة ارهابها وفسادها على نحو ما
خاصة ألولئك الذين 

ة داخل مجتمعنا الفلسطيني، بادعاء التدين والمقاومة، وهم يجرون شعبنا كل يوم داخل يؤججون الفتن
الوطن وخارجه الى معارك غير متكافئة، سواء مع االحتالل االسرائيلي مثلما يحدث في محافظات غزة، 

ل والقوى المتربصة بالشعب الفلسطيني تخلصت من ك. او مع الجيش اللبناني على نحو ما يجري اآلن
الكوابح المانعة لجرائمها ولسياساتها

   .ابنائنا سواء في محافظات غزة ام في شمال لبنان
الحياة الجدي
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81.
  
 المسلمين على شاشات التلفزيون 

  ".32: المائدة" "س جميعاً

   !!ننتظر ان يقتلونا جميعاً

يين 

أنا أرفض استخدام األرقام في أعداد القتلى، فقتل النفس االنسانية جريمة، ولكن ... كل يوم

  !البرق الخاطف والحرب ضد حماس 
 سليمان صالح. د. أ

لكن صور الضحايا.. طوفان األخبارأبحث عن ضوء أمل وسط 
حتى قال المتحدث باسم الجيش االسرائيلي ان ذلك الجيش لم يقتل سوى .. أصبحت أكثر من أن تحصى

فعلينا .. ثالثة من المدنيين الفلسطينيين فقط، فاألمر هين، وال يستحق االهتمام إنهم ثالثة فقط من المدنيين
   !!.عهم بهدوء ودون انفعالأن نشي

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في : "يقول اهللا سبحانه وتعالى
ومن أحياها فكأنما أحيا النا. األرض فكأنما قتل الناس جميعاً

من المدنيين تهويناً من األمر، والحقيقة ان لكثرة من أما قادة إسرائيل فإنهم يقولون ان كل ما قتلوه ثالثة 
يقتل من المسلمين ولضخامة عدد األرواح التي يزهقها االسرائيليون واألمريكيون ظلماً وعدواناً أصبح 

العدد القليل من القتلى ال يثير انتباهنا كأننا 
وفي حق اإلنسانية كلها، يستحق مرتكبها القتل قصاصاً، قتل فرد واحد بغير حق جريمة في حق اهللا 

ونحن نرفض ان يكون عدد القتلى هو المقياس لحجم الجريمة، فذلك انتهاك لحقوق اإلنسانية في تحريم 
مقولة ذلك القائد االسرائيلي التي تتضمن التهوين .. !.الدماء بغير حق، وانتهاك لحق اإلنسان في الحياة

الثة جريمة يستحق عليها محاكمة تاريخية، فهذا التصريح ال يصدر إال من مجرم من شأن القتلى الث
  .اعتاد سفك الدماء حتى لم تعد للنفس االنسانية عنده حرمة

مقولة ذلك القائد االسرائيلي السفاح التي تعني االستهتار بدماء البشر تدل على الطبيعة اإلجرامية لذلك 
تل الفلسطينيين ويدمر مساكنهم ويحرق زروعهم ويحرمهم من القوت الجيش االسرائيلي الذي ينطلق ليق

   .بعد ان سلب منهم الوطن واألمل والحرية
هذا التصريح يشكل إهانة لكل مسلم على وجه األرض، وأرجو ان يفهم العرب .... إهانة لكل المسلمين

لجيش االسرائيلي من المدنمعنى الكالم، إن هذا القائد اإلسرائيلي الوقح يقول إن كل الذين قتلهم ا
فماذا يمكن ان تفعلوا . الفلسطينيين ثالثة فقط، وهو يعني بذلك ان األمر هين وبسيط وال يستحق االهتمام

هل أصبحت دماؤنا رخيصة الى الحد الذي يتم فيه تقدير عدد  ..!!عندما نقتل المدنيين العرب جميعاً؟
يئاً، وال يستحقون مجرد خبر في صحيفة أو في نشرة أخبار قتالنا باألرقام، فثالثة منا ال يساوون ش

ربما !! كم؟.. تلفزيونية، فعلينا ان ننتظر حتى يقتل الجيش االسرائيلي منا عدداً معتبراً يستحق االهتمام
ومع تعودنا على األرقام تزداد االعداد ضخامة، فيصبح األلف واأللفان ال يستحقون .. مائة أو أكثر قليالً

شعرت بأن تلك إهانة لكرامتي ولكرامة أبي آدم وأمي  .داع أو حرقة قلب فهم مجرد عدد قليلدمعة و
كل نفس من هؤالء الثالثة .. حواء ولكرامة أوالدي، ولكرامة كل مسلم، وشعرت بألم في سويداء القلب

   !.ناس جميعاًأيها السادة يجب القصاص لها من قاتلها، ومن قتلها ظلماً وطغياناً وعدواناً كمن قتل ال
عشرون 

أدعوكم الى وجبة دسمة من األرقام حيث كشف مصدر عسكري اسرائيلي ان قوات الجيش واألمن 
ألول للعدوان على غزة  من عناصر المقاومة الفلسطينية في اليوم ا20االسرائيلية تلقت أوامر بقتل 

 فلسطينياً ينتمون لكتائب الشهيد عز الدين 19الصابرة، وبالفعل نفذت تلك القوات األوامر حيث تم اغتيال 
وبالطبع لم يدخل هذا العدد في إحصائية ذلك القائد االسرائيلي الوقح باعتبار ان من ينتمي .. القسام

