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  حماس  قياديا من16لموساد بتصفية سرية لقائمة .. بينهم مشعل وهنية ونزال وصيام 
كشفت مصادر أمنية ودبلوماسية مطلعة، في القدس المحتلة، لوكالة قدس برس، النقاب عن قائمة سرية، 

 قياديا سياسيا وعسكريا 16اعتمدها مجلس الوزراء اإلسرائيلي المصغر برئاسة أولمرت، تقضي بتصفية 
ها، إن القائمة وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسم. في حماس، في داخل فلسطين وخارجها

تقدمت بها لجنة تم تشكيلها من خبراء ومختصين في األجهزة األمنية واالستخباراتية اإلسرائيلية في 
 المصادر إلى أن اللجنة وأشارت هذه ".أمان"الشاباك وجهاز االستخبارات العسكرية و الموساد، يجهاز

خباراتية عربية وفلسطينية، حول القيادات استندت في اختياراتها كذلك إلى تقارير قدمتها لها أجهزة است
خالد مشعل، . 1 :وهم" حماس" اسما من الصف األول في قادة 16وتضم القائمة  .المراد التخلص منها

3إسماعيل هنية، . 2

6  

  
1.

محم. 6 ،سعيد صيام. 5عماد العلمي، . 4محمد نزال، . 
   مشير المص.11 فتحي حماد، .10خليل الحية، . 9أسامة المزيني، . 
 رائد سعد .16، )أبو البراء( مروان عيسى .15، )أبو أنس (رأحمد الغندو. 14، أحمد الجعبري. 1

 11، منهم 

  

باسم نعيم، . 7، رود الزها
محمد الضيف،. 12ري،  8

3
 قياديا16وتالحظ المصادر التي تحدثت لقدس برس أن القائمة التي تحتوي على  ).أبو معاذ(

ادة العسكرية، اقتصرت على القيادات في قطاع غزة والخارج فقط، فيما  من القي5من القيادة السياسية، و
خلت من قيادات حماس في الضفة الغربية، وذلك لسهولة الوصول إليهم خالفا لقطاع غزة والخارج، 

  .حسب قول المصادر
  24/5/2007قدس برس 
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  "العبثية"واريخ  بوقف الصب.2

نريد هدنة ليس هنا فقط     "واضاف   "".اسرائيل"منة وشاملة بيننا وبين          

ب      

سـبق أن   "اء من المجلس التشريعي            

 لتنتهـي كثيـراً مـن            
  ". يحصل هذاشاكل األسرى الفلسطينيين والوزراء المعتقلين ولكن مع األسف فات الوقت الطويل ولم

عباس قال       

3.

وقـال  . روبي تمديد عمل المراقبين االوروبيين في معبر رفـح             

ل فما فوق عليه االفصاح عنها وتحويل ما يزيد عن هذا المبلـغ حـسب القـوانين                 يك  
اس" تناولت ايضا اقدام     سوالناقال عريقات ان محادثاته مع      و .المعمول بها 

 .عروزراء والنواب ورؤساء بلديات في الضفة الغربية من بينهم وزير التربية والتعليم ناصر الدين الشا              

  
 ويطال"شاملة ومتبادلة" إلى هدنة بعد لقائه سوالناعباس يدعو  

 دعا الرئيس   :وكاالتوعن ال  سمر خالد    ،غزةنقالً عن مراسلتها في      25/5/2007الرأي األردنية   نشرت  
ودعا  ".اسرائيل"الفلسطيني امس الى وقف اطالق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة وارساء تهدئة مع              

بثية والتي ال حاجة لهـا، فيجـب ان         هذه الصواريخ التي اسميها بالصواريخ الع     "عباس الى وقف اطالق     
تتوقف لنصل الى هدنة متبادلة ومتزا

وجاءت تصريحاته للصحافيين اثر محادثات اجراها في غـزة مـع            ".بل في الضفة الغربية وقطاع غزة     
  .االوروبي سوالناالممثل االعلى للسياسة الخارجية في االتحاد 

لمعالجة المشاكل كما يفعل االنـاس      "والفلسطينيين  " االسرائيليين"بين  " الحوار"من جهته، دعا سوالنا الى      
، معتبـرا ان    "االسـرائيلية "والغـارات   " اسرائيل"ودعا ايضا الى وقف اطالق الصواريخ على         ".العقالء

اعتقـال الـوزراء والنـوا [ان هذه االعتقاالت  وسئل سوالنا اذا كان يعتبر       ".العنف ال يحل المشاكل   "
  ".كال"فاجاب " مبررة "] الفلسطينيين
 قـال : وكـاالت عـن ال   أحمد رمضان و   ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      25/5/2007المستقبل  وأضافت  

ردا على سؤال للصحافيين حول اعتقال وزير واعضمحمود عباس   
أبقت على اعتقالهم، ال اقـول      " اسرائيل" أريد تشكيل الحكومة إال بعد أن يخرج الوزراء لكن           قلت إنني ال  

كنت اتمنى أن تنتهي مشكلة الجندي".. االسرائيلي"بحجة أو بذريعة اسمها الجندي      
م

 إلى أن محمود رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      25/5/2007األخبار اللبنانية   وأشارت  
فـتح وحمـاس والجهـاد والجبهتـين الـشعبية          (إنه أبلغ سوالنا بنتيجة اجتماعاته مع الفصائل الخمسة         

 . وأشار الى أن الفصائل ستدرس موضوع التهدئة،)والديموقراطية
 الرئيس عباس أعرب عن أمله فـي أن          إلى أن   وفا نقالً عن وكالة   25/5/2007األيام الفلسطينية   ولفتت  

  ".سحابة صيف وانتهت"تكون األيام التي مرت، في إشارة إلى االقتتال الداخلي، 
  
  سوالنا يؤكد تمديد عمل المراقبين في معبر رفحو".. االسرائيلية"عريقات يدين االعتداءات  

ن المفوض االعلى للسياسة الخارجية واالمن في االتحاد االوروبي سوالنا انه سيبلغ الرئيس             عل أ :رام اهللا 
محمود عباس رسميا بقرار االتحاد االو

وكـان  للصحافيين عقب لقائه صائب عريقات إن فترة عمل فرق الرقابة في المعبر تقترب من نهايتهـا                 
ابلغناهمـا باسـتعدادنا    " االسرائيلي"علينا التوصل الى اتفاق اخر وبناء على رغبة الطرفين الفلسطيني و          

لمواصلة عمل المراقبن بنفس االسس المعمول بها حتى االن مع رغبتنا بتحسين االوضاع في المعبر عن                
نهم العبور في ظـل ظـروف       واضاف اعتقد ان هذه اخبار جيدة للسكان في قطاع غزة ان بامكا           . السابق

ودعا سوالنا االطراف الفلسطينية المتقاتلة في قطاع غزة الى وقف فـوري للعنـف              . افضل من السابق  
 .للسماح بتحسين ظروف السكان هناك

من جهته اكد عريقات التزام السلطة الفلسطينية باتفاق المعابر خصوصا فيما يتعلق بمعبر رفح الذي قال                
واضاف نحن نحافظ على التزامنـا بـالوجود        . اغالقه" اسرائيل"ـري ال يجوز ل   انه معبر فلسطيني مص   

االوروبي فيما يتعلق بالمسائل موضع الخالف وخصوصا قضية ادخال االموال عبر المعبر وقد بعثـت               
شخصيا رسالة الى الجانب االميركي والجانب االوروبي اكدت فيها بان أي شخص يمر عبـر المعبـر                 

 الف ش80ويحمل  
على اعتقال عدد مـن     " رائيل

ال
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يل هنية ونحن نأخذ         

  إصابات9 وحصيلة الغارات ..رس منزل هنية.4

على صعيد متـصل نفـذت طـائرات حربيـة           و .مكان فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات        

ـى        
حاق أضرار مادية جسيمة في اماكن القصف وممتلكـات ومنـازل المـواطنين المجـاورة لألهـداف                 
ر المختار ودمرته              

5.

 الغتيال أمين        
وكان حرا .مجلس الوزراء محمد عوض، المقرب من هنية، قبل ثالثة أيام         

اء بوة ناسفة شديدة االنفجار موجودة أسفل إحدى السيارات خارج المبنى قبل ثالثة أيام واستدعوا خبـر               
وشملت اإلجراءات المتخذة حول     .عوض         

  25/5/2007األخبار اللبنانية 

باغتيال قادة فلسطينيين كخالد مشعل واسماع" االسرائيلية"كما دان عريقات التهديدات     
وكشف عريقات عن   . هذه التهديدات على محمل الجد وندينها بشدة فهذه تصرفات ال تصدر عن حكومات            
ر خاللها من عواقـب     اتصاالت اجراها عباس مع كل طرف مهم في العالم خصوصا اللجنة الرباعية حذ            

 . هذه االغتياالت
  25/5/2007الوطن العمانية 

  
سلسلة غارات جديدة إحداها على ح 

قـصفت طـائرات حربيـة      :  عال محمود  ،غزةنقالً عن مراسلتها في      25/5/2007وكالة سما   نشرت  
 للقوة التنفيذية بالقرب مـن منـزل رئـيس الـوزراء             موقع حراسه تابع   ]الجمعة [فجر اليوم " اسرائيلية"

وقال نجل رئيس الوزراء عبد السالم هنية ان احدا لم يصب باذى مـن          .اسماعيل هنية في مخيم الشاطئ    
يريد ان يرسل رسالة الى رئيس الوزراء بانهم قادرين علـى           " االسرائيلي"العدو  "  موضحا ان    ،حراسال

الذي تفقد عشرة بيوت تقريبـا فـي        " هنية"نيين الذين هرعوا الى المكان      واستقبل االف المواط   ".استهدافه
  .مخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين

 هي الغارة الخامسة في مدينتي غزة ورفح مساء         هنيةوتعتبر تلك الغارة التي استهدفت موقع حراسة بيت         
فيذية في شارع اللبابيدي وسـط      حيث كانت طائرات حربية قصفت للمرة الثانية موقعا للقوة التن          .خميسال

استهدفت بصاروخ واحد علـى األقـل       " اسرائيلية"وقالت مصادر أمنية أن طائرة استطالع        .مدينة غزة 
وهرعت سـيارات    . بصاروخ مماثل  الخميسالموقع التابع للقوة التنفيذية والذي كانت قد استهدفته عصر          

اإلسعاف إلى ال
غارتين منفصلتين على موقع وسط مدينة رفح ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين بجراح فيمـا                " اسرائيلية"

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن الغارات       .شنت غارة ثالثة على ورشة حدادة في نفس المدينة المذكورة         
مواطنين فلسطينيين بجراح وصفت بالطفيفة إضافة إلالخمسة أسفرت عن إصابة تسعة      " االسرائيلية"
إل

وقصفت طائرات االحتل فجر اليوم محل حرز اهللا للصرافة في شارع عم .المقصوفة
 .تدميرا كامال

ان رئيس الوزراء الفلـسطيني لـم    أصرت على   "اسرائيل " إلى أن  غزةن  م 25/5/2007رويترز  ولفتت  
واضافت  ."بالتأكيد فان منزل هنية لم يكن الهدف      " "االسرائيلي"وقالت متحدثة باسم الجيش      .يكن مستهدفا 

  ."وجهت ضربة جوية الي منشأة تستخدمها منظمة حماس االرهابية في مخيم الشاطيء لالجئين"قائلة 
  
  بعد اكتشاف محاولة الغتيال أمين مجلس الوزراء ة هنية خشية اغتيالهتشديد حراس 

 كشفت مصادر أمنية فلسطينية لألخبار أمس أن إجراءات أمنية مشددة فرضـت حـول رئـيس       :رام اهللا 
أو " اسـرائيلية "الوزراء إسماعيل هنية بعد تزايد المخاطر في شأن احتمال تعرضـه لمحاولـة اغتيـال                

وشُددت هذه اإلجراءات بعد اكتشاف محاولة .ة االقتتال الداخلي األخير   فلسطينية على خلفي  
س مقر عوض قـد اكتـشفوا        

ع
المتفجرات الذين قاموا بتفكيكها، وهو ما اعتبر محاولة الغتيال 

هنية تكثيف المراقبة حول مقر مجلس الوزراء وبيته غرب مدينة غزة، إضافةً إلى تفتيش السيارات التي                
د على تحركاته وتبديل    يستخدمها في موكبه باستمرار وإخفائها عن العيون في مكان خاص، وفرض قيو           

 .مكان مبيته من وقت إلى آخر، وزيادة عدد الحراس الشخصيين له، وتقليل ظهوره العلني
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6.

ن حق الشعب الفلسطيني ان يرد 
لقد نج" واضاف  .على العدوان االسرائيلي باالمكانيات العسكرية المتاحة لديه

ل المقاومة الفلسطينية لكي تبرر عدوانها ضحية بإظهار أن شعبها يتعرض لموجات صاروخية من قب
بانها ليست "

7.

 المسؤولية  وهي بذلك تتحمل             
وطالبت ".الكاملة عن التداعيات المترتبة على مثل هذه الممارسات الالمسؤولة        

 ودعت كافة المنظمات الحقوقية واإلنسانية      ،ميع من اعتقلوا من وزراء ونواب ورؤساء مجالس وبلديات        
دعـت المنظمـات      

  وزراء ورؤساء بلديات النواب وال حملة االعتقاالت بحق تدينطينية .8
أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حملة االعتقاالت: غزة

وأضـاف  . وزراء ورؤساء بلديات في الضفة الغربية واصفا إياها بإجراءات عقابية لن تحل أي مشكلة             
جميـع الفـصائل          

  
  وصفه لصواريخ المقاومة باأللعاب النارية أحمد يوسف ينفي 

س الوزراء للشؤون خاصا مع مستشار رئي"  بثت القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلي لقاء:بيت لحم
ن تلك الصواريخ ال تضر أوقال ب .احمد يوسف شبه فيه صواريخ غزة بااللعاب النارية.السياسية د

 . فلسطينيا االسبوع الماضي فقط63باسرائيل حيث انها لم تقتل سوى سيدة واحدة فيما قتلت اسرائيل 
وتساءل يوسف في سياق  "..نان اسرائيل تستغل اطالق الصواريخ لقتل الفلسطينيي" يوسف .وقال د

 !!ان المقارنة تعتبر اهانة للسيفّّ" التقرير هل يقارن السيف بالعصى؟ واضاف 
ان اقوالي جرى "  وقال ، نافيا ما قاله للقناة الثانيةأحمد يوسف.دوفور نشر وكالة معا الخبر اتصل 

 الذي تم على لساني حول النقل" معا ان تصريحاته  وقال في حديث لوكالة ".استخراجها من مكانها
ى يوسف أن مأور ".صواريخ المقاومة اشبه بمفهوم وال تقربوا الصالة

حت إسرائيل في لعب دور 
ال

 واعتبر االثار التدميرية للصواريخ ".ومجازرها ومساعيها إلسقاط حكومة الوحدة الوطنية
بالحجم الذي تحاول وسائل اإلعالم االسرائيلية وصفها للعالم وهي أشبه باأللعاب النارية التي تحاول 

 ". عبا يعاني من اإلحتالل والحصارإرسال رسائل إعالمية بأن هناك ش
  24/5/2007وكالة معا 

  
  بسبب همجيتها" اسرائيل"الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على  

نددت الحكومة الفلسطينية بشدة باإلجراءات التعسفية التي نفذتها قوات االحتالل صباح يوم الخميس             : غزة
 وشملت هـذه االعتقـاالت وزيـر        ،ادات السياسية والمحلية في الضفة    لقيحيث قامت باعتقال العديد من ا     

وقال الناطق   .نواب ورؤساء المجالس المحلية والبلدية    الناصر الدين الشاعر، وعدد من      .التربية والتعليم د  
باسم رئيس الوزراء غازي حمد إن هذه الممارسات العدوانية تؤكد علـى مـدى التـصعيد والعنجهيـة                  

بكافة األعراف والقوانين الدولية من خـالل اعتقـال         " االسرائيلية"وعلى استهتار الحكومة    " ةاالسرائيلي"
" االسـرائيلية "إن الحكومة   "وأضاف في تصريح له      .نواب الشعب وممثليه الشرعيين في كافة القطاعات      

بهذا العدوان الهمجي والوحشي تدفع بالمنطقة مرة أخرى إلى دوامة العنف 
 الحكومة بإطالق سـراح     

ج
 كما ،الهمجيةإلى التضامن والوقوف إلى جانب المعتقلين وفضح ممارسات االحتالل          

لقيامها بخـرق   " االسرائيلية"الدولية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة إلى فرض عقوبات على الحكومة           
  .كل القوانين بقيامها بعمليات القتل واالعتقال واالغتيال بشكل دائم ومستمر

  24/5/2007 قدس برس
  
 الفلسالرئاسة 

بحـق نـواب    " االسـرائيلية "           
و

بعين القادمة سترى مالمح اسـتعداد في تصريحات صحفية أن الساعات الثماني واألر      
الفلسطينية لاللتزام سواء بالخطة األمنية أو بهدنة متبادلة تعيد األمور إلى نـصابها وتوقـف الغـارات                 

 ."االسرائيلية"
  25/5/2007الوطن العمانية 
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9.

ـ       د لخيـار الـشعب     ة قاسمة للديمقراطية الفلسطينية وتح

  . الجئين الفلسطينيين لسانه
 نقالً عن مراسليها في نابلس ورام اهللا، امين أبو وردة ومنتصر           25/5/2007الخليج اإلماراتية   وردت  

جزء من العـدوان    " االسرائيلية"رسات          

10.

كذلك باقتحام وإغالق مكاتب كتلة اإلصـالح              

ق  
سراح فوري للنواب والوزراء، متوجهة إلى الدول العربية والمجتمع الدولي

ياسة االحتالل والعمل على وقف هذه اإلجراءات ورفع الحصار الظالم وتمكين شـعبنا مـن ممارسـة      

11.

ت هدم البيوت، واجتياح المدن والقرى والمخيمات واالعتقـاالت فـي                

عدد من رؤساء البلديات والقيادات السياسية واستمرار اعتقال النواب             
  . من عشرة آالف أسير فلسطيني

، "االسرائيلي"بإدانة كافة الجرائم التي تقوم بها قوات االحتالل         "اشدت الكتلة، األمين العام لألمم المتحدة       
تح، الرباعية الدولية التحرك العاجل       

  
  حملة االعتقاالت ضد النواب هدفها إنهاء كامل لدور التشريعي في الضفة: بحرأحمد  

احمد .اعتبر د : رام اهللا رشيد هالل   غزة ونقالً عن مراسلها في       من 25/5/2007الوطن العمانية   نشرت  
 ان هذه الحملة من االعتقال هـي إنهـاء          ، في بيان أمس الخميس    ،بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة    

 وضرب،كامل لدور التشريعي في الضفة الغربية     
بحـر االحـتالل    .وحمـل د  . الفلسطيني، وتعد صارخ على حق الشعب الفلسطيني في اختيـار ممثليـه           

 الذي يعاني مـن     ، وخاصة النائب الشيخ حامد البيتاوي     ، المسؤولية الكاملة عن حياة النواب     ،"االسرائيلي"
ل نيل الحقوق الوطنيـة فـي        متوجهاً الى ابناء الشعب الفلسطيني لتوحيد صفوفهم، من اج         ،مرض شديد 

التحرر من االحتالل لديارهم التي هجروا منها، كما جاء على ، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس                
الشريف، وعودة ال

وأ
أكد النائب الثاني لرئيس التشريعي حسن خريشة أن المما: حمدان

ودعا نواب المجلس إلى    . المستمر والمتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك النواب والوزراء          
ى إنهاء حالة االحتقان    مواصلة عمل المجلس وتحدي االحتالل موضحا أن النصاب ال يزال قائما داعيا إل            

  .بين حماس وفتح
  
  "المسعورة" تصف حملة اعتقال النواب بـ النيابيةلجنة األسرى 

 أدانت لجنة األسرى في المجلس التشريعي، ووزارة شؤون األسرى حملة           : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
 هذه الحملة بالمـسعورة،     ووصفت النائب خالدة جرار    .االعتقاالت التي نفذتها قوات االحتالل، فجر أمس      

بحق الشعب الفلسطيني والعملية الديمقراطية برمتها، منددة 
والتغيير وعدد من المدارس والمؤسسات المجتمعية والجمعيات، معتبرة ذلك استكماال لسياسة االحـتالل             

وطالبت بإطال .هدم البيوت واالعتقاالت واالستيطان   القمعية والهمجية، والماضية في القتل واالغتيال و      
 باتخاذ موقف حـازم ضـد                

س
   .تى إنهاء االحتاللحياته الديموقراطية وتعزيز صموده ح

واعتبر وكيل وزارة شؤون األسرى زياد أبو عين أن هذه الحملة تهدف إلى ضـرب الـصف الـوطني                   
  .وتدمير المنجزات الوطنية، وردا إسرائيليا آخر على الديموقراطية الفلسطينية التي شهد العالم بنزاهتها

 25/5/2007الحياة الجديدة 
  
  ل النواب والوزراء الفلسطينيينتدين اعتقاالبرلمانية كتلة فتح  

، المتواصل ضد الفلسطينيين، وضد ممثليه وقياداته       "االسرائيلي" أدانت كتلة فتح البرلمانية، العدوان       :غزة
قي قطاع غزة، كما أدانت سياسا

المجازر البشعة التـي ارتكبتهـا قـوات االحـتالل          " بيان   وهاجمت الكتلة الخميس، في    .الضفة الغربية 
ناصـر  .، وتصعيد حملتها العسكرية لتطول المؤسسات وممثلي الشعب، والمتمثلة باعتقال د          "االسرائيلي"

الدين الشاعر، وزير التربية والتعليم، والنائب عبد الرحمن زيدان، والشيخ النائب حامد البيتاوي، والنائب              
والوزراء، وأكثـرداود أبو سير، و   

ون
، وطالبت ف"سرائيلا"مطالبة المجتمع الدولي الوقوف بحزم في وجه        
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12.

، الذي يتذرع به االحتالل، ويستخدمه كغطاء أمـام العـالم                
لتبرير حمالته القمعية، من ناحية وللتغطية على رفضه مشاريع التهدئة األمن

ي كل فصيل عن خططـه وبرامجـه        كما دعت إلى تخل    .طراف عربية ودولية مؤخراً، من ناحية ثانية      
ن ذلك هو االختبار الحقيقي األول لمدى اسـتيعاب دروس                

  االعتقاالت في الضفة.13

لمانية وخروجا عن االعراف والقوانين الدولية وهو ليس االجراء االول من نوعه الذي تقوم               
 . سلطات االحتالل

 العربيـة  

14.

ضاع األمنية ومـن المعانـاة التـي                  
 أن التوأضاف في تصريح صحفي   . يعيشها الشعب الفلسطيني تحت االحتالل    

على عرض التهدئة المتبادلة والمتزامنة والشاملة، وذلك في رسالة         " اسرائيل"العتقاالت هي رد حكومة     
" االسرائيلية "- ة           

الذي سيقضي علـى أي فـرص السـتئناف         " االسرائيلي"لكبح جماح النشاط اإلجرامي لقوات االحتالل       "
  ."عملية السالم

  24/5/2007 قدس برس
  
  اعتقال النواب والوزراء الفلسطينيين تدين  منظمة التحريرتنفيذية 

قيادات ونواب   التي شملت    للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير امس حملة االعتقاالت       أدانت ا  : وفا –محافظات  
واعتبرت اللجنة التنفيذية في بيان لها، أن هذا العمل يشكل انتهاكاً سـافراً اللجميـع                .حماس في الضفة  

ئيس االتفاقات الموقعة، وضربة موجهة ضد المساعي المبذولة لتحقيق التهدئة، وفي مقدمتها جهـود الـر              
ودعت اللجنة التنفيذية إلى اإلطالق الفـوري لـسراح          .عباس، والشقيقة مصر، وأطراف أخرى صديقة     

المعتقلين، بمن فيهم جميع أعضاء التشريعي والوزراء، كما دعت إلى الوقف الفوري إلطالق النار، بمـا      
ويع التي تمارسها   يشمل أعمال القصف واستهداف مناطق مختلفة في قطاع غزة، وحمالت االعتقال والتر           

إسرائيل، وكذلك إطالق الصواريخ من غزة
ية التي تقـدمت بهـا عـدة                  

أ
الذاتية لصالح المشروع الوطني العام، ورأت أ

االقتتال الداخلي األخير، وأهمية أن يكون المشروع الوطني الموحد صـاحب األولويـة علـى جميـع                 
  .المشاريع الخاصة لكل فصيل من الفصائل

 25/5/2007الحياة الجديدة 
  
حملةالزعنون يستنكر  

استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون قيام        : عمانمن   25/5/2007الدستور  نشرت  
بحملة اعتقاالت بحق الوزراء واعضاء التشريعي الفلـسطيني ورؤسـاء          " االسرائيلي"سلطات االحتالل   

ن هذا االجراء يتناقض مع ابسط انواع الديمقراطية ويعتبـر انتهاكـا            واكد الزعنون للدستور ا    .البلديات
للحصانة البر

به
ت طالب سليم الزعنـون، البرلمانـا  :وفانقالً عن وكالة  25/5/2007الحياة الجديدة   وأضافت  

واإلسالمية والدولية ومنظمات حقوق اإلنسان، وهيئة األمم المتحدة ومجلس األمن، بالتدخل مـن أجـل               
ـ اإلفراج الفوري عن المعتقلين، ووضع حد للممارسات اإلسـرائيلية، وعـدوانها بحـق أبنـاء                  شعبال

  .الفلسطيني
  
  عاجزة" اسرائيلية"مة التصعيد العسكري وحملة االختطافات مظاهر ضعف لحكو: تيسير خالد 

" االسـرائيلي " أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالـد، أن التـصعيد العـسكري                :غزة
وقصف األحياء السكنية والمنشآت المدنية في قطاع غزه، وحملة االعتقاالت التـي طالـت شخـصيات                

ربية تعكس بوضـوح مظـاهر      رسمية من وزراء ونواب ورؤساء بلديات ومجالس محلية في الضفة الغ          
عاجزة، تهرب من مواجهة أزماتها الداخلية من خالل تـصديرها          " اسرائيلية"الضعف في سياسة حكومة     

إلى الخارج بسلسلة من الممارسات، التي تزيد من التدهور في األو
صعيد العـسكري وحملـة       

ا
واضحة بأن هذه الحكومة تصر على مواصلة سياستها بإغالق ملف العالقات الفلسطيني
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15.
مـصط.مـة، د   حمل وزير اإلعالم الفلسطيني، والمتحدث باسم الحكو       :رام اهللا 

لمرت المسؤولية عن معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك سكان سديروت ألنها تصر على رفض العرض              
ـاجزة عـن اتخـاذ            

16.

سية، مشيرا إلى     
ان الرئيس عباس لديه تفويض من كافة الفصائل بإجراء المفاوضات مع ا

وبـشأن ."لمثل هذه المفاوضات  " االسرائيلية"المشكلة األساسية تكمن باألساس في عدم استعداد الحكومة         "
 ومن ثم إعالن    67 ـ

17.

وقال والس   . برئاستها، ثم تشكيل حكومة الوحدة بعد اتفاق مكة            

خلية والتهرب من اسـتحقاقات االنتقـال إلـى المـسار           على دائرة أمنية دموية للهروب من أزماتها الدا       
  "". االسرائيلي"السياسي وما يترتب عليه من التزامات على الجانب 

  24/5/2007 قدس برس
  
  البرغوثي يحمل حكومة أولمرت المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين وسكان سيدروت 

فى البرغـوثي، حكومـة      
أو

إن ضعف حكومة أولمرت يجعلهـا ع" ".بتهدئة شاملة متبادلة ومتزامنة   "الفلسطيني  
ز صفقة تبادل األسرى، وهي تحـاول       خطوات سياسية مثل التفاوض حول قضايا الحل النهائي، أو إنجا         

  ". للسالم بتصعيد العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين"اسرائيلي"تغطية هذا العجز وعدم وجود شريك 
  24/5/2007 قدس برس

  
 "اسرائيل"واألزمة المالية سببها  ال حصار دولياً: الشاعر قُبيل اعتقالهناصر الدين  

ناصر الدين الشاعر عدم وجود     .تربية والتعليم العالي الفلسطيني د    أكد وزير ال  :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
حصار مالي دولي على السلطة الفلسطينية، وان األزمة المالية التي تعاني منها السلطة ناتجة باألسـاس                

وقال في حديث للخليج قبيل اعتقالـه بـساعات إن           .للمستحقات المالية الفلسطينية  " اسرائيل"عن احتجاز   
عن تلك المستحقات سوف يساهم بشكل كبير في معالجة تفاقم األزمة االقتصادية وحـل              " سرائيلا"إفراج  

مشكلة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي خاصة وان حجم تلك األموال يوشك أن يصل إلى مليـار                 
دت خالل  وأوضح ان حجم المساعدات المالية التي يقدمها االتحاد األوروبي للسلطة الفلسطينية زا            .دوالر

. هي من يتحمل مسؤولية إفقار الفلسطينيين وأزمـتهم االقتـصادية         " اسرائيل"فرض الحصار، مؤكدا ان     
بشأن التسوية السيا" االسرائيلي"واستبعد إمكانية دخول حماس في مفاوضات مع الجانب         

وقـال  ". االسـرائيلي "نـب   لجا           
  

امكانية ان يقدم عباس على اتخاذ قرارات حاسمة مثل إعالن الدولة على اراضي ال             
الرئيس عباس ال يبحث عن قرارات دراماتيكية بـل         "إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية قال الشاعر       

  ."يسعى لتحقيق االستقرار الداخلي وتجنب الفوضى من اجل التفرغ للمفاوضات السياسية
  25/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
 السياحة تلعب دوراً هاماً في تعزيز السالم: القنصل األميركي تلتقي خلود دعيبس 

وهـذه  . اكوب والس القنصل األميركي العام في القدس، وزيرة فلسطينية        التقى ج :  القدس -أسامة العيسة   
المرة األولى التي يجرى فيها لقاء بين مسؤول أميركي ووزيرة في حكومة فلسطينية، منذ فوز حمـاس                 

في االنتخابات التشريعية وتشكيلها حكومة
خلود دعيبس، وزيرة السياحة واآلثار في مكتبها بمدينة بيت لحم، ال يعني        . له امس ان لقاءه د     في تصريح 

واعرب والس، عن سعادته لعقد اللقاء مـع الـوزيرة           .أن بالده غيرت رأيها في حكومة الوحدة الوطنية       
، واعرب عن   "نطقةيأمل بالوصول إلى نهاية االحتالل ووقف دوامة العنف في الم         " الفلسطينية، قائال انه    

استعداده للعمل، لوضع مدينة بيت لحم على جدول برنامج زيارة الوفود والشخصيات الرسمية ليتعرفـوا               
 .عن كثب على واقع السياحة الفلسطينية

بدورها قالت دعيبس، انها وضعت القنصل األميركي في صورة الواقع الذي يعيشه الشعب الفلـسطيني               
أهمية أن يأخذ المجتمع الـدولي      "وأكدت على    .الذي تمر به المنطقة ككل    والوضع السياسي واالقتصادي    
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أسس السالم واالستقرار حيث توفر العديد من فرص العمل للشباب التعزيز  

اماً من مصادر الدخل القومي الفلسطيني، وتتيح الفرصة لعموم السياح والحجاج الذين يزورون فلسطين              
يركـي  وطلبت مـن الجانـب األم      ".ني        

18.

 االعمـال                 
ن"وتابع   ".وهذا ليس سراً اذعناه واعلناه في كل مكان       التي تقوم بها هذه الجماعة      

صعبة اليوم قررنا أن نرسل معونات الخواننا أهل المخيمات سواء من تبقى منهم داخـل مخـيم نهـر                   
طيع ألن هذا واجبنا وواجب علينا أن نتحمل مسؤولياتنا             

19.

مسؤولية السلطة السياسية اللبنانية أوال، وبالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، أن تـس
ائن المدنيين أوال، ال أن تسعى للقضاء على العصابة حتى لو كلف األمر تدمير المخيم على رؤوس                 ره

ي منتصر، رافضا                

20.

فلسطين، وقالت في 

دوره بمساعدة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه والعمل على إحالل السالم العادل والشامل ورفع الحـصار               
أن السياحة يمكن أن تلعب دوراً هاماً وأساسـياً فـي"وأضافت   ".والتعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية    

فلسطيني وتـشكل مـصدراً               
ه

للتعرف عن كثب على واقع الحياة الفلسطينية والمجتمع الفلسطي
إلزالة العراقيل التي تحد من حركة السياح من والى المدن الفلـسطينية وتـسهيل        " اسرائيل"الضغط على   

 .عمل وتنقل العاملين في القطاع السياحي الخاص التزاما بالبند العاشر من بروتوكول باريس االقتصادي
  24/5/2007موقع ايالف 

  
  يب وال من بعيدال من قر" فتح اإلسالم"ال عالقة لنا بـ: عباس 

، وأشار  "فتح اإلسالم "نفى الرئيس الفلسطيني أي عالقة للفلسطينيين بما يسمى         :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
تطرق البحث خالل االجتماع إلى مخيمات لبنان البـداوي         "في مؤتمر صحافي عقب لقاء سوالنا إلى أنه         

فتح اإلسالم ال عالقة لنا بها ال من قريب         ونهر البارد وأوضاع الفلسطينيين هناك واثبت له أن ما يسمى           
وقال ". وال من بعيد وليست أهدافنا هي أهدافها وليست نشاطاتنا هي نشاطاتها وليس وجودنا هو وجودها              

إننا عبرنا عن هذا الموقف للحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني وقلنا بصراحة نحن لسنا مع هذه"
حن رغم كـل ظروفنـا      

ال
هذه المساعدات بمقدار ما نست.. البارد أو خارجه  

وعلمت المستقبل أن المساعدات التي سيتم صرفها من الـصندوق القـومي التـابع               ".اخواننا وأهلنا تجاه  
  .لمنظمة التحرير، تشمل توفير العالج للجرحى ضحايا االشتباكات، والمواد الطبية والتموينية
  25/5/2007المستقبل 

  
  ال لالقتتال الفلسطيني الفلسطيني : زكيعباس  

ر الفلسطينية في لبنان عباس زكي للسفير ان الفصائل الفلسطينية تصرفت منـذ             قال ممثل منظمة التحري   
 تحتجز رهائن مدنيين وبالتـالي فـإن        ]فتح اإلسالم  [اللحظة األولى على أساس أن عصابة من المجرمين       

عى الـى فـك أسـر                  
ال

وحذر زكي من أية محاولة لجر الفلسطينيين الى اقتتال داخلي لن يخرج منه أ. قاطنيه
مـس الوحـدة    المس بكل ما يمكن أن يعرض لبنان وسيادته واستقراره للخطر وكذلك كل ما يمكن أن ي               

  .الوطنية الفلسطينية، داعيا الى أخذ العبر من التجارب السابقة، اللبنانية الفلسطينية والفلسطينية الفلسطينية
  25/5/2007السفير 

  
   عن الحكم بالقوةركةححملة االعتقاالت األخيرة في الضفة تهدف إلقصاء ال: حماس 

عتقاالت في اال حماس حملة  حركةاعتبرت :25/5/2007األيام الفلسطينية  في كتب غازي بني عودة
 ومقربيها في الضفة الغربية محاولة إلفشال المشروع اإلسالمي في تهاصفوف قاد

نها جزء من حرب تاريخية تتعرض لها الحركة اإلسالمية وقد اشتدت منذ فوز حماس في إ"بيان لها 
ورأت أن تركيز الحملة ضد قادة  ".سالمي في فلسطيناالنتخابات التشريعية بغية إفشال المشروع اإل