 الفلسطينيين الذين قامت اسرائيل بالتدخل لدعمهم في لحماس أصبح دمه مباحاً السرائيل ولعمالئها من
وقال الجيش االسرائيلي  . من أعضاء حماس22الصراع ضد حماس، وهؤالء العمالء اغتالوا بدورهم 

انه أراد اشاعة الصدمة والرعب في صفوف قوات المقاومة الفلسطينية باغتيال هذا العدد من أعضاء 
  .حماس
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 . بيوت الفلسطينيين والبنية التحتية لقطاع غزةتقصف

والتهديد نفسه كرره وزير إسرائيلي آخر حيث هدد باستهداف أعضاء  .مة

يدات ألنهم يجهلون الحضارة عتقدون أنهم سيرهبون حماس بتلك التهد

ي األمة أحمد ياسين، واغتالت أسد فلسطين عبدالعزيز ل شيخ مجاهديلقد اغتالت إسرائ

هذا المجاهد .. واحد من هؤالء األبطال قدم لي الخبر الذي كنت أبحث عنه وانتظره... ف

 من عناصر حماس في الهجمات الجوية 40يلية بأن الجيش االسرائيلي قتل ثم افتخرت الصحافة االسرائ
على غزة واعترفت هذه الصحف بأن الهدف هو التدخل في الصراع الداخلي الفلسطيني ودعم فتح ضد 

ومعنى ذلك ان عدد القتلى اكبر بكثير من عدد الثالثة الذين اشار لهم هذا القائد االسرائيلي  .حماس
 يعني ان اعضاء حماس وانصارها ال يدخلون في الحساب أو في عدد القتلى، حيث ان الوقح، ولكنه

قتلهم أمر طبيعي، وربما يكون هناك نوع من االتفاق بين امريكا واسرائيل والعلمانيين العرب على إباحة 
ن وتلك إهانة أكبر من سابقتها فاذا كانت حياة ثالثة م .دمهم وعدم ادراجهم حتى في عدد القتلى

الفلسطينيين المدنيين ال تعني شيئاً ألن العدد قليل فإن دماء الحماسيين ال تندرج في حسابات القتلة 
   .االسرائيليين

أحداث األسبوع الماضي تؤكد ان اسرائيل قد اعلنت الحرب المفتوحة ضد ... إعالن الحرب على حماس
ت االسرائيلية على غزة حيث قال تقرير حماس باستخدام كل االسلحة وبكل الوسائل، فقد تواصلت الغارا

صادر عن الجيش االسرائيلي ان الحكومة االسرائيلية قررت مواصلة عدوانها على غزة، والذي يقوم 
على توجيه ضربات جوية والقيام بعمليات اغتيال ضد قادة حماس وقصف ما تطلق عليه اسرائيل 

مخازن السالح، بينما ان الحقيقة هي ان اسرائيل 
ولقد كان من أهم تلك المواقع التي استهدفها الجيش االسرائيلي بغاراته ديوان آل الحية، والذي يتبع منزل 
النائب خليل الحية وقد راح ضحية هذه المذبحة ثمانية شهداء من أقارب النائب وأوالده، وبالطبع لم 

   .من االعداد التي تنشرها اسرائيليدخل هؤالء الشهداء ض
ولقد كشفت جريدة يديعوت أحرونوت االسرائيلية األهداف الحقيقية للعدوان االسرائيلي الجديد وهي 

كما كشف  .تدمير البنية التحتية لحركات المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد، واغتيال قادة هذه الحركات
ل في اغتيال خالد مشعل، والذي هدد بالتخلص منه في ئيسراأيضا وزير األمن اإلسرائيلي عن نوايا إ

أقرب فرصة رغم صعوبة المه
   .القيادة السياسية لحماس بمن فيهم إسماعيل هنية

ل ييوقادة إسرائ... شهداء ال وزراء
التي تمثلها حماس وقادتها إنها الحضارة اإلسالمية التي تجعل لإلنسان هدفاً ورسالة أكبر من حياته وأهم 

وقادة حماس وعلى .. .وأسمى وأغلى، لذلك فإن اإلنسان يعيش من أجل تلك الرسالة، ويموت فداء لها
 ال ليكونوا وزراء، ولقد تسلموا الوزارة ليس حباً فيها رأسهم مشعل وهنية أعدوا أنفسهم ليكونوا شهداء

أو طمعاً في مغانمها، وإنما تحملوا غرمها ومسؤولياتها من أجل تحرير فلسطين، وإقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ومن أجل هذا الهدف يتساوى عندهم الموت مع الحياة، ويتساوى 

   .أن يكونوا شهداء أو وزراء
ل قبل ذلك أن تغتال خالد مشعل وكادت أن تنجح في ذلك، ولكن اهللا أنقذه وكتب له أن يولقد حاولت إسرائ

  .يعيش حتى يرى حماس في الحكم
ل في اغتيال مشعل وهنية، فإن هناك ماليين في هذه األمة ينتظرون دورهم في القيادة يوإذا نجحت إسرائ

. والشهادة
الرنتيسي، كما اغتالت يحيى عياش وغيرهم كثير، وبالرغم من األهمية الكبيرة والقيمة العالية لجهاد 
هؤالء األبطال إال أن األمة واصلت كفاحها، وحولت تراث هؤالء األبطال وتاريخ حياتهم وشهادتهم إلى 

فهي حركة مجاهدة تربي .. حماس قادرة دائماً على أن تقدم الشهداء و.اضة جديدةقوة ومرحلة كفاح وانتف
   .أبناءها وتؤهلهم ليكونوا أبطاالً وقادة وشهداء

البرق الخاط
امتلك كل سمات البطولة والشجاعة والرجولة لقد .. الحماسي القسامي نجح في أن يعطيني األمل
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القسام، وقد تمكنت هذه القوة من 

ليين طبقاً لشهود العيان خمسة قتلى، ولم يعرف عدد يلية لعدد القتلى اإلسرائ

ذلك المجاهد البطل قد استطاع أن يرفع عني وعن كل العرب تلك اإلهانة التي وجهها لنا 

   .عاً

أن " ديلي تلجراف"سوة عمالء إسرائيل الذين كشفت جريدة الـ 
ل تمدهم بالمساعدات العسكرية، إال أن حماس تزداد قوة، ويزداد يإسرائ

ضارة اإلسالمية بكل ما أنتجته هذه الحضارة من خبرات في مجال الكفاح والجهاد ممثل الشرعي للح

أما عمالء إسرائيل فلن يجنوا سوى كراهية األمة، وسخط الشعب الفلسطيني، وعار الخي

82.

عد انتهاء العام الحالي، وإن كنَّا نتوقَّع، بعد وبسبب 

ه، 
ا ليس في حاجة، إلى أن ترد إسرائيل أي حكومة اولمرت ألف مرة، فنحن لسنا في حاجة، والسالم أيض

والصالبة والرغبة المخلصة في تحرير فلسطين واألمل في الشهادة وحب األرض، واالنتماء لحضارة 
   .اإلسالم

هذا البطل ينتمي إلى قوة خاصة تابعة لكتائب الشهيد عز الدين 
ئيليين، وتقدم هذا المجاهد سيرا على قدميه، وقاتل قتال األبطال لمدة محاصرة مجموعة من الجنود اإلسرا

طويلة بإطالق الرصاص حتى نفدت ذخيرته، ومن الواضح أن هذا البطل قد استطاع أن يقتل عدداً كبيراً 
حيث بلغت التقديرات األو

  .صاباتاإل
لقد كانت العملية جريئة وبطولية ونوعية، وهي تؤكد أن حماس قادرة على أن تواصل جهادها المشروع 

  .الشريف حتى تحرر فلسطين
شعرت بأن 
فهذا هو ثأرهم، لقد اقتصت .. ء الفلسطينيين الثالثةلي الوقح حين قلل من قيمة الشهدايالقائد اإلسرائ

حماس لهم، وأوضحت أن دماءهم الطاهرة تعدل دماء البشر جمي
ل، فإن األمة كلها تنتظر الثأر يأما شهداء آل الحية، وعشرات المجاهدين اآلخرين الذين اغتالتهم إسرائ

 على أن تواصل جهادها وكفاحها المشروع لهم، وحماس قادرة على أن تأخذ بثأرهم، وهي قادرة أيضا
  .حتى يتم تحرير فلسطين

بالرغم من الحصار وظلم الرفاق وق
حب األمة لها، فلقد أصبحت هي 

ال
   .والتحرير

انة، ولن يكون 
  .مصيرهم أفضل من مصير جيش أنطوان لحد في جنوب لبنان

يلة ومعقدة وصعبة، وسوف تسيل فيها أنهار الدماء، ولكن النصر إنها معركة تحرير فلسطين، وهي طو
.. سيكون في النهاية لألمة اإلسالمية حتى إن طال الصبر على قسوة الحصار، ومرارة فراق األحباب

ودماء الشهداء تضيء الطريق إلى تحرير فلسطين، واألمة اإلسالمية ستقدم ماليين الشهداء من أجل 
   .ن أيها السادةإنها فلسطي.. تحريرها

  23/5/2007الشرق القطرية 
  
  !؟"المباَدرة العربية"أم فخٌّ لـ " مباَدرة إسرائيلية" 

   جواد البشيتي
ونحن، مع عمرو موسى، ننتظر، مع أن طول االنتظار هو مضيعة ِلما بقي .. بيريز وعد، وأعلن وأكَّد

ونحن، حتى ; للسالم" األخيرة.. يقية الواقعيةالفرصة الحق"من وقت للسالم، أي ِلما بقي من عمٍر لـ 
اآلن، لم نسمع أن الدول العربية، التي أعلنت، جميعا، وأكَّدت، غير مرة، التزامها السالم خيارا 

استراتيجيا يمكن أن تستمر على قولها بتلك الفرصة ب
على تطوير موقفها من ) جميعا( على ما نعتقد، لتلك الفرصة أن تتوفَّر الدول العربية الضياع المؤكَّد،

عربي جديد، تُظِْهر فيه الدول " خطاب سالمي"بما يؤسس لـ " إسرائيل التي أبت أن تغتنم تلك الفرصة"
انتهت إذ أضاعتها " ةاألخير.. فرصة السالم الحقيقية الواقعية: "العربية وتؤكِّد الحقيقة المتناقضة اآلتية