خرى متهالكة من خالل إبعاد أيهدف إلى إفساح المجال في الساحة الفلسطينية لخيارات "نما إحماس 
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وكافة 

 ،ري

" رائيلية
تي ضمن المؤامرة الدولية إلبعاد حماس عن سدة الحكم بالقوة العسكرية بعد أن فشل الحصار المالي 
بات المسيسة وغيرها، وأضحت 

21.
عة التي شنتها سلطات 

هدئة شامل متزامنة مع جيش االحتالل، وهو تأكيد على سعي االحتالل الدائم 

ب الفصائل بالرد 

وأضافت  .جدية ووضوح إليقاف هذه المسلسالت اإلجرامية

دفع "وأكدت حماس في بيانها جاهزيتها واستعدادها لـ ".حماس عن الساحة السياسية والنقابية والميدانية
  ".ار قادتها وأعضائها في سبيل حماية مشروع المقاومةاغلى األثمان من دماء وأعم

أن في بيانها أكدت  من غزة ونقالً عن الوكاالت أن حماس 25/5/2007 الوطن العمانية وأضافت
حركة كل الطرق إلطالق سراحهم الاستمرار اعتقال النواب والوزراء بهذه الطريقة يفتح أمام 

وحملت الحركة حكومة االحتالل . حتالل أن يتحمل نتائج فعلته وعلى اال،األسرى في سجون االحتالل
المساس بأي منهم يعني فتح أبواب الجحيم على محذرة من أن  ،مسؤولية سالمة النواب والوزراء

إن اختطاف النواب جريمة قانونية وعلى دول العالم العمل على : وقالت الحركة. مصراعيها مع االحتالل
الق الفوري لكافة النواب المعتقلين وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي وقفها والعمل على اإلط

ودعت الدول الصديقة والدول المحبة للسالم واألمن واالستقرار في المنطقة . الدكتور عزيز دويك
  .حسب البيانب ،والمطالبة بالديمقراطية التحرك العاجل لحماية خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي

 مشير المص،وصف أمين سر كتلة حماس البرلمانية: غزة من 24/5/2007رس  قدس بوأوردت
حملة االعتقاالت التي طالت نواب ووزراء حماس في الضفة والعدوان على غزة بأنها هي حرب 
مفتوحة وشرسة، يشنها االحتالل ضد حماس، بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني من خالل النيل من 

اإلس"إن العملية وقال المصري في تصريحات خاصة لقدس برس  ".سحركة حما"رأس حربته، 
تأ"

واالقتصادي ومحاوالت العزلة السياسية، واإلرباكات الداخلية واإلضرا
  . كما قال)".  عبر الفريق االنقالبي-أمريكية إسرائيلية فلسطينية (واضحة وضوح الشمس مؤامرة 

محمد نزال عضو المكتب السياسي واس البرلمانية، البردويل الناطق باسم كتلة حم صالح كل منأكد كما 
 عتقاالت هو توجيه ضربة قوية للحركة فيااللحماس، في تصريحات خاصة لقدس برس أن الهدف من 

  .قتصادي، مستغلة في ذلك الصمت العربي والدوليالنظام السياسي والمدني بشكل عام، وحتى اال
  
  الفصائل تدين حملة االعتقاالت بحق عدد من رموز حماس في الضفة 

أكدت حركة فتح أن عملية االعتقاالت الواس:  وفا، الحياة الجديدة-محافظات
مس لن تسهم في الوصول إلى التهدئة، وأكدت الحركة على لسان المتحدث أجر االحتالل اإلسرائيلي ف

ن االحتالل يهدف من خالل عمليات االعتقاالت األخيرة إلى إجهاض أسمها في الضفة فهمي الزعارير اب
ال وق .، أو تحقيق السالم والعودة إلى عملية السالمفشال التوافق الداخلي فلسطينياًكل الجهود المبذولة إل

الزعارير في تصريح صحفي له أن عملية االعتقاالت هي بمثابة رد من حكومة أولمرت على إعالن 
الفصائل االستعداد لتنفيذ ت

  .لتخريب كل المحاوالت الهادفة إلى التهدئة في غزة، ليتمكن من تنفيذ مخططاته
ن أ الحركة ي فياديقالوضح محمد الحرازين أ و،استنكرت حركة الجهاد حملة االعتقاالتمن جهتها 

الحكومة الصهيونية تهدف لكسر إرادة الشعب الفلسطيني إلجباره على ترك خيار المقاومة، وهذا بما ال 
االعتقاالت في الضفة وأضاف أن شراسة  .ن الحكومة الصهيونية ال تفهم إال لغة القوةأيدع مجاالً للشك ب

وطال .تأتي رداً على محاوالت الرئيس محمود عباس ترتيب تهدئة مع العدو الصهيوني
  .على التصعيد االحتاللي

تتخطى كل األعراف والمواثيق الدولية أن حملة االعتقاالت من جانبها قالت لجان المقاومة في بيان لها 
 كل يةعاد . الفلسطينيشعبال العجز الصهيوني بمجابهة إرادة وعزيمة وبحسابات غبية وسخيفة تنم عن

دول العالم التي تدعي التحضر الوقوف ب
نقول لعدونا أن المزيد من الجرائم وإزهاق األرواح يعني المزيد من الثمن المستحق الذي " :اللجان

  .طريق لإلفراج عن أسيركم شاليط يمر فقط عبر اإلفراج عن أسرانا وأن ال،ستدفعونه
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وصف الناطق باسم الجبهة الديمقراطية في القدس والضفة بدوره 
وأشار الناطق إلى أن الحملة . اءت للرد على الموقف الفلسطيني الملتزم بالتهدئة الشاملة والمتبادلة

عافها وإفشالها وإبقاء الوضع 

 25/5/2007الحياة الجديدة 
  

  دعوة عباس لوقف الصواريخ تتناقض مع اإلجماع الفلسطيني: و زهري .22
ق الصواريخ على 

23.
 عن جهود كبيرة تبذلها القيادة السورية لعقد ،لحماس، عزت الرشق

، لتثبيت اتفاق وقف إط وخالد مشعلقمة سياسية بين الرئيس محمود عباس
 في تصريحات خاصة لقدس برس، عقب اللقاء الذي الرشقوأوضح . سياسية التي أقرها اتفاق مكة

يادة السورية أعربت عن استعدادها 

24.

وشدد . وضاعسيتضرر من جراء تفجير األن الكل أهناك شعور لدى الجميع بالخطر و
ورداً على سؤال نفى . زمات من مصلحة الجميعسباب هذه األأعلى أن معالجة 

جراء حوار في القاهرة ولم توجه لنا إلم يتم االتفاق على ": فاقاً بين الحركتين سيوقع في القاهرة، وقال

االعتقاالت بأنها حملة تصعيد هستيرية 
ج

 ممارسة المزيد من الضغط على حكومة الوحدة الوطنية إلضيضاًتستهدف أ
  .الداخلي الفلسطيني رهن األزمات والتوتر

مس، أن إسرائيل تحاول الخروج من أزماتها الداخلية أأكدت الجبهة العربية الفلسطينية، من ناحيتها 
  . واعتقال وزرائه وقياداته الوطنيةيني الفلسطشعبالوتصديرها من خالل عدوانها على 

أب
طالإ تحدت حماس يوم الخميس دعوة من الرئيس محمود عباس لوقف :غزة

العدوان "واريخ ستطلق ما دام ن الصإوقال سامي أبو زهري المسؤول بحركة حماس  ."سرائيلإ"
ويتناقض مع " المقاومة" ن عباس ال يساند إوقال أبو زهري .  ضد الشعب الفلسطيني مستمراً"سرائيلياإل
  ".جماع الفلسطينياإل"

  25/5/2007رويترز 
  
   لقمة جديدة بين عباس ومشعل لتثبيت اتفاق مكةسوريا تبذل جهوداً: عزت الرشق 

سياسي كشف عضو المكتب ال: دمشق
الق النار وترسيخ الشراكة 

ال
ارجية السوري وليد المعلم وخالد مشعل، أن القجمع بين وزير الخ

  . الستضافة لقاء قيادي بين عباس ومشعل، وأن الجهود حثيثة إلنجاح هذا المسعى، على حد قوله
نفى الرشق أن يكون لدى حماس أو لدى الرئاسة أي مقترح السم جديد يخلف هاني من جهة أخرى 

  . رأس وزارة الداخليةعلى القواسمي
  24/5/2007قدس برس 

  
  أبو مازن طمأن حماس أن ال مخطط لتفجير األوضاع: حلسأحمد  

بأجواء ) أبو ماهر(أشاد عضو المجلس الثوري في حركة فتح أحمد حلس :  جيهان الحسيني-القاهرة 
لى إلى التفاؤل، مشيراً خيراً بين الفصائل الفلسطينية في غزة، وقال إنها تبعث عأالمحادثات التي عقدت 

يجابية على الحوار الجاري أن وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة كان له انعكاساته اإل
يجاد إ حلس في تصريحات للحياة عن ثقته بأن عباس يعمل على أعربو. حالياً بين حركتي فتح وحماس

زالت أئلة التي كانت مطروحة وسن زيارة عباس أجابت عن كثير من األإ": ضافأو. زماتحلول لأل
  .وضاع، موضحاً أنه أعطى ضمانات للجميع بعدم وجود مخطط لتفجير األ"كثيراً من المخاوف

ن الظروف اآلن مهيأة لوضع أسس إ": وحول الحوار الجاري حالياً بين فتح وحماس في غزة أجاب حلس
ه الحوارات في اتفاق وطني حول ، معرباً عن أمله أن تتوج هذ"تهدئة حقيقية على المستوى الوطني

وضح أنه تم تفعيل لجنة الحوار الثنائي التي بدأت تعمل بشكل دائم لبحث الخالفات بين أو. التهدئة
لى أن هناك نقاشاً جاداً والحوار يسوده الود والصراحة إالجانبين ووضع الحلول لها، مشيراً 

والموضوعية، و
حلس ما تردد من أن 

ات
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ذا إمكان نقل الحوار الى القاهرة إ 

25.

المشكالت والفتنة " :صالح الخاصة في األجهزة األمنية، وأضاف

إما أن يكون الرئيس عباس هو أحد المتآمرين والمباركين لهذا الفئة " :ضيفاً

إما أن تكون معنا أو نقلب الطاولة على : والتي يكون مفادها ض الرسائل من تحت الماء،
  ."رأسك ونجعلك في الواجهة

 المجلس -يما يتعلق باإلجراءات التي تتخذها الكتائب إزاء هذه الفئة؛ أكّد الشريف أن كتائب األقصى 
ية، حيث تم استهداف بعض كوادرها، أمريكية والداخل-عسكري هي جزء من أهداف الهجمة الصهيو

تي تكون فيها أجنحة المقاومة الشريفة، 

  

لىإهو مجرد تخمينات، الفتاً ، معتبراً ما نشر "دعوة في هذا الصدد
تسمية وزير الداخلية ": جابأوحول الشخصية التي ستشغل حقيبة الداخلية . كانت هناك ضرورة لذلك

نه تم االتفاق على التنفيذ الفوري أسماء رغم أي أأمر مطروح للبت فيه لكن حتى اآلن لم يتم تداول 
  ."منيةللخطة األ

  25/5/2007الحياة 
  
  في الحركة"نقالبيالتيار اال"قيادات عسكرية فتحاوية تهدد بتصفية  

 توعدت قيادات في الجناح العسكري لحركة فتح بمالحقة من وصفتهم بقادة التيار االنقالبي في :القاهرة
في الشارع الحركة وتصفيته وفضحه أمام الرأي العام المحلي والدولي، زاعمة أن من يزرع الفتنة 

الفلسطيني ويعمل على إغراقه بالدماء هي بعض الشخصيات المتنفذة والساقطة داخل األجهزة األمنية 
وقال قيادي  .أمريكية والغربية-وحركة فتح، مشيرين إلى أن هذه الفئة مرتبطة ببعض المصالح الصهيو

يث أدلى به لصحيفة الرسالة  المجلس العسكري، يدعى نائل الشريف، في حد-في كتائب شهداء األقصى 
إن مثيري الفتنة من التيار الخياني في الشارع الفلسطيني يسعون لتحقيق بعض األجندات " :الحمساوية

، مضيفاً أن هذه الفئة المارقة ليس "الخاصة، وتخريب حالة الوفاق الوطني واالنسجام في حكومة الوحدة
 أن هذه الفئة العالقة لها باألجهزة األمنية، وإنما هي ويرى الشريف .من مصلحتها أن يكون هناك توافق

تحاول جر األجهزة لتكون أداة لتنفيذ عمليات القتل والترويع وافتعال المشكالت الداخلية على األرض، 
من خالل بعض المتنفذين وأصحاب الم

 ."تي منسجمة مع العدوان الصهيوني، حتى تكون هناك ضغوط على أجنحة المقاومةفي الشارع الغزي تأ
 المجلس العسكري، اتخذت موقفاً واضحاً من هذه -قصى وأوضح الشريف في سياق حديثه أن كتائب األ

، وعقدت العديد من المؤتمرات لتوعية الشارع بحقيقة ما يحدث، مشيراً "الساقطة"الفئة التي وصفها بـ
خرجت عن صمتها وبدأت تكشف التيار الخياني على حقيقته  " أن هناك بعض القيادات داخل الحركةإلى

في إشارة إلى القيادي أحمد حلِّس ومبادرته األخيرة في كشف ما يجري داخل  ،"أمام الجمهور الفتحاوي
 ."رسالتنا"حركة فتح، من خالل مؤتمر 

حمود عباس إزاء ما يجري على الساحة الفلسطينية، وأعرب الشريف عن استغرابه من موقف الرئيس م
ومحاولة تصفية المقاومة، م

الساقطة ومن الذين يقومون برعايتها من تحت الطاولة، وإما أن يكون مغلوباً على أمره واليستطيع فعل 
نخشى أن يكون صمت الرئيس ناتجاً عن الرضوخ " :وتابع الشريف قوله .ه، على حد قول"أي شيء

للضغوط الدولية، خاصة مع وجود بعض الشخصيات المتنفذة التي لها عالقات خارجية مع األمريكيين 
 باالغتيال أو بتمرد األجهزة األمنية أو - عندما يتخذ موقفاً وطنياً -والصهاينة وتوجه تهديداتها له 

بعبتمرير 

وف
ال

قرأنا الرسائل جيداً بأننا سنكون في نفس الزاوية ال" :مضيفاً
وبالتالي نحن سنكون جنباً إلى جنب مع القسام والقوة التنفيذية في الدفاع عن المقاومة ومواجهة الفئة 

 ."الساقطة
  23/5/2007فراس برس 
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  اثنين من مرافقي ماهر مقداد بنيران مسلحين في غزةابة ص .26
قي الناطق باسم حركة فتح في 

  لقصف المستوطنات" مثقوب.27
ي إطار رد فصائل المقاومة على االعتداءاتف:  والوكاالتحامد جاد - غزة

 وتستهدف دك ،"الجدار المثقوب"هداء األقصى عن بدء تنفيذها لعملية عسكرية أطلقت عليها اسم 
وأعلنت الكتائب في  .لهاون

28.

دما يتم 

  ."طالق النار الحاليإوقف ثمرت أنية وهي التي 

مسؤول في حركة فتح "على مواقف اطلقها  مس مصدر مسؤول في حركة حماسأرد ة أخرى، 

إ
ن اثنين من مرافأمنية فلسطينية أقالت مصادر :  أحمد رمضان-رام اهللا 

 - ربعاء طالق نار تعرض له منزله بمدينة غزة ليل األإصيبا بجروح في أقطاع غزة ماهر مقداد 
طالق النار على إلحين ينتمون لحركة حماس بالضلوع في حادث واتهمت مصادر فتح مس. الخميس

  .ثناء مروره صدفة في لحظة وقوع الحادثأحد عناصر الجهاد اإلسالمي أصيب فيه أمرافقي مقداد الذي 
  25/5/2007المستقبل 

  
الجدار ال"كتائب األقصى تعلن إطالق عملية  

 كشفت كتائب ،سرائيلية اإل
ش

 وقذائف ا103المستوطنات اإلسرائيلية بمئات الصواريخ من نوع األقصى 
فت صباح أمس بلدة سيدروت ومستوطنتي زكيم وكفار عزة بأربعة صواريخ من نوع بيان لها إنها قص

 مؤكدة أنه ال أمن وال أمان لسكان المستوطنات اإلسرائيلية حتى يرحل ، وبثالث قذائف هاون103أقصى 
  .االحتالل عن آخر شبر من تراب فلسطين

  25/5/2007الغد األردنية 
  
  صول إلى حل سياسي في نهر الباردالفصائل في لبنان تواصل جهودها للو 

بو عماد الرفاعي جملة أأعلن ممثل حركة الجهاد في لبنان : صيدا من 25/5/2007 المستقبل أفادت
لى النائب بهية إ سلمها ،أفكار، لم يكشف مضمونها، لحل مشكلة فتح اإلسالم في مخيم نهر البارد

وقال إن هذه األفكار تتبلور عن. عنيةالحريري لتتم دراستها والتشاور بشأنها مع الجهات الم
. يجابية ومرضيةإلى نتائج إالتوافق على جملة من الخطوات العملية، آمالً أن يتم على ضوئها التوصل 

  .لى أنه ليس هناك آفاق للحل إال المدخل السياسيإولفت 
ان منير المقدح عن كشف المشرف العام لقوات فتح في لبن: بيروت من 25/5/2007 الحياة وجاء في

وجود اتصاالت يجريها بعض مشايخ طرابلس وصيدا ووجهاء مخيم عين الحلوة مع فتح اإلسالم عبر 
وقال المقدح إن االتصاالت  . من أجل حل المشكلة القائمة في شكل كلي،وجهاء ومشايخ نهر البارد

مستمرة وقائمة بين قيادة الجيش والحكومة اللبنا"
ن أ  علىتأكيداليام القليلة الماضية، مجدداً لى مخيم البارد في األإي مسلح فلسطيني أونفى المقدح توجه 

ن ألى إولفت . تعداد الفلسطينيين ضمن صفوف حركة فتح اإلسالم ال يزيد على نسبة خمسة في المئة
مر ذا ما تم األإ": وقال. "شكلة القائمة في شكل كليي مخرج يحل المأجميع الفصائل الفلسطينية تدعم "

 والحل الوحيد . ولكن األمر مفتوح على كل االحتماالت،نه يوفر الكثير من الجهد والدمإبطريقة سلمية ف
الجهد المبذول "وشدد على . "هو بتسليم سالح فتح اإلسالم وتسليم من قام بالجريمة بحق الجيش اللبناني

  ."لى المخيمات األخرىإكال شإي ألعدم انتقال 
من جه

جميع الفصائل الفلسطينية خالل "، مذكراً بأن "ن بعض القوى الفلسطينية يكتفي باألقوال ال باألفعالأعن 
معالجة فاعلة ونهائية لالحداث لتطويق يجاد حل سريع وإحد الماضي اتفقت على ضرورة اجتماعها األ

طرفاً "، واتهم "طراف المعنيةلى اآلن محل حوار وتفاوض بين األإذيولها، وطرحت صيغاً متعددة ظلت 
 وهذا الطرف يهوى المغامرة ،فلسطينياً بمحاولته كعادته زج اللبنانيين والفلسطينيين في معارك متواصلة

تتم مع الجهات المعنية ويريد موافقة لبنانية وفلسطينية على مقامرته قاطعاً الطريق على المعالجات التي 
  ."هذه
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عضو المكتب ، إلى أن  غسان سعود،البداوي نقالً عن مراسلها في 25/5/2007 األخبار اللبنانية فتت
  اإلسالم إلى قلب مخيم

29.