خيارا ) مع إسرائيل(ولكن الدول العربية ما زالت على التزامها السالم ; إسرائيل ورفضت اغتنامها
ب) أو توعدنا(احذروا بيريز، وما وعدنا  ).معناها" استراتيجيته"ال رجعة عنه وإال فَقَدت (استراتيجيا 
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من مكان في أقوال بيريز التي هي أقرب إلى " سية

 الدول العربية إلى 

عا، مستعدة إلعالن نهاية النزاع مع إسرائيل، وللسالم وتطبيع العالقة معها، 

بد من 
بما يؤدي إ" المبادرة"وتطويرها، مع تعديل، وتغيير، " اإليجابية"اإلبقاء على 

، وإنَّما إلى اغتنام كل فرصة للقضاء "فرصة السالم المتاحة اآلن"ني ويؤكِّد أنَّها تسعى ليس إلى اغتنام 

التي وعد بها بيريز، بلسانه أو إذ زلَّ لسانه، ال يمكننا فهمها إال على" المبادرة اإلسرائيلية"

سنراه " الفخ"وهذا ". تفعيلها"عين إلى 

   

   ى التاسعة والخمسين لنكبة فلسطين.83

صدر ليجد طريقه الى التطبيق فهو غير قابل للتطبيق، بل مستحيل التطبيق، ليس من 
تطبيقه، بسبب الرفض زاوية الرفض الفلسطيني له فحسب، وإنما أيضاً، وهذا هو األهم بالنسبة الى 

بيريتس التي إن تجرأت وتشجعت على أن تختار فلن تختار إال جولة أو جوالت جديدة من الحرب على 
" ال"، إن خَرجت من الظلمة إلى النور، لن تأتي إال في معنى الـ "مبادرتها"، فـ "مبادرة"بـ " المبادرة"

   .، جوهرا وأساسا ومنطقا"ة السالم العربيةمبادر"لـ 
الواقعية السيا"المتوقَّعة، إذا ما كان لـ " مبادرتها"في 

في معنى " نَعمها"ما يجعل " لَِكن"منها إلى القول الواعي واإلرادي، ستقول إسرائيل من الـ " زلَّة اللسان"
جامعة" استدراج"التي تريدها إسرائيل وتسعى إليها فهي " النتيجة"أما . "ال"الـ 

ال ينفي، وإنَّما يؤكِّد، الحاجة إلى هذا التفاوض، " تضاد المبادرتين"، بدعوى أن "تفاوض سياسي مباِشر"
   ".الرد على المبادرة بمبادرة"هذا هو على وجه الدقة والتعيين معنى ومنطق ". حلٍّ وسط"توصال إلى 

ما يحتاج إليه السالم، إذا ما كانت إسرائيل تحتاج إلى السالم، إنَّما هو في المقام األول أن تَعِلن إسرائيل 
أساسا لتفاوض سياسي مع جامعة الدول العربية، يمكن ويجب، في آخر " مبادرة السالم العربية"قبولها لـ 

إعالن "، أن يثِْمر اتِّفاقا يلبي، في جوهره وأساسه، شروط ومتطلبات "القيامةيوم "المطاف، الذي هو ليس 
   ".مبادرة السالم العربية"كما تضمنتها " نهاية النزاع

ورقة "وهذا القبول اإلسرائيلي، الذي ال تشترطه الدول العربية وإنَّما السالم ذاته، يمكن أن يقترن بـ 
   .ضح وجهة نظرها في شأن السالم، مبادئ وسبالتشرح فيها إسرائيل وتو" مكتوبة

مبادرة السالم "الذي ِوفْقه صيغت " المنطق"إسرائيل " تستعير"وفي هذه الورقة، يمكن ويجب أن 
، فقد حان للدولة اليهودية أن تقول للعرب والعالم "إذا الشرطية"، أو "منطق التنازل المشروط".. "العربية

الدول العربية، وفي كالم ..". ا ما لبت الدول العربية الشروط والمطالب اآلتيةإذ.. مستعدة لـ "إنَّها 
جامع مانع، قالت إنَّها، جمي

طينية مستقلة، إذا ما أنهت احتاللها لألراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، وسمحت بقيام دولة فلس
، ويتَِّفق، أو "متَّفَقٌ عليه"عاصمتها القدس الشرقية، وقَِبلَت حال نهائيا لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، 

منطق التنازل ".. "المنطق" وبما يماِثل هذا 194.يتوافق، مع قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة الرقم 
هذه هي شروطي لقبول وتلبية الشروط والمطالب العربية ": ، ينبغي إلسرائيل أن تقول"العربي المشروط

عناصر إيجابية وأخرى سلبية، وال " مبادرة السالم العربية"أما أن تستمر على قولها إن في ". تلك
ما ، فهذا إنَّ"السلبية"لى إزالة 

يع
   .تلك" فرصة السالم"على 

 أنَّها تَعِكس 
، إنَّما تعتزم "مبادرتها"شراً، فإسرائيل، في " المبادرة العربية"اولمرت إلى أن تَنْصب لـ ميال لدى حكومة 

، وللسا"مبادرة السالم العربية"أن تباِدر إلى أن تَنْصب فخَّا لـ 
تعالوا : اطبةً جامعة الدول العربية، وتقول، بعد ذلك، مخ"مبادرتها"واضحا جليا عندما تُعِلن إسرائيل 

  .به التناقض والتضاد بين مبادرتنا ومبادرتكم) أي نُزيل(، نَرفَع "حلٍّ وسط"لنتفاوض، توصال إلى 
 22/5/2007العرب اليوم 