لحزب الشيوعي الفلسطيني وامنظمة الصاعقة، 
قصف المخيم و"وأوضحت الفصائل في بيانها، أن  .الثوري

إلى مأساة ذهب ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى، وأدى إلى نزوح قسم كبير من ) فلسطيني
أكدت منذ "ل إلى أنها 

30.
 قال عبد الكريم درويش رئيس حزب النور الفلسطيني إن السالح الذ:القاهرة

مقاومة ال بد من االحتفاظ به وتعزيزه والعمل على تطويره، ألنه ال يمكن الرهان على المفاوضات مع                 
الفلسطينية إذا ما رأت                 

31.

ول
 إنهم منعوا تسلل عناصر فتح قالالسياسي في الجبهة الشعبية مروان عبد العال

وكانت الجبهة قد سيطرت على أربعة مواقع كان .  الذي لم يتقبل منذ البداية هذه المجموعةنهر البارد
لكن المفاجأة، بحسب عبد العال، رد الجيش بقصف مكتب الجبهة ما أدى . يشغلها مقاتلو التنظيم السلفي

 السائق الذي يخطف المخيم، إلى أن الحل يكون بقتلعبد العال ر اشأو. إلى مقتل اثنين وإصابة العشرات
 .ال الركاب

  
  تحذّر من اقتحام نهر الباردوتعّرض للجيش اللبناني ال تدين  في دمشقالفصائل 

النتائج الخطيرة المرتبة "من  حذّرت الفصائل الفلسطينية في دمشق في بيان أصدرته األربعاء: دمشق
ناني في معارك ال تخدم مصلحة الشعبين من زج الجيش اللب"، كما حذرت "على اقتحام مخيم نهر البارد

". وقف إطالق النار يشكل مدخالً إليجاد حل لكل المشكالت القائمة"، مؤكدة على أن "اللبناني والفلسطيني
تدارست فيه األوضاع والتطورات الجارية في لبنان و الفصائل  هذه قياداتهعقدتعقب اجتماع جاء هذا 

حماس  وشارك في االجتماع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة. وخاصة ما يجري في مخيم نهر البارد
رمضان شلّح أمين عام حركة .موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، ود.د

النضال الشعبي  والديمقراطية و الشعبيةاتجبهفي االجتماع كل من الجهاد ونائبه زياد نخالة، كما شارك 
ووفتح االنتفاضة، فلسطينية، التحرير الوالفلسطيني 

استمرار االشتباكات عرض أبناء شعبنا 
ال(

وأشارت الفصائ". دمير العديد من المباني والمؤسسات في المخيمأبناء المخيم وت
البداية إدانتها لما تعرض له الجيش اللبناني وأكدت أن فتح اإلسالم ظاهرة غريبة عن الوضع الفلسطيني 

عومل بها أن يعاقب الشعب الفلسطيني بالطريقة التي "، مشددة على عدم جواز "وال عالقة لشعبنا بها
 ". بالقصف العشوائي والتدمير الذي تعرض له المخيم

  24/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ال يمكن الرهان على المفاوضات مع إسرائيل بعيداً عن تعزيز القوة: حزب النور 

ي تمتلكه حماس وفـصائل                
لا

إسرائيل بعيداً عن تعزيز القوة، نظراً الن إسرائيل غير جادة بوضع حلول للقضية 
وشدد درويـش علـى أن       ."إن إسرائيل تفاوض من يمتلك السالح     " :وأضاف درويش  .بأنها ستفقد أمنها  

ن ال  أتعزيز القوة العسكرية لحماس والفصائل الفلسطينية يجب ان يكون على اساس مواجهة االحتالل، و             
  .يتوجه بأي شكل من االشكال الى الشعب الفلسطيني كما حدث في اآلونة األخيرة

  25/5/2007فراس برس 
  
  وقف صواريخ غزةالجيش نقل المعركة الى الضفة لفشله في: مصادراسرائيلية 

ذكرت مصادر امنية اسرائيلية ان عمليات االعتقال التي نفذها الجيش االسرائيلي في الضفة المحتلة 
 شخصية من قادة حماس عبرت عن خيبة امل المستوى السياسي االسرائيلي من عدم 33واعتقل خاللها 

وقالت المصادر ان نقل  .سرائيلتوقف الصواريخ التي تطلقها حركات المقاومة الفلسطينية على جنوب ا
المعركة الى الضفة يعني الفشل في مواجهة ما يحدث في غزة مشيرة الى انها المرة االولى في تاريخ 
الحرب ضد االرهاب في العالم يتم قصف محالت تبديل عمالت وصرافة في اشارة الى القصف الذي 
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كريات " كم مما يجعلها تهدد عسقالن ومنيفوت والفالوجا 19قسام مطورة يصل مداها 
وحسب المصادر فان حماس ستستخدم خالل فترة قصيرة  ".جات

واريخ استخدمها حزب اهللا في حربه االخيرة ضد اسرائيل وهي من  الفتاك اضافة الى ص9يس ام 
افة االجهزة االمنية االسرائيلية تدرك ان حماس حصلت 

32.

إلى أن اإلدارة األمريكية هي التي نقلت " هاآرتس"ولفتت  .يبة كاملة بالتدريب في هذه المنطقة

 
وقال عبد اهللا في تصريح ل .تتلقاها عناصر أمن الرئاسة" معتادة"دورات 

را أن تقوم عناصر أمن الرئاسة وعناصر األجهزة األمنية الفلسطينية بتلقي دوراتها المعتادة هنا أو 
رد في الصحيفة 

33.

استخدامها لنفاذ المال االيراني الى  بزعمشنته طائرات االحتالل فجر امس على محالت صرافة في غزة 
 ان المستوى السياسي في اسرائيل يحاول التغطية على ،وقال موقع ديبكا ذو الصالت االمنية .غزة 

تطورات دراماتيكية خطيرة تدركها كافة المستويات العسكرية واالمنية االسرائيلية وهي ادخال حماس في 
وقالت المصادر ان حماس ستستخدم  .ديدة في المعركة ضد اسرائيلالقريب لثالث انواع من االسلحة الج

قريبا صواريخ 
صواريخ مضادة للدبابات من نوع 

مات
واكدت المصادر ان ك .ATGM Kornetنوع   

ورغم ان تلك الصواريخ ال تستطيع "على صواريخ ستريال المضادة للطائرات والتي تطلق من الكتف 
" سالح الجو االسرائيلي اال انها خطيرة للغاية ويستعد سالح الجو لمواجهتهاالسيطرة او اسقاط طائرات 

 .حسب المصادر
  24/5/2007وكالة سما  

   
  إسرائيل تسمح بتدرب حرس عباس في الضفة 

 أن إسرائيل وافقت على السماح 2007-5-24اليوم الخميس " هاآرتس"ذكرت صحيفة : صالح النعامي
، بالتدرب في محيط مدينة أريحا بالضفة "17القوة "لسطينية المعروفة بـلعناصر قوات حرس الرئاسة الف

، اعتبر أن "هنا أو هناك"وفيما لم ينِف قيادي بحركة فتح تلقي قوات األمن تدريبات  .الغربية المحتلة
القوة "وأشارت الصحيفة إلى أن تدريبات  ."الترويج ودس الفتن بين الفلسطينيين"هدف هذا التقرير هو 

تأتي استكماالً للتدريبات التي تلقتها هذه القوات في مصر، منوهة إلى أن إسرائيل سمحت لقوات " 17
بحجم كت

ماح بتدريب هذه القوات وربطت بين الس. الطلب بالسماح لقوات أمن عباس بإجراء التدريبات في المنطقة
ورغبة إسرائيل في حسم المواجهة في الساحة الفلسطينية لصالح فتح واألجهزة األمنية التابعة لعباس 

ونوهت إلى أن إسرائيل وافقت أيضا على نقل آالف البنادق وكميات كبيرة من . على حساب حماس
وذكرت أن إسرائيل في . هولة تتبعهاالذخيرة لعناصر أمن الرئاسة، وسجلت أرقام هذا السالح لضمان س

المقابل رفضت طلبا تقدمت به هذه القوات بالسماح بدخول سالح بقطر أكبر من البنادق، مثل المدافع 
  .الثقيلة

، لم ينف الدكتور عبد اهللا عبد اهللا عضو اللجنة المركزية لفتح، عضو "هارتس"وتعليقا على تقرير 
 معسكرات تدريب لقوات حرس الرئاسة، واعتبرها عبارة عن، وجود)البرلمان(المجلس التشريعي 

ليس ": "نت.إسالم أون الين"ـ
س

غير أنه اعتبر أن ما و .منه إلى تدريبات في الداخل والخارج، في إشارة "هناك
التي تسعى إسرائيل من خاللها " بحمالت الفتن والترويج"اإلسرائيلية ال يعدو كونه حملة ضمن ما وصفها 

مؤكدا في ، إلى استكمال هجماتها اإلجرامية من اعتقاالت وتدمير وقصف وقتل ضد الشعب الفلسطيني
  . الوقت أن فتح والرئاسة ال تريد من هذه الدورات إال مواجهة المحتل الذي يقتل الجميع بال استثناءذات

  24/5/2007إسالم أون الين 
  
   منظر نزوح سكان سديروت"توازي" على حماس "صور انتصار"اسرائيل تريد توفير  

لمـستويين الـسياسي   أشارت تصريحات مسؤولين إسـرائيليين كبـار، مـن ا        :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
والعسكري، إلى أن الجيش لن يوقف عدوانه على قطاع غزة، حتى في حال توقف الفلـسطينيون عـن                  
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لقادة السياسيين لحركة حمـاس بـأن مـن         للتوضيح ل "صعد         

اظ على قدرة صمود لفتـرة                   
موس هارئيل عن مصادر عونقل المعلق العسكري عا    .طويلة في مواجهة إسرائيل   

جيش تقوم على ادعائه ان رفع الضغط العسكري عن حماس سيتيح لها مواصلة بناء قوتها العـسكرية                 
وتابع المعلـق    .رية واسعة في القطاع           

34.

ألخير بات مقتنعا تماما بان الـسالم       ن ا           

 من قادة الذراع العـسكرية لحركـة حمـاس    "ثمناً باهظاً") الجيش(قصف جنوب إسرائيل، قبل أن يجبي  
 صور نزوح اآلالف مـن      "يتواز" في المعارك الحالية     "لتوفير صورة انتصار  "يتمثل باغتيال عدد منهم     

 لحركة حماس، وتشفي غليل اإلسـرائيليين       "صور انتصار "سكان سديروت عنها، التي اعتبرتها إسرائيل       
وأعلن وزير الدفاع عمير بيرتس ان الجيش اإلسـرائيلي          .المطالبين بمعظمهم تشديد الضربات العسكرية    
يتخذ جميع الوسائل المتاحة له على جميع ال

، مـشيراً إلـى أن حملـة        "األفضل لهم العمل ضد مطلقي القذائف الصاروخية على جنـوب إسـرائيل           
وهـي  "االعتقاالت وشملت عشرات المسؤولين في حماس هي واحدة من الوسائل التي يتحـدث عنهـا،                

جاءت لتوضح لقادة حماس اننا لـن       "وأضاف ان االعتقاالت     ."أفضل من التوغل البري في أعماق غزة      
 وانه يتوجب على قيادة حماس السياسية أن تـصدر تعليمـات            "نميز بين المستويين السياسي والعسكري    

لدينا إثباتات علـى ضـلوع المعتقلـين فـي     : وتابع. واضحة لوقف إطالق قذائف القسام باتجاه إسرائيل    
  .عمليات إرهابية، لكن لم يشر إلى أية منها

ه وزير النقل الحالي شاؤول موفاز إنه ينبغي أن يواصل الجيش عملياته ضد مطلقـي القـسام                 وقال سلف 
وأضاف انه يجـب إفهـام      . "لتصفيتهم جسديا، إلى جانب عمليات عسكرية أخرى      "والذين يقفون وراءهم    

ولـذا  ... حسابنا معها مرير وعـسير    "حماس انها ستدفع الثمن باهظاً على عدوانها على سديروت وأن           
وتـابع ان لـدى     . "يحظر وقف عملياتنا العسكرية ضدها بل علينا مواصلتها بكل حزم وإصرار وشـدة            

سلة كبيرة نسبياً من الخطط لوقف إطالق القسام وجميعها أفضل من التوغل البري الواسع فـي                "الجيش  
ة وتعاظمها  وزاد ان ما يجب أن يقلق إسرائيل هو سيرورة سيطرة حماس على السلطة الفلسطيني             . "القطاع

وذكرت مصادر سياسـية ان االعتقـاالت فـي          .العسكري من خالل تهريب السالح لها عبر معبر رفح        
الضفة الغربية نفذت تطبيقاً لقرار الحكومة األمنية المصغرة، مطلع األسبوع وأن هنـاك خططـاً للقيـام           

وأعربـت  . ام الوشـيكة  بمزيد من العمليات ضد البنية التحتية لحركة حماس في القطاع في غضون األي            
  ."اعتقال كبار ناشطي حماس سيلحق ضربة بهياكل الحركة في الضفة الغربية"المصادر عن تقديرها بأن 

من جهتها ذكرت صحيفة هآرتس أمس ان قيادة الجيش والمؤسسة األمنية أوصت المـستوى الـسياسي                
لتي أطلقت على سديروت في     بمواصلة الضغط على حماس رغم االنخفاض الحاد في عدد قذائف القسام ا           

وأضافت أن الجيش يواجه صعوبة في تقدير ما إذا كانت حماس تسعى فعالً إلى تهدئة               . اليومين السابقين 
جديدة في المنطقة أم ال، لكن ثمة تقديراً بأن خفض حجم اإلطالق يبغي الحف

ـسكرية ان توصـية         
ال

وتطوير منظومة صواريخها ونشر قواتها تحسباً لعملية إسرائيلية ب
بقيت " قادة حماس    "مطاردة"مة المصغرة للشؤون األمنية بـ      نقالً عن مصادر عسكرية ان تعليمات الحكو      

جـراء  " رغم ان الجيش لم يفلح حتى اآلن في إصابة مسؤولين عسكريين كبار من الحركـة                 "على حالها 
  ."انتقالهم إلى العمل السري واالختفاء عن األنظار واتخاذهم الحيطة الكبيرة

  25/5/2007الحياة 
  
  عن استعداده للتفاوض مع سوريا "معاريف"أولمرت ينفي تقرير  

نفى مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء ايهود أولمـرت          : التاحسن مواسي ووك   - القدس المحتلة 
وكانـت   .امس عن استعداد أولمرت الدخول في مفاوضات مع سـوريا         " معاريف"تقريرا نشرته صحيفة    

الصحيفة ذكرت في عددها أمس، نقال عن مقربين من أولمرت، أ
 . إيران في الشرق األوسط    ةمع سوريا سيزيد من قوة إسرائيل اإلستراتيجية في المنطقة، ويزيد من عزل           

ال أعرف ما هـي     "، وقال   "معاريف"لكن مصدرا رفيع في مكتب أولمرت نفى صحة الخبر الذي نشرته            
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األسد زعيما ليس ناضجا إلجراء مفاوضات مع إسرائيل وال         ) السوري بشار  
وشدد ع". يريد التوصل إلى اتفاق معها وإنما هو معني بعملية مفاوضات فحسب          

  ".ي األيام األخيرةيير على موقف رئيس الوزراء، خصوصا ف
المخططات المتعلقة بالعودة إلى طاولة المفاوضات              

35.

لكن " ت مهمة
واضاف ان". ال يمكن ان تكون موضوع تفاوض"عودة الالجئين الفلسطينيين 

مع حزب اهللا اللبناني ومع غزة التي : اصبحت لدينا ثالثة خطوط للجبهة"، موضحا "الهتمامات الكبرى
وتابع نتانياهو ان  ".ت منذ ثالثين عاما

36.
فلسطينيا ليلـة    33 واعتقال             

أول أمس، إن من شأن هذه اإلعتقاالت أن تسهم في تصعيد التوتر والغضب الفل
ال "وحذر هؤالء من أن هذا التـصعيد        .. دوى تذكر يمكن أن يجنيها الجانب اإلسرائيلي من وراء ذلك         

.. في قطاع غزة مجد وصـحيح     ن األمر        

 إسرائيل تعتبر الجسر بين مصر والسعودية خطراً استراتيجياً .37
سرائيلي أن إسرائيل قلقة جدا من مشروع الجـسر         اإلكشف موقع ديبكا    :  وديع عواودة  -دس المحتلة   

هذا الجـسر  "وقال الموقع    .لكيان          

ما زال رئـيس الـوزراء      ..  هذا الخبر ليس صحيحا    المصادر التي اعتمد عليها كسبيت، لكنني أؤكد أن       
الرئيس (يرى أن   ) أولمرت(

لـم يطـرأ أي     "لى أنه    
تغ

وكانت الصحيفة اشارت إلى أن رئيس الحكومة وضع 
مع دمشق، وهو أالن يتجه لإلعالن عن نيته تغيير موقفه من إجراء مفاوضات مع سوريا، وإعادة مسار                 

ربية التي أطلقتها القمة العربية في الرياض       التفاوض مع السوريين، وانه يميل إلى قبول مبادرة السالم الع         
  .الماضي) مارس(في آذار 

  25/5/2007المستقبل 
  
 ال تفاوض حول عودة الالجئين الفلسطينيين : نتانياهو 

قال بنيامين نتانياهو انه يرفض مبادرة السالم العربية التي اقترحتها السعودية في العام :  ا ف ب- لندن 
انني مستعد لتقديم تنازال"وقال  .قمة العربية األخيرة في الرياض وتم احياؤها في ال2002

امن اسرائيل يبقى احد " 
ا

ول الى لبنان ثان ومع سوريا التي تتسلح من جديد كما فعلتتح
 ".اكبر موضوع تواجهه اسرائيل هو موجة الناشطين االسالميين التي تجتاح منطقتنا وتهدد العالم بأسره"

 شبكة القاعدة يتصادمان لكنها تتركز في الشرق االوسط، والتياران الشيعي في ايران والسني في"وقال 
 ".في بعض االحيان لكن في اكثر االحيان يتحدان ضد عدو مشترك كما يحصل في العراق

  25/5/2007الدستور 
  
  أإلعتقاالت العشوائية ال لزوم لها: ضباط في الجيش اإلسرائيلي 

قال ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلي، في أعقاب موجة اإلعتقاالت األخيرة
ـسطينيين علمـا أن ال                   

ج
، ما يشير إلى قناعتهم بأ"ضرورة له في مناطق الضفة الغربية     

مـن جهـة     .أضاف هؤالء الضباط الكبار إنهم بالتالي سيضطرون إلى إطالق سراح معظم المعتقلـين            
ال "أخرى، يرى مؤيدو اإلجراءات المختلفة ضد الفلسطينيين أن في اإلعتقال ردعا جديا وناجعـا وأنـه                 

  ".لغربيةيمكن الفصل بين ممثلي حماس في غزة وبين نشطائها في الضفة ا
  25/5/2007 48عرب

  

الق
بين السعودية ومصر، معتبرا إياه خطرا إستراتيجيا على األمن القومي ل

سيمكن من نقل سريع لوحدات عسكرية الى شبه         ،2012 كيلومتراً والذي سينجز عام      25المزدوج بطول   
 الحدود الجنوبية للكيان وإغالق مضائق تيران أمام حركـة البـواخر             جزيرة سيناء وتثبيتها على طول    

  ." إيالت على البحر األحمرالعسكرية اإلسرائيلية وشاحنات النفط التي تستخدم ميناء النفط في مدينة
 25/5/2007الخليج اإلماراتية 
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38.

وقد جوبه بيرتس . قدس المحتلة إلى العيش داخل مدينة ال"ت
بانتقادات شديدة من قبل آالف المستوطنين الذين لم يهربوا من المستوطنة أس

 فأصوات ،ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه .كنوا في خيام داخل إحدى الحدائق العامة بمدينة تل أبيب
الف من طلبة التوجيهي من الدراسة 

39.

ي   
،7وحسب االستطالع، فإن بيرتس سيحظى بتأييد  .ستجري يوم االثنين المقبل  

ة ألف عضو في الحزب، وهذا أدنى مستوى له في استطالعات الرأي داخل الحزب، رغم انه حتـى                  
كون الصدارة  بأ االستطالع ان ت   

  

40.

. به، ملف األمين العام لحزب اهللا      تسلمه مهام منص           
وكت. "كان لدي شعور بأننا سوف نضطر للمساس به خالل واليتي         "وقال للصحيفة   

عاريف عمير رافنبورات، أن يدلين أفلح في اجتياز التقرير المرحلي للجنة فينوغراد التي حققـت فـي                 
 "آبـاء المفهـوم   "ه أحد       

  25/5/2007السفير 
  

  نقل إلى لبناني معلومات في حرب تموز  سنوات لفلسطيني8السجن : إسرائيل .41
 30(ي رياض مزاريـب           

 بيرتس يهرب من سيدروت إلى القدس.. خوفاً من صواريخ المقاومة 
هربا من تواصل صواريخ المقاومة الفلسطينية نقلت صحيفة يديعوت العبرية أن وزير الحرب 

سيدرو"اإلسرائيلي قام بتغيير سكنه من 
 آالف مستوطن 4000وة بـ

س
مكن عشرات اآلالقذائف والصواريخ التي تسقط على غزة والتي لم ت

داخل األراضي الفلسطينية، فقد أصبح طالب التوجيهي في سيدروت يتذوقون المرارة ذاتها حيث بث 
تلفزيون القناة الثانية باللغة العبرية مشاهد للطالب من المستوطنين وهم يقدمون االمتحانات في المالجئ 

 .  لسطينيةوتتساقط عليهم الصواريخ الف
  25/5/2007فراس برس 

  
  بيرتس سيتلقى ضربة قاصمة في انتخابات حزب العمل: استطالع 

قال استطالع جديد نشرته االذاعة اإلسرائيلية الرسمية، أن رئـيس حـزب            :   برهوم جرايسي   -الناصرة
لحزب، التـ، وزير الدفاع عمير بيرتس، سيتلقى ضربة قاصمة في االنتخابات الداخلية لرئاسة ا            "العمل"

من اصل أكثـر مـن   % 3
مئ

ويتن %.18قبل أسبوعين كان يحصل في هذه االستطالعات على حوالي          
، عامي أيالون، بحصوله    "الشاباك"في الجولة األولى للرئيس األسبق لجهاز االستخبارات الداخلية العامة،          

، ثم عضو الكنيـست أوفيـر بينـيس         %36، يليه رئيس الحكومة األسبق إيهود براك، مع         %37،8على  
  .، داني يتوم"الموساد"رجية، ، وفي المرتبة األخيرة، الرئيس األسبق لجهاز االستخبارات الخا11،2%

 25/5/2007الغد األردنية 
  
  من فشل الحسم الجوي إلى الرغبة باغتيال نصر اهللا .. يدلينعاموس  

كشف تقرير نشرته صحيفة معاريف، أمس، عن رئيس شعبة االسـتخبارات العـسكرية             : حلمي موسى 
الجنرال عاموس يدلين، أنه طلب، بعد شهر واحد من

ب المراسل العسكري   
لم

ين يتعرض التهامات، بينها أنومعروف أن يدل  . اإلخفاق خالل حرب لبنان الثانية    
الذي جرى بموجبه الركون إلى قدرة سالح الجو وحده على حسم المعركة مع حزب اهللا والقضاء علـى                  

كما أن ثمة من يتهمه بأنه أسهم في إثارة أجواء من التفاؤل بقرب تحقيـق انتـصار      . الخطر الصاروخي 
  . ات برية مهمةعلى حزب اهللا، من دون استخدام قو

دانت المحكمة المركزية في الناصرة أمس، الفلسطين:  حسن مواسي  -الناصرة  
وحكمـت  " ميل أجنبـي  االتصال بع "بتهمة تورطه في    ) شمال فلسطين المحتلة  (من قرية المزاريب    ) عاما

نقل معلومات خالل الحرب على لبنان والعمل علـى         " سنوات، وذلك بعدما اعترف بتهم       8عليه بالسجن   
  .، بموجب صفقة الدفاع"تهريب المخدرات

  25/5/2007المستقبل 
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42.  
بعة للكنيست، مساء اليوم الخميس، طلب الحكورفضت لجنة الخارجية واألمن التا    

في الجبهة الداخلية، في سديروت ومحيط قطاع غزة لفترة غير" وضع خاص "تمديد سريان اإلعالن عن     
وقد طلبت اللجنة من الحكومة تقديم تقرير حول         . أيام فقط  10ى التمديد لمدة      

43.

تي 
وقامت البع. تعيش ظروفًا اقتصادية قاسية للغاية حيوانات داجنة لتربيتها

 على اإلنترنت فقد جرت هذه الحملة للسنة الثالثةوحسبما جاء على موقع الخارجية اإلسرائيلية. شخص
تخصيص األموال لتقديم مساعدات 

44.
هذا ما يتبـين مـن      . اإلسرائيليين يعتقدون أن جهاز القضاء فاسد     من  % 37العاً للرأي بأن     

وهو الفـرع" شبيل"ل  " غالوب"استطالع للرأي نشرت نتائجه اليوم وأدراه معهد        
مـن اإلسـرائيليين% 77وبين االستطالع أن     .الشفافية العالمية، التي يفحص الفساد في كافة دول العالم        

مـن  % 24وقال  . 

45.

  
 فقط أيام10سديروت ومحيط القطاع لـ لتمديد اإلعالن عن الوضع الخاص  

مـة المـصادقة علـى            
          

وصادقت اللجنة عل. محدودة
الوضـع  "مت بها من أجل ضمان األمن في المنطقة، كشرط لتمديد سريان اإلعالن عن              العمليات التي قا  

كما جاء أن عدداً من أعضاء الكنيست من االئتالف والمعارضة وجهوا انتقادات حادة خـالل                ".الخاص
  .جلسة لجنة الخارجية واألمن ألداء الحكومة في سديروت ومحيط قطاع غزة

  24/5/2007 48عرب
  

 سرائيلية بفيتنامبعثة طبية إ 
 طبيبا وممرضة من إسرائيل ودول أخرى 54قامت بعثة طبية تضم حوالي : خلف خلف من رام اهللا

بعثة "بحملة استمرت أسبوعا في منطقة وسط فيتنام بمحاذاة الحدود مع الوس وجرت تحت عنوان 
ة، منح مساعدات في مجال وشملت الحملة باإلضافة إلى تقديم الخدمات الطبي".  إسرائيل- إنسانية فيتنام

كما منح أبناء القبائل ال.  طنا من الرز وكذلك األلبسة وألعاب األطفال60الغذاء حيث تم توزيع نحو 
 6000ثة بمعالجة أكثر من

 
على التوالي وبادرت إليها سفارة إسرائيل في هانوي والتي قررت 

أطلق سكان ثالث مدن في جورجيا على مشروع إلجراء  من ناحية أخرى. إنسانية لمواطني فيتنام
عاون الدولي في وزارة الخارجية اإلسرائيلية في هذه المدن، عمليات جراحية في العيون نفذه مركز الت

  .وهذه هي أول مرة يجري فيها المركز عمليات لمنع العمى في جورجيا، "النور من أورشليم القدس"
  24/5/2007موقع ايالف 

  
  من اإلسرائيليين يعتقدون أن جهاز القضاء فاسد % 37: استطالع 

أظهر استط
 اإلسـرائيلي لمنظمـة       
    

فقط قالوا أنهم يثقون في جهاز القضاء      % 49و. قضاء معقد وبطيئ  يرون أن جهاز ال   
المشاركين في االستطالع أنه يجب تقديم رشوة لمسؤول ما في جهاز القضاء من أجـل نيـل محاكمـة                   

قالوا أنه يجب دفع مبلـغ أكبـر        % 36من بين هؤالء أنه يجب تقديم رشوة لقاض، و        % 43قال  . عادلة
  .للمحامي

  24/5/2007 48عرب
  

   االغاثة للتخفيف عن الفلسطينيين النازحين من مخيم الباردلمنظماتحركة دؤوبة  
أمس، دعتا اليونيسيف ومؤسسة التعاون الدولية أن منظمة : 25/5/2007األخبار اللبنانية نشرت 

هالل األحمر  والاالنرواالمؤسسات األهلية الفلسطينية واللبنانية واألجنبية، إلى لقاء تنسيقي، بحضور 
 وبخاصة أوضاع سكان مخيم نهر  اللبناني،شمالالالفلسطيني، لبحث األوضاع اإلنسانية في مخيمات 

تعهدت األونروا واليونيسيف وقد . البارد، سواء منهم من ال يزالون في المخيم أو الذين هجروا منه
س في طرابلس لمتابعة الطالب تعهدت األونروا وحدها باستئجار ثالث مدار، فيما بتأمين مياه الشفة
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ان أعلـن    ،اللجنة الدولية للصليب االحمـر     

معيـة الهـالل       
بينهم عدد غير محدد مـن       جريحا   80الحمر الفلسطينية والصليب االحمر اللبناني قاما بإجالء اكثر من          

  مؤتمر باسمها في برشلونةعقد  بأوروبا تنتقد الفلسطينيةالجاليات  .46
أصدرت الجاليات والجمعيات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا أمس بيانا تنتقد فيـه : خالد فخيدة  - عمان

 المؤتمر التأسيسي للجاليـات     ،حت عنوان          

  
   النكبة الفلسطيينيةى البريطاني يحيي ذكرالفلسطيني ىالمنتد .47

 فعاليـات يـوم، نهاية هذا االسبوع،    التوالي ى الفلسطيني في بريطانيا للعام الثالث عل      ىقيم المنتد ي: لندن
 ى حرص المنتد  قد

  25/5/2007القدس العربي 

  رؤساء وأعضاء مجالسل  قوات االحتاللمجالس البلدية الفلسطينية تستنكر اعتقال .48
دمت عليه سلطات االحـتالل       

كما استنكرت   .اإلسرائيلي من اعتقاالت طالت رؤساء البلديات والمجالس القروية في عدد من المحافظات           

وعود من بلدية طرابلس بتجهيز معرض رشيد كرامي الدولي الستقبال الالجئين كما نقلت . لدراستهم
الصليب األحمر اللبناني أعلن بدوره، أن  كما أن .الذين وعد تيار المستقبل بتقديم وجبات طعام لهم

أما الهيئة العليا لإلغاثة فقد باشرت تقديم  .ئية طناً من المواد الغذا20 لديه قاموا بتوزيع نمتطوعي
كما تلقى نازحو مخيم البداوي يوم أمس حمولة أكثر من خمس شاحنات . اإلعانات والمساعدات للنازحين

من جهة أخرى، عقدت حماس  و.محملة بالمساعدات المتنوعة مقدمة من تيار المستقبل، تسلّمتها األونروا
نسق حملة اإلغاثة الكبرى، التقديمات االجتماعية التي قدمتها الحركة الى مؤتمراً صحافياً شرح فيه م

وقد ناشد المؤسسات اإلنسانية الدولية والمحلية وفي مقدمها . المنكوبين في مخيم البداوي وخارجه
  .ة للتدخل والقيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني في مخيمات الشمال تجنباً لحدوث كارثة إنساني،األونروا

رئيس أن  : جنيف من   24/5/2007 رويترز   وأوردت وكالة 
 . ألف الجئ فلسطيني محاصرين في مخيم نهـر البـارد          20المنظمة تحاول تقديم مساعدات عاجلة الى       

لالجئـين   طنا من المواد الغذائية      220 شاحنة غادرت العاصمة االردنية تحمل       11واضاف ان قافلة من     
 ألـف مـدني     20 للغاية بشأن أمن ما يصل إلـى         ة قلق تمازلأشار إلى أن المنظمة الدولية      و .في المخيم 

 بيان ان جمن جهة أخرى ذكر   و .مازالوا داخل المخيم ويحتاجون الى حماية ومساعدات      
ا

  . من داخل المخيم جثة35 حالة طبية أخرى و26المدنيين و
 الى وجود فئـة     ، نبهت المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان   أن   :بيروت من   25/5/2007 الحياة   وذكرت

ـ                ن ثالثة من الالجئين الفلسطينيين الذين يخشون مغادرة المخيم من فاقدي االوراق الثبوتية وذلك خوفاً م
فئة المطلوبين في افعال ال عالقة لها بفـتح االسـالم           إضافة إلى   االعتقال على حواجز الجيش المنتشرة،      

  . معرضين انفسهم للمخاطر كافة،وبينهم شبان وقصر يلزم بقاء اهاليهم معهم في المخيم
  

           
الدعوة لعقد مؤتمر باسمها في مدينة برشلونة اإلسبانية اليوم، ت

ينية فـي أوروبـا،      كل البعد عن تمثيل الجاليات الفلسط      ا بعيد ، وأعتبرته والفعاليات الفلسطينية في الشتات   
 ورأى الموقعون أن كل ما ينتج عـن       . وذلك ألن اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر تفتقد الشرعية التمثيلية        

  . الغ وغير ملزم للجاليات الفلسطينية في أوروباالمؤتمر،
  25/5/2007الوطن السعودية 

     
و. لبيك فلسطين ...  النكبة ىفي ذكر تحت شعار،   فلسطين في مدينتي لندن ومانشستر،      

 من الجاليـة العربيـة       يوما تتجمع فيه الجالية الفلسطينية في بريطانيا مع أصدقائها         ىان تكون هذه الذكر   
 وتذكر ما حل باهلها من الذين بقيوا فيهـا او هجـروا             ،والمسلمة وغيرهم، للدفاع عن فلسطين وقضيتها     

  .منها قسرا

  
ال

 ما أق، والمحلية في محافظة نابلس    استنكرت المجالس البلدية  : رامي دعيبس 
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  24/5/2007 48عرب

49.
، استـشهد   ا فلسطينيا  شاب 

 شمال غرب بلدة بيت الهيـا،صباح الخميس جراء إطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي          

50.
10قوات االحـتالل اإلسـرائيلية اعتقلـت       أن  : 24/5/2007 48 عرب  مراسل موقع  رامي دعيبس ذكر  