  
في الذكر 

  منير شفيق
أرض فلسطين البد من التوقف أمام قرار  عاماً على قيام دولة الكيان الصهيوني فوق 59مع مرور 
  . والذي أعلنت الدولة العبرية باسمه1947 لعام 181التقسيم رقم 

هذا القرار لم ي
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قرار التقسيم واعتبره مجحفاً 

من ارض فلسطين زيادة على ما % 24ضياع 

الصهيونية ومن ورائها من دول استعمارية 

يان الصهيوني ما لم تهجر اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من 

ر من 

 كان التأييد الدولي من جانب الدول الكبرى وأساساً بريطانيا التي 

  .م وإقامة دولة إسرائيل

ولهذا سعت الى أن . نما غالبية مستعمراتها كانت من الشعوب اإلسالمية
 ماء(أي استبقاء ما يسمح ببقاء . تبتلع النكبة على دفعات وليس دفعة واحدة

  .لمسجد األقصى وكنيسة القيامة والمهد

ولهذا كان القصد منه إعطاء شرعية من قبل هيئة األمم المتحدة إلقامة دولة الكيان . الصهيوني له
الصهيوني تحت حجة تقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، فيما توضع القدس تحت الوصاية 

  .الدولية
ي الذي رفض البعض هاجم، أو أنتقد الموقف الفلسطيني والعربي واإلسالم

بحق الشعب الفلسطيني وتعدياً من قبل هيئة األمم على حقه في تقرير المصير، ألنه ليس من حق هيئة 
األمم أن تقرر مصير فلسطين الذي هو حق لشعبها فقط بموجب ميثاق هيئة األمم المتحدة والقانون 

  .الدولي نفسيهما
بخبث، أستند الى نتائج النكبة وهذا البعض وبسذاجة، أو 

وذلك . من مجموع األرض الفلسطينية% 78التي قامت على %) 54(يعطيه القرار للدولة العبرية 
بالقول لو قبلتم بقرار التقسيم لما حدثت النكبة ولبقي الفلسطينيون في بيوتهم وأراضيهم ولم يهجروا منها 

  .من ارض فلسطين ولكانت القدس دولية% 46دولة فلسطينية على ولقامت 
هذه فرضية واهمة وساذجة ومضللة ألنها تعتبر أن القيادة 

والحقيقة، أن الحرب كانت .. كانا سيقبالن بتطبيق القرار، ويكتفيان بما أعطي للدولة العبرية من حصة
ومن قبل قوات الهاغانا الصهيونية، أما الدليل على استحالة تنفيذ قرار التقسيم حتى لو واقعة ال محالة 

  :قبل به الفلسطينيون والعرب وسلموا له تسليماً فهو اآلتي
ما كان من الممكن أن تقوم دولة الك

 فالشرط لقيام تلك الدولة، وبال جدال، هو تهجير الفلسطينيين بالقوة .أراضيهم وبيوتهم ومدنهم وقراهم
واالستيالء على أراضيهم، وهذا هو السبب الذي مازال قائماً في رفض حق العودة رفضاً قاطعاً وبإجماع 

  :ثم. من مختلف أطياف الكيان الصهيوني وأنصاره الدوليين
 التي أعطاها لها قرار التقسيم فيما العرب في تلك )%54(كيف يمكن أن تقوم دولة إسرائيل على : أوالً

 يملكون أكث،أي العرب، من قاطنيها، وفيما هم% 49أو % 48المناطق يشكلون ما ال يقل عن 
أي ال . هذا يعني أن ال دولة إسرائيلية يمكن أن تقوم ضمن هكذا معادلة.  تلك54رض الـ أمن % 90

  .مفر من التهجير واغتصاب األرض
إذا كان ميزان القوى العسكري في مصلحة جيش الهاغانا ليس ضد الفلسطينيين فحسب وإنما ضد : انياًث

وإذا. من دخل من جيوش عربية أيضاً
 االتحاد السوفياتي الى وقد انضم. تحتل فلسطين، في حينه، منحازاً له ولحربه ضد العرب والفلسطينيين

وقدم أسلحة جيش الهاغانا وجند الحركات المناصرة له في العالم لدعم ما اسموه بحرب . تلك المعادلة
االستقالل أي حرب تهجير الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم ومدنهم وقراه

لدعم الدولي وأضف الضعف العربي إذا كان األمر كذلك من حيث ميزان القوى العسكري ومن حيث ا
بسبب التجزئة والسيطرة االستعمارية الفرنسية والبريطانية المباشرة أو شبه المباشرة على البالد العربية 
في حينه، فكيف ستقبل القيادات الصهيونية وأنصارها في العالم أن يطبق التقسيم؟ وأية أخالق وقيم عليا 

  . وةلدى أقوام ال يفهمون غير لغة الق
كان يمكنهما أن يقنعا بن غوريون ووكالته اليهودية والحركة الصهيونية العالمية أال يذهبوا إلى الحرب 

 التي قامت عليها الدولة العبرية في ذلك 78وكان يمكنهم أن يحتلوا أكثر من الـ . التي ذهبوا إليها
  . يوكان يمكنهم أن يهجروا عدداً أكبر من ثلثي الشعب الفلسطين. الوقت

أما الذي أوقفهم من أن يحتلوا ما سمي بالضفة الغربية فهو خوف بريطانيا على إمبراطوريتها حين تسقط 
كل فلسطين وتسقط القدس بي

 القدس الشرقية )الوجه
وا
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 وبعد قيام الدولة 1949, فلسطيني وبعد توقيع اتفاقات الهدنة لعام 
البريطاني، الفرنسي، األمي: من ارض فلسطين صدر البيان الثالثي% 78العبرية على 

84.