أصـيب   ـين    

51.
اعية        

التي استهدفها الطيران الحربي اإلسرائيلي على مدار األسبوع، بعشرات
الظاظا، أنه أطلع، العديد من الجهات المانحة العربية واإلسالمية ومنها إدارة البنك اإلسالمي للتنمية على
العسكرية اإلسـرائيلية         

52.
لها، إلى أن خسائر القطاع الزراعي 

 نتي مليون دوالر160في المنطقة الشمالية من قطاع غزة بلغت حوالي 
وأوضح أنه منذ بداية.  مليون دوالر50، فيما بلغت خسائر منطقة بيت حانون وحدها نحو المتواصل

 مليون400 مليون دوالر، منها حوالي 1350ر القطاع الزراعي بشكل عام حوالي االنتفاضة بلغت خسائ
، مساحات األراضي الزراعية التي تم تجريفها، والتي بلغت التقريراستعرضكما . دوالر خسائر مباشرة

مداهمة مقرات نواب التغير واإلصالح واالعتداء على رموز الشرعية الفلسطينية واعتقال وزير التربيـة    
  .النوابعددا من ، وطينيالفلسوالتعليم 

  
   غزةتوقع المزيد من الضحايا الفلسطينيين في قوات االحتالل اإلسرائيلي 

ن، ذكرت أ   طبية ا مصادر أن: غزة من   24/5/2007  قدس برس  أوردت وكالة 
       

  .شمال قطاع غزة
أن فلـسطينية  : من غزة نقال عن وكاالت  مراسلتها سمر خالد عن   25/5/2007 الرأي األردنية    وأضافت

اصيبت بها في القصف االسرائيلي للمواقع والمنشآت الواقعة بـالقرب          كانت قد   استشهدت متأثرة بجراح    
  .كانت تعالجيات االسرائيلية حيث في احدى المستشف، من ملعب فلسطين بغزة

  
  قرب نابلس وإصابة اثنين بجروح في توغل إسرائيلي فلسطينيين 10اعتقال  

 
 فـي ح.فلسطينيين، وأصابت اثنين بجروح في توغل نفذته في مخيم بالطة قرب نـابلس            

  .المقاومة في المخيمو  التي وقعت بين القوة المهاجمةمسلحةالشتباكات  نتيجة االفلسطينيان بجروح طفيفة
 ،في مخيم بالطـة اسـتهدفت     إلى أن حملة االعتقاالت     : نابلس من   25/5/2007 الحياة الجديدة    وأشارت

  .قصى اعتقال عدد من نشطاء كتائب شهداء اال،مصادر أمنيةبحسب ما أفادت به 
  

  ماليين العشرات تقدر ب الناجمة عن قصف االحتالل للمنشآت الصناعية األضرار :الظاظا 
 قدرت الخسائر، التي لحقت بالمنشآت والورش الصنالفلسطينيةوزارة االقتصاد    أن   :كتب حامد جاد  

وأكـد زياد   .ات ماليين الدوالر          
               

 مرشحة للزيادة مع استمرار الهجمة  الخسائر أن أرقام إلى  وأشار   .طبيعة الخسائر 
لطة النقد أنها ستتابع قانونياً انتهاكـات االحـتالل         من جهتها، أكدت س    و .غير المبررة ضد تلك المنشآت    

  .بحق أصحاب محال الصرافة، الذين تعرض عدد منهم، فجر أمس، لقصف شنته طائرات االحتالل
  25/5/2007األيام الفلسطينية 

  
      قطاع غزةية بسبب العدوان االسرائيلي على مليون دوالر خسائر زراع160 

ارة الزراعة الفلسطينية في تقرير أشارت وز:  ميسرة شعبان-غزة 
جة العدوان االسرائيلي 
 
 
 

  .2006 ألف دونم منذ بداية انتفاضة األقصى حتى أيلول 80حوالي 
  25/5/2007المستقبل 

  
  

  

            24 ص                                      732:                                 العدد25/5/2007الجمعة : التاريخ



  

  

 
 

  املين في قطاعاتها لفك اإلضراب.53
 جميع العاملين بالقطاعات  الفلسطينية، ناشدت وزارة الصحة  : غزة

مطالبة الجميع بالحفاظ على كل روح وقطرة دم،   والعمل على مراعاة وتغليب المصلحة العليا      ،مواصلته
ن األوضـاع الـصحية فـي       ، أ واضافت .مر بها يحرجة التي    

  

/5/2007  
 

  لسنا أوصياء على الفلسطينيين: بداهللا الثاني .55
، بأن األردن ال يتحدث نيابة عن الفلسطينيين 

56.

 في باب تنصت 

تدريب في 

  
 تدعو العالفلسطينية الصحةوزارة  

الـصحية فـك اإلضـراب المزمـع            
        

وف ال في الظر  يحتاجها الشعب الفلسطيني  
 مـا أدى  ،األراضي الفلسطينية تمر بمرحلة حساسة نتيجة التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة والـضفة          

عداد الشهداء والجرحى وضاعف من استنزاف إمكانات الوزارة المحدودة ومخزونهـا مـن             أإلى تزايد   
  .بريةاألدوية والمواد الطبية والمخ

  25/5/2007الحياة الجديدة 

 فلسطين تتبنى االتفاقية الدولية للمعوقين .54
عن تقديرها لقرار مجلس الوزراء،  أعربت وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية: خلف خلف -رام اهللا 

الجمعية القاضي بالموافقة المبدئية على تبني االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي أقرتها 
  .العامة لألمم المتحدة ديسمبر الماضي

23موقع ايالف 

ع
صرح العاهل األردني عبداهللا الثاني، مساء أمس: يو بي آي

وقال . ى إسرائيل باتجاه قبول المبادرة العربيةوليس وصياً عليهم عندما يحث المجتمع الدولي ويضغط عل
عبداهللا الثاني، إن المبادرة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ولم تفرط بأي حق من الحقوق العربية، 

 .وهي فرصة حقيقية السترجاع الحقوق الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
  25/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  بلقاءات سرية مع االمريكيين تقر" جبهة العمل اإلسالمي" 

اتهم أمين عام جبهة العمل اإلسالمي في األردن : عمان :25/5/2007الخليج اإلماراتية ذكرت صحيفة 
زكي بني أرشيد جهات رسمية، لم يسمها، بالتنصت على مكالماته الهاتفية بعد أن سربت إلى صحيفة 

سرية عن لقائه بموظفين من المعهد الديمقراطي األمريكي وطلبه منهم مساعدة اليومية معلومات " الرأي"
ونفى بني ارشيد في تصريحات إلعالميين ان يكون ما . حزبه في االنتخابات البلدية والنيابية المقبلة

 تم بالكيفية التي حدثت، متهما حكومة معروف البخيت بتسريب الخبر، وقال بني ارشيد ان" الرأي"نشرته 
إدارة المعهد األمريكي أبلغته انها لم تُعلم أي طرف بفحوى اللقاء، معتبرا ان ذلك يأتي

واعتبر بني ارشيد الكشف عن اللقاء بأنه يأتي من باب اإلساءة إلى الحركة . جهات على مكالماته
لب من األمريكيين وكذلك اإلسالمية ولمؤسستها، إذ ال يوجد ما تخبئه وان عدم اإلعالن عن اللقاء تم بط

ولم يخف أمين عام الجبهة تنظيم لقاءات مشابهة مع سفراء أوروبيين إال انه . الترتيبات المتعلقة بتنظيمه
من ناحية اخرى حث وزير التنمية السياسية األردني . لم يتم اإلعالن عنها بسبب رغبة الطرف اآلخر

ر قانون األحزاب الجديد إلى عدم الوقوع في محمد العوران األحزاب السياسية المحتجة على صدو
  . اليأس، والتعامل مع الواقع الحالي، صوب تغييره باتجاه الوصول إلى إصالح سياسي

استهجن حزب الجبهة في بيان :  بسام البدارين-عمان : 25/5/2007القدس العربي وأضافت صحيفة 
يفة الرأي وادعت فيه ان االمين العام اصدره، امس، المغالطات التي تضمنها الخبر الذي نشرته صح

للحزب زكي بني ارشيد طلب من المعهد التابع للحزب الديمقراطي االمريكي دعم الحزب بال
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ونوه البيان الي ان الحزب كان قد اتخذ قرارات معلنة بمقاطعة العدو الصهيوني . جال االنتخابات
االمريكية العدوانية 

57.

إعالن  على 
الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ان اعتقال أربعة أشخاص في الزرق

مسار التأزيم الذي تنتهجه : "قال بني ارشيد" قضية أمن دولة"، وإنما على خلفية "خلفية االنتخابات البلدية
ثير على حضور 

58.

ل صفة االسالم والدفاع عن 
استكمال تحرير االرض وازالة آثار "واشار الى ثالثة تحديات ". فلسطين

ذي تؤشر الى اهميته وخطورته احداث الشمال االخيرة ضد الجيش اللبناني وقوى االمن والتفجيرات 
التقدم في ملف تحرير "واعلن  ."ينيين

59.

م
لمرتبطة به، كما قرر نتيجة للسياسات المجرم وكل الهيئات الرسمية وغير الرسمية ا

مقاطعة االدارة األمريكية الموغلة في الدم العربي المسلم وكل الهيئات الرسمية المنبثقة عنها، في حين 
استمرت لقاءات مسؤولي الحزب بممثلي الهيئات الشعبية والمدنية الغربية واالمريكية، اذ ان الحزب 

ن هؤالء وعرض لهم مبررات رفضه للسياسة االمريكية الظالمة وطلب منهم ايصال رأي استقبل عددا م
  .الحزب للشعب االمريكي، الذي ال نناصبه العداء، اليقاف جرائم ادارته بحق العالم االسالمي

  
   في الزرقاء "جبهة العمل االسالمي" ارشيد يطالب الحكومة باعالن تهم معتقلي بني 

العام لحزب جبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد الحكومة بإعالن التهم التي طالب األمين : عمان
فيما اذا كانت هذه القضية أمنية بالفعل "توجهها لمعتقلي الحزب في الزرقاء ليأخذ القضاء دوره ويفصل 

وفي تعقيب له". او انها في سياق افتعال األزمات السياسية للتأثير على االنتخابات البلدية
ليس على "اء قبل يومين 

الرامي للتأالحكومة ضدنا يبعث على الشك بان هذه الحادثة في سياق االستهداف 
، الفتا الى ان التجاوزات في عملية التسجيل في الزرقاء، والتصريحات الحكومية فيما "الحركة اإلسالمية

يتعلق بقضية إمام مسجد حسن البنا، واختالقها إشكاالت في مساجد اخرى في المدينة، وتبنيها لدعاية 
  ".الخر في سياق منهجية التأزيم واإلشغالكل ذلك يدعونا للشك بان هذا االمر هو ا"مضادة 

  25/5/2007الدستور 
 
  السنيورة يتعهد اجتثاث إرهاب المسلحين وضربه وحماية الفلسطينيين في المخيمات 

اننا لن نستسلم الرهاب المسلحين واالرهابيين تحت اي عنوان "أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة 
ير، كما لم ترهبنا أعمال االغتيال، ورسالتنا الوحيدة هي الدولة المدنية اختبأوا، ولن ترعبنا أعمال التفج

والحفاظ على حياة الشعب اللبناني وانهاء األعمال االجرامية، ونقف جميعاً مع جيشنا الوطني الذي يحفظ 
 احتضان"، وعلى "اجتثاث االرهاب وضربه"، متعهداً العمل على "امن البلد واستقراره بالحكمة والعدل

وانتقد ". اخواننا في المخيمات وحمايتهم، ولن يكون هناك فتنة او خصام بين اللبنانيين والفلسطينيين
، الفتاً "التحريض الظالم والتعبئة المغرضة عن ان الدولة اللبنانية تستهدف الالجئين الفلسطينيين في لبنان"

حكان ضحية عدوان مجرم قامت به منظمة ارهابية تنت"الى أن الجيش 
العدوان وتحقيق االمن الوطني 

ال
بنانيين والفلسطفي بيروت وغيرها والتي تنال من حياة المدنيين الل

مزارع شبعا ووضعها تحت عهدة االمم المتحدة تخليصا لها من االحتالل الغاشم واعادتها الى حضن 
تبادر الشقيقة سوريا الى التعاون في وضع السيادة اللبنانية على تلك البقعة العزيزة من "، آمالً ان "الوطن

  ".لتنفيذ من خالل ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقينارض لبنان، موضع ا
  25/5/2007المستقبل 

  
  قد يكون علينا فتح جبهة لتحرير الدوحة من اإلمبريالية: طجنبال 

 وليد جنبالط، أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، "اللقاء الديمقراطي"اتهم رئيس كتلة نواب  :لندن
 في "فتح االسالم"فات جيش االحتالل االسرائيلي في تعامله مع منظمة بانه أعطى الجيش اللبناني مواص

وقال جنبالط، إنه لهذا . مخيم نهر البارد فيما هو الجيش الذي حضن المقاومة اللبنانية واالسالمية وحماها
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. ان وهو كان قادما إلى مطار بيروت من اسرائيل
وقال  .ومع ذلك استقبل في الضاحية الجنوبية لبيروت استقبال األبطال

، سبق له ان أقام ندوة في الدوحة حضرها شيمعون يدة مع ايران ويحب الرئيس السوريالقات ج
ن قطر تضم أكبر قاعدة عسكرية اميركية 

  

60.
عماد اميل لحود ان التطورات االمنية المؤسفة التي تشهدها البالد منذ أيام، 

جزء من مخطط يهدف الى إض"وحوادث التفجير في االشرفية وفردان وعالية، 
باك الجيش وتعطيل قدراته على حماية وحدة الوطن وشعبه لتغرق البالد في الفوضى وتمرير 
ال بديل عن معاقبة المعتدين من فتح االسالم 

    في البقاع   .61
واصل الجيش اللبناني اتخاذ اجراءات أمنية احترازية في البقاع وال: البقاع

الجبهة الشعبية القيادة العامة في السلطان يعقوب منظمات الفلسطينية الموالية للنظام السوري كمواقع 
 .حدود اللبنانية السورية

62.

شارك في دورات طيران في دول كانت تابعة للمنظومة "واضاف العبسي ان شقيقه 

حصاد "السبب بالذات اضطر ان يتحدث بقساوة عن أمير قطر مع قناة الجزيرة في تعليق له في برنامج 
كيف يطرح أمير قطر نفسه كبطل : وتساءل جنبالط.  على االنفجار الذي استهدف مدينة عاليه"ومالي

وطني كسر الحصار العسكري االسرائيلي على لبن
ي يقيم جنبالط إن االمير، الذ

ع
بيريس، ويدعي في الوقت نفسه انه يحارب االمبريالية، علما با

ائية الجزيرة، يود إذا كان االمير حمد بن خليفة، الذي يملك فض: وأضاف جنبالط .في الشرق االوسط
وقد يكون علينا .  في بالده"فتح االسالم"المزايدة في وطنيته على اللبنانيين فما عليه سوى فتح قاعدة لـ

  .ة لتحرير الدوحة من االمبرياليةنحن ان نفتح جبه
 25/5/2007الشرق األوسط 

  
  ال تسوية وال مساومة وال بديل عن معاقبة المعتدين   : لحود 

الجمهورية الاعتبر رئيس 
عاف لبنان من خالل 

إر
ان "وأكد ". طات المعادية وفي مقدمها مخطط التوطينالمخط

على الجيش اللبناني، وتقديمهم أمام القضاء، فال تسوية وال مساومة على دم الشهداء العسكريين الذين 
الرض جودين على ايواجهون في الجنوب العدو االسرائيلي ويسهرون على أمن جميع اللبنانيين والمو

  ".اللبنانية من دون استثناء
  25/5/2007السفير 

  
الجيش يواصل إجراءاته  األمنية االحترازية 

 سيما في محيط مواقع 
ال

وقوسايا، وحركة فتح االنتفاضة في الوادي األسود المجاور لبلدة حلوة على ال
رافقت هذه االجراءات تدابير أمنية مشددة في كل نقاط التفتيش والحواجز الثابتة للجيش في البقاعين 

كما ضاعف الجيش دورياته الراجلة والمؤللة على طول نقاط الحدود الحساسة . األوسط والغربي وراشيا
  . من حلوة ودير العشائر حتى وادي عنجر

  25/5/2007المستقبل 
  
  " ال أعتقد أن شاكر التقى الزرقاوي أبدا ولم يزر العراق: "شقيق شاكر العبسي 

يقال الكثيرحول شاكر "كر العبسي، قال جراح العظام عبد الرزاق العبسي، شقيق شا: ب ف  ا–عمان 
". بانه ارهابي وما الى ذلك، انه انسان سوي ولم يأخذ في حياته قرشا حراما ولم يكذب ولم يؤذ احدا

ال اعتقد ان شاكر التقى الزرقاوي " قال "ابو مصعب الزرقاوي" ـوردا على سؤال عن عالقة شقيقه ب
لم يكن ابدا من النوع "كما اكد العبسي ان شقيقه ". الردنابدا ولم يزر العراق ابدا كما لم يلتقيه في ا

خرج شاكر من االردن "واضاف ". المتشدد دينيا، فقد حفظ القرآن الكريم خالل السنوات العشر االخيرة
شاكر شخص طبيعي "واشار الى ان ".  عندما انهى دراسته الثانوية ولم يعد الى هنا ابدا1973عام 

الذكاء كما انه شجاع وكريم ويهوى الرياضة ويلعب كرة المضرب والشطرنج ويتمتع بدرجة كبيرة من 
". ويحب السباحة
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االشتراكية كالمانيا الشرقية ويوغوسالفيا وروسيا، وكان قائد طائرة عسكرية من 
شاكر وانا وجميع اشقائي من مواليد مخيم عين السلطان في اريحا ونزحنا خالل حرب "ع يقول وتاب". ح

حدات عند اقارب لنا في حين ان احوالنا المادية كانت 

  طرابلس " عدلية"ق صدام ديب في .63
عن ارتفاع عدد الموقوفين من الذين ينتمون إلىلبنانية تحدثت مصادر قضائية 

بض على عدد من المشتبه بهم حاولوا ان يندسوا في صفوف النازحين من مخيم نهر البارد، ومحاولة 
هم بعد إطالق النار عليهم 

64.
فتح "ت بين الجيش اللبناني ومقاتلي مجموعة ت، مساء أمس، االشتباكا

ان مواقع الجي"المتحصنة داخل مخيم نهر البارد واوضح متحدث عسكري " االسالم
المجموعة االسالمية " جيش االسالم"بالمقابل دعا ". ران من داخل المخيم فردت على مصادرها

في بيان على " فتح االسالم"زة، الى دعم 

  25/5/2007عكاظ 
  

  سر جوي أمريكي عاجل إلمداد الجيش اللبناني بالذخائر .65
لة بالذخائر في جسر جوي باتجاه األراضي 

66.