دفعية العراقية مرابطة في تالل إربد وطحنت بيسان مكتائب ال

ي الذي لحق 

عندنا ال يتحركون . عملية برية

نات الثانوية العامة 

شارون كان يرفع سماعة الهاتف فورا لوزير الدفاع . ا

ولة أن ترد من اذا ال يمكن لدمل"كان شارون يصر، " اذا ال؟مأريد أن توضحوا لي ل. " لألمر

بعد التهجير القسري لنحو مليون: ثالثاً
ركي ليعلن 

فكان تأكيداً آخر على أن قرار . لك الخطوط وعدم السماح بتنفيذها والمقصود من جانب العربااللتزام بت
التقسيم لم يرد منه أن يطبق وإنما أن يعطي شرعية بقيام الدولة العبرية مع تسويغ حربها للتطهير 

  .العرقي واغتصاب األرض
  22/5/2007  الوقت

  
  ال يفهمون في إسرائيل إال لغة القوة 

  بيتبن كاس
ال يعقل أن نبقى أسرى ردود الفعل "، قال أحد صانعي القرار، اول من أمس، "أصبح اليهود ضعفاء"

في حرب االستنزاف كانت . االندفاعية هذه
ن ترك قتيل أو قتيلة أو دينة؟ مع كل االحترام، ال يمكمفهل قمنا باخالء ال. ممل130يوميا بقذائف 

الحماسة واالندفاع ال يكلف ماال، . مخطوف يؤثر على السياسة والتفكير االستراتيجي وقرارات الدولة
  ".هناك حاجة الى الهدوء وبرود األعصاب. ولكن مغزاه مكلف فعال

سقطت أول قتيلة في .  صاروخ قسام166منذ بداية أيار وحتى اول من امس سقط على سديروت 
قارنة مع الضرر النفسي والبيئي واالنسانمصابين هامشي بالموجة الحالية، وعدد المال
من سديروت تبدو االمور . ومع ذلك، يطرح السؤال من أين ينظرون الى االمور. دينة االسرائيليةمبال

  .بصورة مختلفة عما تبدو عليه من القدس
قد سقط داخل روضة اطفال أو صف " القسام"لو كان : نا فيهيتوجب االعتراف بالواقع الوحشي الذي علق

طاف هو رد مألن ما يحدث هنا في نهاية ال. سؤولون بصورة مغايرة تمامامدراسي لتحدث عن ذلك ال
ستوى السياسي مجال للمهناك حاجة ماسة الى إتاحة ال. فعل مشروط مرتبط بمحك ومعيار السخافة

سلطة عليه، حتى يرسل الجنود الى متكلس في ظل أضواء فينوغراد المال
  .إال بعد الضغط، وال يفهمون إال لغة القوة، وال يردون إال عندما ال يكون هناك خيار آخر

، آالف الناس "عصابات االرهاب"في هذه االثناء تتحول مدينة داخل اسرائيل الى منطقة تدريب بدائية لـ 
دمرة، االطفال يفقدون براءة الصبا والتالميذ يضيعون امتحامم الينظرون الى حياته

 متفريط وإهمال مطبق ل.  يعد يملك حيلة جديدة لتخفيف الخوفم، وحتى أركادي غايدماك لموال أحد يتكل
 وال في باقي ال في اوروبا وال في اميركا. في اسرائيل فقط.  لتسمح به لنفسهامتكن أية حكومة في العال

الروس الذين ينظِّرون باالخالق طول الوقت دمروا الشيشان وحولوا غروزني الى .  بالتأكيدمأرجاء العال
  .دنيين على شيء أقل من هذا بكثيرمأنقاض قاتلين عشرات اآلالف من ال

افة التي كانت تسقط على مس" القسام"ارئيل شارون في حينه كان يفيق في الليل على صوت صواريخ 
كان ينهض ويستشيط غضب. غير بعيدة منه

  .قاطع التي كانت بينه وبين شارونماضي تذكر موفاز هذه المفي االسبوع ال. موفاز
عا اذا أطلقوا علينا صواريخ القسام بعد انسحابنا فسيكون ردنا فظي: "قبل فك االرتباط كان شارون يهدد

" عوراء"غلقة طالب شارون باطالق مدفعية مخالل النقاشات ال. تحدث عن رد فعل غير متناسب". وقويا
االشخاص في الغرفة كانوا يتصببون عرقا غير ". القسام"نطقة التي تخرج منها صواريخ منحو ال
مرتاحين

حاولوا أن يوضحوا له ". خالل اطالق النار على االشخاص الذين يطلقون النار على مواطنيها الوادعين؟
  .حتى يفهم، إال انه كان يرفض أن يفهم دائما
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ردود االسرائيلية التي يمكن أن تحدث  ذروة حملة دولية هائلة الضفاء الشرعية على ال

من . ستوى السياسي ال يصادق عليهامال. وسةمدروت بصورة مل
ح": الناحية االخرى أوضحوا، اول من أمس، في حاشية رئيس الوزراء بأن القرار قد اتّخذ

  .على ما يبدو وليس الى الصواريخ فقط" االرهاب"العودة الى 
حتى اذا توقف اطالق صواريخ ". حماس"رائيل من ناحيتها قررت العودة الى الحرب الجلية ضد 

الصراع ضد . رتمالى سابق عهده، كما يقولون في حاشية اول
ا نُشر، المالقيادة السياسية ليست في دائرة االستهداف، خالفا ل.  بشدةسيتواصل" حماس"

85.

" حماس" الصحيح أن 

في تلك الثانية بالضبط : اول من أمس في الساعة التاسعة والربع مساء سجلت لحظة تلفزيونية نادرة
 القناة االولى في برنامج حول الوضع في سديروت بينما كانت زوجته أحالمه ظهر عمير بيرتس في

رت يشق طريقه نحو سديروت، مفي تلك االثناء كان ايهود اول. تتحدث مع يائير لبيد في القناة الثانية
قابالت التلفزيونية ال يحاول أحد ابتداع حل ممن شدة العناق واألحاديث وال". واطنينمحتى يعانق ال"
  .القخ

دير العام اهارون ابراموفيتش توأم رعنان دينور، مال. وزارة الخارجية تحولت منذ زمن الى نكتة مثقوبة
بدال من . داوالت واألحاديث والكالم الفارغ بال نهاية وبال مضمونمال. مدير عام ديوان رئاسة الوزراء

أن يكونوا اآلن في
الحقيقي، تجلس الوزيرة تسيبي لفني في " حماس"، وكشف وجه "القسام"من قبل اسرائيل ردا على 

شاريع واالموال في قطاع مبدال من بلورة خطة سياسية اقتصادية تحول كل ال. سديروت وتلتقط الصور
فيهم شمعون بيريس التقاط الصور في قمة غزة الى شيء حقيقي على االرض، يواصل قادتنا بمن 

ال مهناك خطة دايتون وال. ا يأتي من االيام القادمةمدافوس يوم االحد ممتنعين عن إضفاء أي مضمون ل
ختلفة التي هي بمجملها امور يمكن لها أن تخلق وأن تبعث مشاريع الدولية المال الكندي والمالياباني وال

ن لالنسان أن يحصل على مائة دوالر من عمل ايجابي بدال من أن أمال ما لدى الغزاويين حيث يمك
ولكن على االرض ال . على غربي النقب أو وضع عبوة ناسفة" القسام"يحصل عليه من اطالق صواريخ 

  .يحدث أي شيء
صغر خمس مجلس الوزاري المرئيس هيئة االركان طرح أمام ال. في الجيش ايضا يفقدون صبرهم

نحن . االولى في الحد األدنى، أما الخامسة فتعني اجتياح غزة مباشرة. مكنةم الدرجات من العمليات
مطالبة . رحلةمموجودون اآلن بين الدرجة االولى والثانية، ال توجد نية للتقدم الى األمام في هذه ال

. وسة تشبه مطالبة األعمى بالبحث عن الكنزمدون عملية عسكرية مل" القسام"الجيش برد على صواريخ 
شكلة منطقة الشمالية من القطاع، وهذا لن يحل المالجيش يملك خطة منظمة الحتالل شريط أمني في ال

ولكنه سيخفض وتيرة الصواريخ على س
قررت " ماس

إس
القسام غدا صباحا، فان الوضع لن يعود 

سباب منها انها 
كل القيادة العسكرية التي ستنزل من اآلن تحت . طلوبة وبشدةمالقيادة العسكرية هي ال. غير ذات صلة

ثناء علينا أن اسرائيل ستعود الى الهجوم، ولكن في هذه اال. االرض، ما سيصعب عليها القيام بنشاطاتها
  .نواصل إحصاء عدد القتلى والجرحى

  معاريفعن 
  23/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  "حماس"حكومة إسرائيل سقطت في فخ  

  اليكس فيشمان
فاذا كانت . ينبغي لحكومة اسرائيل أن تعطي نفسها بطاقة صفراء" القسام"بعد سبعة ايام من اندالع أزمة 

هذا . يخيل لي أنها اآلن تصلي لمعجزة ما يحدثها سالح الجو في غزةفي االيام االولى مصابة بالشلل 
التي " خطة العمل المتدرج"االنتقال من وضع الشلل الى االمل بالمعجزة من السماء هو على ما يبدو 

قد تكون لنا خطط رائعة، ولكن: من غير اللطيف االعتراف. قررتها الحكومة
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ياسية على الجيش في االزمة 

في اليوم السابع من االزمة . في معبر كارني" فتح" هذه الخلفية صفي رجال أجهزة على

 فلسطينيا قتلوا، معظمهم من رجال 70

ى 

إذاً، فقد تكون القيادة . على المواصلة" ماسح" ال تمس بحد ذاتها بتصميم 

. لقاء مع زعماء في العالم ويجند االموال

وما هي انجازات اسرائيل في الجولة الحالية؟ في العام الماضي رفعت للقيادة السياسية د
وكتب الدراسة فريق كان يتشكل م. مفهوم االمن الحديث لدولة اسرائيل

وفي الفصل الذي يعنى بالتصدي لالرهاب كتب الخبراء ما هي االنجازات الالزمة . ن مريدور

فهي تضع لنفسها أهدافا، تحققها بوحشية الواحد إثر االخر وتقود نفسها الى . ى اليومالرابحة بالنقاط حت
  .حماستان باتت هنا. حكم متفرد بدون معارضة في قطاع غزة