طراز ميغ تابعة لحركة 
فت

 الى االردن حيث اقمنا في مخيم الو1967عام 
 يعيش واكد انه". كان شاكر يعمل في ايام العطل للحصول على المزيد من المال"واضاف ". متواضعة
موضحا انه التقاه قبل عامين ونصف لتهنئته بخروجه من " برفقة ولده الوحيد وبناته الست"في لبنان 

  .السجن في سوريا
  25/5/2007الدستور 

  
اعتقال شقي 

 بعد إلقاء "فتح اإلسالم" 
الق

 آخرين الفرار عبر قاربين مطاطيين، تمكن الجيش من توقيف عدد من12
 توقيف شقيق صدام ديب وكشف بيان لمديرية أمن الدولة، أمس، عن .لمنعهم من الهرب، ومقتل آخرين

الذي قضى في أحداث طرابلس، علي ابراهيم بعد االشتباه به أثناء تجواله داخل قصر العدل في 
  .طرابلس

  25/5/2007المستقبل 
  
  تجدد االشتباكات والجيش اللبناني يغرق الهاربين من فتح اإلسالم في البحر 

تجدد : شمال لبنان-زياد عيتاني 
ش تعرضت الطالق 

ني
اع غسي في قط.بي.المتطرفة التي تحتجز مراسال للبي

كما اعلن متحدث باسم الجيش اللبناني ان بارجة تابعة للجيش اطلقت، امس، النار على قوارب  .االنترنت
مطاطية تنقل على متنها متطرفين من منظمة فتح االسالم كانوا يحاولون الفرار من مخيم نهر البارد في 

  .قهاشمال لبنان ما ادى الى اغرا

ج
توجهت ست طائرات شحن عسكرية أمريكية محم: واشنطن
وقال مسؤولون كبار في اإلدارة األمريكية، إنه يتوقع أن تصل الطائرات العسكرية األمريكية . اللبنانية

لبنان خالل اليومين القادمين، بهدف إعادة إمداد القوات اللبنانية بالذخائر بهدف مقاتلة المليشيات إلى 
  .المتشددة في مخيم نهر البارد بالقرب من مدينة طرابلس بشمال لبنان

  24/5/2007سي ان ان 
  
  كل الجبهات ستفتح اذا استمرت االعتداءات: "فتح اإلسالم" 

، "أبو هريرة"شهاب القدور الملقب بـ " فتح اإلسالم" القائد العسكري لتنظيم أكد:  باسم البكور-بيروت 
ولن يقتصر األمر على المخيمات . إذا استمرت االعتداءات علينا"أن التنظيم سيرد على الجيش اللبناني 

 ، معتبراً ان ما حدث أخيراً من معارك في طرابلس أو"الفلسطينية أو بيروت، بل كل الجبهات ستفتح
 في اتصال هاتفي من مخيم أكدو .انفجارات في منطقتي األشرفية وفردان في بيروت ليس سوى بدايات
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تعدون ليس لدينا ما نخسره، ومس: "وقال
ال يعارض مش" فتح اإلسالم"وأعلن ان تنظيم ". لمعركة قد تطول سنتين أو أكثر

بصرف النظر عن الخالفات العقائدية بيننا وبينهم، علماً انه "اومته في جنوب لبنان ضد إسرائيل، 
معتبراً ان شيعة 

67.

 المحدود نسبيا للضحايا والجرحى المدنيين الذين تم إجالؤهم بواسطة الصليب االحمر 

قواعد وخاليا نائمة في كل المخيمات الفلسطينية في أكثر من منطقة " فتح اإلسالم"ان لـ " نهر البارد"
 وينتظرون منا مجرد إشارة على أهبة االستعداد واالستنفار للرد العنيف،"لبنانية، فضالً عن المناصرين، 

بل ان من نفذها هم أخوة "ولفت الى ان التنظيم ال يتبنى االنفجارات األخيرة في بيروت، ". فقط
جدي، وطالما أننا معتدى "بفتح نار جهنم على لبنان بأنه " فتح اإلسالم"، واصفاً تهديد "ومناصرون لنا

البحر "عضاء التنظيم سطا على فرع مصرف ونفى ان يكون أحد أ". علينا، سندافع بكل الوسائل
" القاعدة"حجة لضربنا، مثلما اتهمونا سابقاً بـ "في منطقة الكورة شماالً، معتبراً هذا االتهام " المتوسط

تنظيمنا مشروع إسالمي هدفه تحرير فلسطين وبيت المقدس، : "وقال". وبأننا تكفيريون أو إرهابيون
في " فتح اإلسالم"، ان عدد قتلى "أبو هريرة"وأكد ".  تحقيق هدفناوسيخترق رصاصنا أي عائق يقف دون

األيام الثالثة األولى من المعارك مع الجيش اللبناني، هم عشرة فقط، وجميعهم من فلسطينيي لبنان أو 
ونفى ان يكون من ". علماً اننا كنا نتوقع أن يسقط من بيننا أكثر من هذا الرقم بكثير"سورية أو األردن، 

 ان عدداً كبيراً من أعضاء وكشف. ذكرت وسائل اإلعالم أخيراًن القتلى جنسيات عربية أخرى كما بي
، وهو لبناني من قرية "أبو هريرة"كما كشف ". عالية جداً خارج لبنان"لديهم تجارب قتالية " فتح اإلسالم"

، رافضاً وصفها "اتلدينا استشهاديين مستعدين لتنفيذ عملي"مشمش في قضاء عكار شمال لبنان، ان 
طالما لم "نية في مهاجمة قوات اليونيفيل الدولية في الجنوب " فتح اإلسالم"وأكد ان ليس لدى . باالنتحارية

استخدموا السالح األبيض ضد عناصر " فتح اإلسالم"ونفى ان يكون مقاتلو ". تعتِد هذه القوات علينا
لم نذبح أحداً سواء من الجيش أو من : "د أخيراً، وقالالجيش اللبناني أثناء الهجوم على مواقعه، كما ترد

فتح "على " نهر البارد"خشيته من انقالب أهالي مخيم " أبو هريرة"ولم يبِد ". القوى األمنية األخرى
كثيرين من عناصر الفصائل الفلسطينية التي تعارضنا "مهما اشتدت الضغوط عليهم، بل أكد ان " اإلسالم

وامر قياداتهم ووقفوا الى جانبنا وتعاطفوا معنا عندما كان المخيم يتعرض للقصف سياسياً خرجوا على أ
شاكر العبسي أصيب خالل المعارك األخيرة، ومؤكداً " فتح اإلسالم"، نافياً ان يكون قائد "المدفعي أخيراً

. ان لدى التنظيم مالجئ وتحصينات تحت األرض داخل المخيم
في " حزب اهللا"روع 

مق
، "لبنانليست لدينا اتصاالت مع الحزب وال أي مواقف عدوانية معه أو مع الشيعة في 

بخالف شيعة العراق الذين وقفوا مع االحتالل، وبالتالي "لبنان هم ضد المشروع األميركي في المنطقة، 
 سنوات 5لمدة "وكشف انه كان سجيناً ". بتنفيذ عمليات ضد الشيعة اللبنانيين" فتح اإلسالم"ال نية لـ 

  ".الء لها في لبنانونصف السنة في سورية التي يتهموننا بأننا عم
  25/5/2007الحياة 

  
   تحتجز المساعدات وهناك مبالغة في الحديث عن ضحايا مدنيين " فتح اإلسالم: "الجيش 

تواصل وحدات الجيش تنفيذ إجراءاتها في مراكز : صدر عن قيادة الجيش، مديرية التوجيه بيان جاء فيه
إغاثة الجرحى والمرضى وإدخال المواد الحياتية وتقوم بتسهيل أعمال . انتشارها حول مخيم نهر البارد

التي عثر عليها " فتح االسالم"وقد عمدت الى إخالء جثث القتلى المنتمين الى جماعة . للقاطنين في المخيم
أمام مراكز الجيش خارج المخيم، في حين تستمر هذه الجماعة باالعتداء على قوافل المساعدات 

وإذ تؤكد قيادة الجيش مجدداً حرص قواها العسكرية : وأضافت. هاوسيارات الصليب االحمر ومصادرت
الشديد على أرواح المدنيين االبرياء، فإنها تحمل مسؤولية ما حصل وما قد يحصل الحقا الى كل من 

كما توضح القيادة : وتابعت. يحاول االعتداء على المراكز العسكرية، ومن يتخذ المدنيين دروعا بشرية
بعض وسائل االعالم لجهة حجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين هو أمر مبالغ فيه ان ما تناقلته 

جدا، يدحضه العدد
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 جريحا، برغم الك19اللبناني والهالل االحمر الفلسطيني، والذي بلغ قتيال واحدا و
كبيرة للمخيم، مما يشير الى استهداف القوى العسكرية مراكز المسلحين فقط، الذين في المقابل استهدفوا 
ن شهيدا وعشرات الجرحى في صفوفه، معظمهم من 

68.
كشف مصدر حكومي مواكب لمجمل هذه التطور:  سعد الياس-بيروت 

مي نقله احد العاملين على خط الوساطة ونقل الى قائد الجيش العماد ميشال سليمان قضى باالستعداد 
رة كاملة وتأمين انتقالهم الى العراق في مقابل 

  25/5/2007القدس العربي 
  

   من مخّيم الباردتغلق مكاتبها وتجلي موظفيها" ألونروا .69
ة واللجان الشعبية ولجان االحياء بحملة نظافة شاملة داخل المخيم شملت 

70.
جددت وزيرة الخارجية االميركية كوندليسا رايس، خالل لقاء مع وزير الخارجي

آمل بالتأكيد أن تتمكن الحكومة "وقالت .  اللبنانيةونر في كاليفورنيا، دعم اإلدارة االميركية للحكومة
ي الشرق األوسط الذين يحاولون 

71.
في 

وأكد البرلمانيون، مساء أول من أمس، في ست. تهدئة األوضاع في لبنان
وقال عضو البرلمان .  يكون أكثر قوة وتأثيرا في مجريات األحداث، وليس فقط باالتصاالت السياسية

  ) اليونيفيل(قوات الدولية في لبنان 
  

رية والسكنية ثافة البش
ال

الجيش بغدرهم وحقدهم مما أوقع أكثر من ثالثي
مما يؤكد أن هذه العصابة . لةأبناء المنطقة التي استضافت الشعب الفلسطيني وناصرت قضيته العاد

هي بعيدة كل البعد عن القضية الفلسطينية وعن تعاليم " فتح االسالم"االرهابية التي تختبئ تحت اسم 
  . الدين االسالمي

  25/5/2007السفير 
  
  وساطة مع الجيش الخالء فتح االسالم للعراق  

 ان العرض االخير لحل ات
سل

الكامل الخالء ما تبقى من مقاتلي فتح االسالم المخيم بصو
الجيش كانت واضحة بوجوب تسليم من اعتدى على القاء سالحهم وعدم التعرض لهم، اال ان قيادة 

عناصر الجيش انفسهم النه من غير المقبول حفاظاً علي كرامة الجيش وتحصين القيادة لعناصره 
  .وضباطه القبول بمغادرة من قتل ضابطاً او جندياً من دون ان يلقى عقابه

ا"
بدأت الفصائل الفلسطيني: البارد

رفع النفايات واالنقاض ورش ما توفر من المبيدات في الطرقات للحؤول دون انتقال االمراض واالوبئة، 
 موظفوها من المخيم واغلقوا مكاتبهم ومؤسساتهم في حين بدا الفتاً غياب أي دور لألونروا التي انسحب

  . التي كانت تقدم الخدمات
  25/5/2007السفير 

  
  رايس تدعم الحكومة اللبنانية 

ة االسترالي ألكسندر 
دا

اللبنانية من التعامل مع هؤالء المتشددين، انه مثال آخر عن المتشددين ف
أعتقد أن الحكومة اللبنانية تحاول القيام "وأضافت رايس ". زعزعة استقرار الحكومات الديموقراطية

 حماية مواطنيها ضد المتشددين الذين يزرعون عدم االستقرار هناك، وأعتقد أن باألمر الصحيح هناك،
  ". العالم يتحدث دعما للحكومة اللبنانية

  25/5/2007السفير 
  
   األوروبي ينتقد دور االتحاد في لبنان وسلبية قوات اليونيفيلالبرلمان 

وروبي الضعيفة وغير المؤثرة انتقد البرلمان األوروبي جهود االتحاد األ : فكرية أحمد-بروكسل 
راسبورج أن دور االتحاد يجب 

أن
االتحاد أدى إلى إصابة البالكتلة اليسارية مارتين شوليز إن تردد دول 
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72.

واستبعد  . 
، الفتا الى أن االمين العام "اليونيفيل"ضد القوات الدولية المعززة في الجنوب 

، وقدم ضمانات شديدة، وهناك "اليونيفيل"راقبة شديدة ضد اي عمل ضد اعطى تعهداً وم"صر اهللا 
 -دولية على الحدود اللبنانية 

73.
قال ممثل الواليات المتحدة في االمم المتحدة زلماي: علي بردى - بيروت

المشكلة االساسية تتعلق "وأوضح أن  ."ي يجيز مجلس االمن الدولي الثالثاء المقبل تشكيل المحكمة
 موافقون، لكني أحاول أال 

  

% 50بالشلل، نظرا لضعف المشاركة األوروبية في هذه القوات، وكان من المنتظر أن تشارك بأكثر من 
  .من احتياجاتها، ما أدى إلى أن أصبح الدور األوروبي غير مؤثر بصورة حقيقية في األزمة اللبنانية

  25/5/2007 الوطن السعودية
  
  حّمل النظام السوري مسؤولية التفجيرات وفتح اإلسالميجوني عبدو  

على " فتح اإلسالم"حمل السفير السابق جوني عبدو النظام السوري المسؤولية عن إعتداءات عصابة 
لو "ورأى أنه . الجيش اللبناني والقوى األمنية والتفجيرات اإلرهابية التي حصلت في بيروت وعاليه

وأشار ". عوا في بت مسألة إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لبقيت االنفجارات اسبوعين وتوقفتسر
من العودة اليها، وأحد أسباب هذا المنع، أنه " فتح االسالم"سوريا اقفلت حدودها لمنع عناصر "الى ان 

لسابق فتحي يكن وحلفائها هناك عتبا سوريا على النائب ا"ولفت الى أن ". يجب عليهم ان يقاتلوا في لبنان
من " كالم الناس"وأكد، في حديث أمس الى برنامج ". النهم لم يكملوا العملية وصوال الى اسقاط طرابلس

، ان الوضع مفتوح على مزيد من التفجيرات واالغتياالت، مشددا على "المؤسسة اللبنانية لإلرسال"
جيرات سيتابع بنفس الوتيرة وعلينا المواجهة بالوتيرة امر التف: "ضرورة مجابهتها بإرادة اللبنانيين، وقال

ابو خالد العملة هو . فتح االسالم هو فتح االنتفاضة وعندما فضحت المسألة غيروا االسم: "وقال ".نفسها
هؤالء خزان : "اضاف ".من مؤسسي فتح االنتفاضة وعندما رفض تغيير االسم زج في السجن بسوريا

نه إلى العراق ولبنان، وكان تدريبهم يجري في سوريا ونقلوا الى لبنان بسبب ارهابي سوري يصدرون م
المراقبة االميركية لسوريا، وهناك معلومات انهم اخذوا بعض العناصر منهم وافهموهم انهم سينقلونهم 
 إلى األنبار ألن الوضع هناك صعب وثمة بحاجة للدعم وقتلوهم على الحدود السورية العراقية، ليقولوا

وهذا االمر حصل قبل محادثات وزيرة ". نحن ماسكين الحدود ونقتل االرهابيين"للواليات المتحدة 
الخارجية االميركية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، واقنعوا فتح االسالم بأن هذا 

فض ان يكون اداة حزب اهللا ر"وقال  ".االمر جرى بسبب خطأ ارتكبه احد الضباط وقد وضع بالسجن
 شيعية وهذا ما اتفق عليه الملك عبد اهللا والرئيس االيراني محمود احمدي نجاد، فكان هناك -فتنة سنية 

كان هناك قوة من "وكشف انه ".  السنية، النه كيف يكون التخريب؟ عبر فتح االسالم-الفتنة السنية 
قوى االمن الداخلي، وعدلوا عنها الن الظروف مخابرات الجيش تريد القيام بالعملية نفسها التي نفذتها 

حصول أي عمليات"السياسية لم تكن تسمح، وكان هناك تمن عليهم بعدم القيام بهذه العملية
السيد حسن " حزب اهللا"لـ

ن
ر قوات وأعلن عبدو معارضته لفكرة نش ".اطمئنان عند الدول المشاركة

الن حصول ذلك يشرع تهريب السالح، فهذه القوات لن تتمكن من مراقبة كل الحدود، مؤكدا "السورية 
  ".أن وجود مراقبة عبر المعدات المتطورة اهم من وجود مراقبين دوليين

  25/5/2007المستقبل 
  
  ة الدولية هي روسيازلماي خليل زاد يقول ان المشكلة االساسية للمحكم 

واشنطن تضغط " خليل زاد إن 
ك

 القول ان الروسال أستطيع"وتابع . "بروسيا وهي حليف لسوريا منذ أمد طويل
بعدم التصرف "واتهم خليل زاد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري . "أقول انهم معارضون للمضي قدما فيه

  ."كرئيس للبرلمان بسبب رفضه عقد المجلس وعرقلته ارادة الشخصيات المنتخبة
 25/5/2007البيان اإلماراتية 
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74.