في قطاع غزة؟ هل " حماس"ومن جهة اخرى، ما هي االهداف التي لنا؟ ما هي سياسة اسرائيل حيال 
تعليمات التي املتها القيادة الستوجد سياسة كهذه على االطالق؟ وما هي ال

يمكنها ان تكون حال معقوال اذا واظبنا عليها . الحالية؟ التصفيات المركزة ليست سياسة بل حل تكتيكي
على مدى الزمن في اطار سياسة شاملة توجد فيها ايضا خطوات اقتصادية، سياسية واعالمية الى جانب 

في الجبهة " وضع خاص"كما أن االعالن عن . تنوعة، ولكنها ليست سياسة بحد ذاتهانشاطات عسكرية م
  .في الحالة التي امامنا فان هذا بالكاد يكون هراء. الداخلية ليس سياسة هو االخر

منع تطبيق الخطة االمنية " حماس"كل شيء بدأ من محاولة . بداية االزمة المالية ليست في سديروت
. لحكومة هنية

لم تعد هناك خطة امنية كهذه، لم يعد هناك انتشار لرجال اجهزة امن السلطة في : ما تريد" حماس"حققت 
  .يسيطر على االرض دون معيق" حماس"الذراع التنفيذية لـ . قطاع غزة

" فتح"اخلية هذه هي الجولة السادسة منذ بداية السنة في المواجهة المسلحة بين في الجبهة الفلسطينية الد
. فقط بل داستها" فتح"لم تضرب " حماس"هذه المرة ". حماس"و
مثل " فتح"أيضا لم تتردد في ضرب الرموز الواضحة لـ " حماس. "واالخرون فروا الى جحورهم". فتح"

في الضفة ال تصحو من شدة الصدمة " فتح"وفي هذه االثناء .  ابو شباك، رئيس جهاز االمن الوقائيرشيد
في غزة ينبغي تعزيزها، وعندها ربما يكون االمر افضل، " فتح"الوهم بوجود قوة ما لـ . والخوف

  .ببساطة تبدد
في الشارع " حماس"الشديد ضد خلقت موجة من االنتقاد الداخلي " فتح"المواجهة المسلحة والوحشية حيال 

فهي لم ترغب في ". للمساعدة"الى اسرائيل " حماس"ومن أجل عدم فقدان الشارع توجهت . الفلسطيني
هي تريد فقط بعض الرد . ضربة أليمة جدا، وهي ال تريد ضربة عسكرية كبيرة او اجتياح بري كثيف

  .دت وقد تلقت بالضبط ما ارا-االسرائيلي الذي يصرف االنتباه 
، بالضبط بالتقنين الذي "بعض الرد االسرائيلي"وبالفعل، في اليوم السابع من المواجهة نحن في وضع 

أن تتلقى ردا اسرائيليا كثيفا لكانت أخرجت الصواريخ بعيدة المد" حماس"لو ارادت ". حماس"طلبته 
حوزتها وردت اسرائيل كما ولكنها أخرجت الصواريخ العادية التي ب. التي لديها وأطلقتها الى عسقالن

  ".فتح"في الشارع الفلسطيني ووقف القتال الكثيف ضد " حماس"توقعت بتقنين أدى الى ايقاف النقد ضد 
. حتى االن؟ نحو أربعين مسلحا، معظمهم جنود من الصفوف العادية" حماس"وما هو الثمن الذي دفعته 
التصفيات المركزة لهؤالء

ال تزال بعيدة " حماس"متخفية اكثر، والتحرك قد يكون اصعب، وتعزيز الجبهات قد يكون اعقد، ولكن 
بالجنود فانها تجترف ماال طائال على المستوى " حماس"ومقابل الثمن الذي تدفعه . عن نقطة االنكسار
حتى االن هو حقيقة أن سديروت تفرغ من " حماس"ي االكبر لـ االنجاز الدعائ. الدعائي والسياسي

  .صورة من يقود كفاحا ناجعا ضد اسرائيل ويهينها" حماس"وفي الرأي العام الفلسطيني تتخذ . سكانها
ضد دولة اسرائيل، ومن جهة " االرهاب"فهي من جهة تمارس ": حماس"وانجاز آخر يقف في جانب 
سالم فياض يواصل ال. ة قائمةتبقى حكومة الوحدة الفلسطيني

جزءا من حكومة وحدة مقبول وفي نفس الوقت تمارس " حماس"والعالم يعتاد على وضع تكون فيه 
  .ضد اسرائيل" االرهاب"

 صاغت راسة
ن افضل العقول في البالد برئاسة 

دا
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اضرار المواجهة  منع االرهاب وحرب العصابات وتقليص -1: " مثل هذا النوع من الحرب
 السيطرة على -4.  تعزيز الردع-3.  حرمان المهاجم من االنجازات السياسية-2. ا لم تمنع هذه

االنجازات الخمسة؟ من يمكنه أن 

  يديعوت عن
  23/5/2007األيام الفلسطينية 

86.

للحكومة في
اذ

  ". السعي النهاء المواجهة في أقرب وقت ممكن-5. التصعيد
ما هو االنجاز الذي حققته حكومة اسرائيل، هذا االسبوع من أصل هذه 

  .ى انجاز واحد على االقل فلينهضيشير ال

  
  :كاريكاتير 
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