، وشدد على استمرار "فتح االسالم" الجيش اللبناني على القضاء على 
ش اللبناني عبر الحكومة اللبنانية الشرعية ودعم لبنان لتحقيق سيفرنسا للجي"دعم 
ليس على الئحة المنظمات االرهابية وكل مكونات الشعب اللبناني الذين يبحثون عن " حزب اهللا"ان "ى 

لكننا عازمون سا مستعدة للتحاور مع كل من يدعم السالم و

75.

هية الحريري ورئيس البلدية الدكتور عبد 

وا اي اعمال امنية،  الذين لم يرتكب
باالختفاء تماما من المخيم" فتح االسالم"وتوجيه نصيحة الى المسؤولين الكبار في 

عندما اختفى عن االنظار كليا ) ابو محجن(في حينه احمد عبد الكريم السعدي " عصبة االنصار"سؤول 
 هذه المبادرة تواجه عقبات داخلية 

  
  شاء المحكمة وندعم الجيش والحكومة الشرعية مصممون على إن: كوشنير 

اكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان بالده والمجموعة الدولية مصممة على انشاء المحكمة 
المجموعة الدولية ال تقبل مطلقا "الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري، الفتا الى أن 

االعتداءات التي "ودان ". لمحكمة، نحن مصممون وهذه مسؤوليتنابالتهديدات واالرهاب والتخلي عن ا
وقوع ضحايا بين العسكريين وهم "، معتبرا "فتح االسالم"تعرض لها الجيش اللبناني على يد مجموعة 

وحيا تصميم". خارج الخدمة جريمة
، مشيرا "ادته واستقراره

ال
السالم سوف يجدوننا الى جانبهم، وان فرن

يحق للمعارضة ان تعترض "ورأى انه ". على كشف المسؤولين عن االغتياالت التي حصلت في لبنان
  ". ولكن عليها ان تقدم حلوال بديلة

  25/5/2007المستقبل 
  
  لوفد من صيدا وعين الحلوة" ادرة إنقاذمب" 

المدينة في دار االفتاء، وضع ان مسألة عقد لقاء موسع لفعاليات " السفير"علمت :  محمد صالح-صيدا 
على نار حامية وانه مطروح بجدية لجمع النائبين اسامة سعد وب

إال ان مصادر امنية . الرحمن البزري، اضافة الى مختلف القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في المدينة
اجواء امنية مقلقة للغاية، مفادها ان الوضع االمني في مطلعة في صيدا وضعت فعاليات المدينة في 

المدينة قابل لالختراق، بل ان االختراق وارد، والوضع صعب في حال بقي كل على موقفه وبقيت 
خالفات فاعليات المدينة، لذلك عليكم االتفاق وتوحيد الموقف والتالقي واالتفاق حول الموضوع 

  .  اي ارتدادات وهزات امنيةالصيداوي لتحييد المدينة وتجنيبها
ان هناك افكارا جدية تجري صياغتها بروية لتتحول الى مبادرة لالنقاذ، انطالقا من " السفير"كما علمت 

ووصفت هذه المبادرة بأنها جريئة في الشكل وفي . صيدا ومخيم عين الحلوة وصوال الى مخيم البارد
اليات مخيم عين الحلوة وعدد من رجال الدين فيه، فلناحية الشكل المطروح قيام وفد من فع. المضمون

في مخيم البارد، تضم شخصيات عادة ال تخرج " فتح االسالم"من الذين لهم كلمة مسموعة ومؤثرة لدى 
واعتماد الحل السياسي والسلمي " فتح االسالم"من المخيم ألكثر من سبب، وتعتمد المبادرة على محاورة 

د الشيخ ماهر حمود، بأن ما تقوم به جاءت نتائجه سلبية عليها وعلى القناع قيادتها، وفق ما يؤك
ان المطروح في المبادرة تشكيل جهة "يضيف الشيخ حمود . المخيمات وعلى الوضع في لبنان برمته

في المقابل يكون مصير انصار . امنية فاعلة ومحايدة وموثوقة في مخيم البارد، تتولى مسؤولية االمن فيه
ان يختفوا تماما عن المسرح، ويمنع عليهم بداية الظهور المسلح، ويتواروا عن "  االسالمفتح"وعناصر 

االنظار بشكل كامل في المخيم، وال يعطوا أي دور امني تمهيدا القناعهم بتسليم اسلحتهم الى تلك الجهة 
االمنية الفاعلة، وحتى اقناع البعض منهم بتسليم نفسه للدولة، خاصة

، على غرار ما فعل 
م

ى انويلفت حمود ال". في مخيم عين الحلوة قبل نحو عشر سنوات
لبنانية، منها الخالفات السياسية في لبنان، ومنها ايضا وجود رأي عام في لبنان يطالب بالحسم العسكري 

  . لهذه الظاهرة، اضافة الى ان اميركا تضغط باتجاه الحل العسكري
  25/5/2007السفير 
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76.
ار المتخذ هو انهاء ظاهرة فتح االسالم االرهابية 

ي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، أن 
األعمال"، معلناً إدانته "جماعة تنتحل زوراً صفة اإلسالم" فتح اإلسالم"ما يسمى بـ "

". ويع المدنيين اآلمنين في مخيم نهر البارد وفي مدينة طرابلسا باالعتداء على الجيش اللبناني وتر
ونوه بمواقف القيادة الفلسطينية . ة، مجدداً دعمه الحكومة

2/5/2007  
  

  صادر غربية ترجح استمرار التفجيرات.77
ـالسيئ جداً، مشيرة الى ارتباط وثيق بين 

78.
علمت الجمل  من مصادر موثوقة، ومن شهود عيان حصول اشتباكات مسل

روت، مساء يوم الخميس في حي المزرعة، حيث حصلت إشتباكات بين أفراد من تيار المستقبل، و 
وتدخل الجيش اللبناني لفض اإلشتباكات، وال 

  األسد وضع جيشه تحت تصرف نصر اهللا خالل الحرب .79
األسد وضع قرار الرئيس كشف النائب اللبناني السابق ناصر قنديل عن أن : الوكاالت –  دمشق– قدس

واعتبر أن  . حسن نصر اهللا"اهللا

  

  "فتح االسالم"لبنان لمؤازرة شمال الى " جند الشام"ر من .80
تحدثت معلومات أمنية في بيروت، أخيرا، عن : داود إبراهيم - بيروت

ر متابعة مما ذكرته تقارير أمنية وتتخوف مصاد ."فتح اإلسالم"لمؤازرة إخوانهم في "ى شمال لبنان 

  
  االرهابية" ح االسالمفت"القرار المتّخذ هو إنهاء ظاهرة : أحمد فتفت 

ان القر"شدد وزير الشباب والرياضة احمد فتفت على 
و " فتح"واذ لفت الى ان القيادات الفلسطينية الرئيسية اي ". والتفاصيل تحددها قيادة الجيش وحدها

هناك تنظيمات تأتمر من سورية كالجبهة "ى ان ، رأ"تتمتع بمقدار كبير من الوعي والمسؤولية" حماس"
قواعد فلسطينية مسلحة خارج "وأشار الى  ".الشعبية والقيادة العامة وقد تتحرك داخل او خارج المخيمات

المخيمات قد تتحرك ايضاً وعند ذاك ستكون مواجهة كبرى في الداخل اللبناني وفي المنطقة العربية على 
  ".تمع العربي سيقف مكتوفاًالسواء وال اعتقد بأن المج

وأكد مجلس المفتين في لبنان بعد اجتماعه، أمس، برئاسة مفت
 اإلرهابية التي قامت 

به
وأعلن تمسكه بالدولة ومؤسساتها الشرعي

إلنقاذ لبنان ونهر البارد وبقية المخيمات من عبث هذه الجماعة وأعمالها "وتعاونها مع الدولة اللبنانية 
  ". وعدم االنجرار الى الفتنة داخل المخيمات وخارجهاالهدامة

5الحياة 

م 
وصفت مصادر دبلوماسية غربية الوضع األمني في لبنان ب

 حتى شهري أيلول أو تشرين أحداث الشمال ومسلسل االنفجارات المتنقلة، مرجحة استمرار التفجيرات
 .األول المقبلين، والفتة الى أن وتيرة االنفجارات سترتفع أو تنخفض تبعاً للظروف السياسية

  25/5/2007األخبار اللبنانية 
  
  اشتباكات عنيفة بين عناصر من تيار المستقبل وحركة أمل  

 واطالق نار كثيف في حة،
بي

أفراد من حركة أمل، وقد سمع إطالق نار متبادل، 
بأن عناصر تيار ) الجمل(لمعلومات أكيدة عن حصيلة اإلصابات، وقال شهود عيان من سكان المنطقة 
 . المستقبل، والقوات اللبنانية يقومون بأعمال تشبيح في هذه المنطقة منذ  فترة

  24/5/2007موقع الجمل 
  

ال
حزب "دخول سوريا الحرب العام الماضي بيد األمين العام لجماعة 

الهدف النهائي من أحداث مخيم نهر البارد هو إقرار تدويل أمن المخيمات، للوصول إلى وضع إشراف "
  .في لبناناألمم المتحدة على الوجود الفلسطيني في لبنان أي منح ثبوتيات للتواجد الفلسطيني 

 25/5/2007البيان اإلماراتية 
  
 عناصإنتقال 

 "جند الشام"انتقال عناصر من 
إل
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والالفت . نة صيدا وفي العاصمة بيروت وفي مدينة طرابلس

  

  الشائعات الطويل لم يوفر المدارس  يوم  .81
فالخطوط . شُِغلت القوى األمنية، أمس، بكم هائل من الشائعات التي أطلقت سحابة النهار: مر حرقوص

المتوقفة إلى جوانب 

82.
 في لبنان عبدالعزيز خوجة في 

اتصال أن أيديولوجية تنظيم فتح اإلسالم مشابهة أليديولوجية القاعدة تجذ
وأكد أن األمور غير واضحة اآلن حول ما يتردد عن وجود قتلى سعوديين في .  يكون منهم سعوديون

وأكد خوجة عدم مشاركته في المفاوضات الدائرة 

 على لبنان.83
 قال الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، في تظاهرة حاشدة بمدينة :طهران

إذا كنِت تعتقدين أنك بقصفك واغتياالتك للقادة الفلسطينيين، فإنك تمهدين لشن : "المه للدولة العبرية
إذا : "وأضاف الرئيس اإليراني". ل لك إنك مخطئة جداً

84.

 مبرر واستخدمت المدنيين  أنها قتلت عددا من الجنود اللبنانيين دون
وأكد الصقر، في بيان وزع أمس، بالجامعة العربية، عل. كدروع بشرية

إلجراءات التي تتخذها الشرعية اللبنانية الستعادة األمن واالستقرار في مخيم نهر البارد، مشددا في 
في المخيم، والعمل على سرعة تقديم العون ن 

غربية عن خاليا سرية لهذا التنظيم في مدي
 بأنها أداة بيد "حماس"أن هذه المجموعة تعلن عداءها لسورية وتتهم بقية الفصائل الفلسطينية وخصوصا 

  .السوريين
 25/5/2007الشرق األوسط 

  

ع
الهاتفية لهذه القوى لم تتوقف عن العمل وهي تتلقى اتصاالت الخائفين من السيارات 

ى قرب الجامعات والمدارس، فيما ظل استنفار عناصر هذه الطرق وقرب المجمعات التجارية، وحت
  .تي يعيشها الناسالقوى متواصالً في سبيل تخفيف المخاوف ال

 25/5/2007المستقبل 
  
 أيديولوجية فتح اإلسالم قريبة من القاعدة وقد يكون بين عناصره سعوديون: خوجة 

 السعوديأفاد السفير : الوكاالت– حسن عبداهللا -بيروت، نهر البارد 
ب أعضاء من جنسيات مختلفة، 

قد
. و هويتهمصفوف فتح اإلسالم، نافيا علمه بعددهم أ

الستسالم تنظيم فتح اإلسالم، وقال إن المملكة ال تتدخل في هذا الموضوع وال دور لها في ما يجري في 
 .المفاوضات وأنها تترك هذا الموضوع للجيش اللبناني والجهات المعنية

  25/5/2007الوطن السعودية 
  
إذا شنّت هجمات جديدة نجاد يهدد إسرائيل  

أصفهان اإليرانية، موجهاً 
ك

نني أقوهجمات جديدة على لبنان هذا الصيف، فإ
كررِت هذا العام الخطأ نفسه الذي ارتكبِتِه العام الماضي، فإن جحافل األمم في المنطقة سيغضبون 

  ". وسينزعون النظام الصهيوني من جذوره
  24/5/2007سي ان ان 

  
 البرلمان العربي يطالب بدعم الحكومة اللبنانية  

طالب رئيس البرلمان العربي االنتقالي محمد جاسم الصقر بدعم الحكومة اللبنانية :  فكرية أحمد-رة القاه
في مواجهة االعتداءات اإلرهابية لمنظمة فتح اإلسالم، الفتا إلى أنها ال تمت للشعب الفلسطيني أو 

اإلسالم أو العروبة بأية صلة خاصة
ى مساندة البرلمان العربي لكل 

ا
الوقت ذاته على أهمية الحرص على سالمة المدنيي

اإلنساني والطبي العاجل للمرضى والجرحى ودفن الموتى، وتمكين منظمات اإلغاثة من الدخول إلى 
 .المخيم لتقديم كل ما يحتاجه سكانه

  25/5/2007الوطن السعودية 
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85.

وأشار الجنرال كيث دايتون المنسق األميركي المكلـف         ". المستوى السياسي      
تدهور األوضاع األمنية واالقتصادية في األراضي الفلسطينية "األمن إلى   

وأضـاف   . لهذا البرنامج   مليون دوالر خصصها الكونغرس أخيرا     60تخدام المساعدة المالية وقيمتها     
". ت األمن الموضوعة بإمرة الرئيس عبـاس              

  

86.

 الوحدة الحالية                 
ولم يعلق سوالنا على ". لكنها حكومة ال تؤدي وظيفتها    "وقال  . وصلت حد الموت  

من "وأضاف  . كومة الوحدة في السلطة أم ينبغي تغييرها لكنه قال ان الوضع الحالي ال يمكن أن يستمر               
ل سوالنا انه ال يتوقـع تغييـرا        

87.

ن      
وقال سوالنا بعد محادثات مع مسؤولين فلسطينيي." الى التفكير فيه بالنسبة للمستقبل    

اذا " منفتحـا امـام بحثهـا     "التي سيكون االتحاد االوروبـي      " واحدة من المقترحات الكثيرة   "فظ السالم   
دولي ادان وليامز اطالق الصواريخ            

  
   أبومازن قواتواشنطن تسعى إلى تفعيل برنامج دعم 

شددت الواليات المتحدة أمس على أهمية تطبيق برنامج مساعدات مالية إلى           : الوكاالت - القدس المحتلة 
، وأعلن مساعد وزيرة الخارجيـة      "أبومازن"قوات األمن الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس         

األميركية للشرق األوسط ديفيد وولش، عن أن أعمال العنف األخيرة بين الفلسطينيين في غـزة تؤكـد                 
وخالل جلسة استماع    ".أبو مازن "لتقديم مساعدات مالية إلى قوات األمن التابعة ل       "  تطبيق برنامج  أهمية"

أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب خصصت لدرس المساعدة المالية إلى الفلـسطينيين، أكـد                
خلق أجواء  تقديم مزيد من الدعم للرئيس عباس في حين يحاول فرض األمن والقانون و            "وولش ضرورة   

تشجع على إحراز تقدم على
وضـرورة  " خصوصا في غزة         

اس
علينا أن نبقى متنبهين للتحديات الخطيرة التي تواجهها قوا"

على أن تستخدم هذه األموال لتدريب قوات األمن الفلـسطينية مـضيفا أن             " سيحرص شخصيا "وأكد انه   
  ".عدم التحرك ليس خيارا"

 25/5/2007البيان اإلماراتية 
  
  الحكومة الفلسطينية ال تؤدي وظيفتها: االتحاد االوروبي 

قال منسق السياسة الخارجية واالمن في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا، يـوم     :  من ادم انتوس   -القدس  
الخميس، إن حكومة الوحدة الفلسطينية ال تؤدي وظيفتها االمر الذي يغذي الشكوك فـي قـدرتها علـى                  

وذكر سوالنا لرويترز ووكالة أنباء أخـرى       . لداخلي والحصول على مساندة دولية    التغلب على االقتتال ا   
في أعقاب محادثات أجراها مع عباس وزعماء اسرائيليين انه ال يعلم ما اذا كانت حكومة

ـ          اء ما اذا كان يتعين بق
ح

وقا". هذه الحكومة أو غيرها   ... المهم أن تعالج حكومة الوضع في غزة      
االتحـاد أجـزاء مـن      ويقدم برنامج يقـوده     . فوريا في سياسة االتحاد االوروبي بخصوص المساعدات      

  .  الرواتب الى العاملين في الحكومة مباشرة بدال من تحويلها عن طريق الحكومة نفسها
  24/5/2007رويترز 

  
  ينبغي بحث ارسال جنود لحفظ السالم الى غزة: مبعوث االمم المتحدة 

ين حديثا، يـوم  قال مايكل وليامز مبعوث االمم المتحدة الخاص للشرق االوسط المع      :  ادم انتوس  -القدس  
الخميس، ان اسرائيل والفلسطينيين واالمم المتحدة ينبغي لهم بحث وضع قوات دولية لحفظ السالم فـي                

هو النموذج ) يونيفيل(لست واثقا من ان نموذج   "وقال المبعوث الجديد مايكل وليامز لرويترز       . قطاع غزة 
ج نحن االمم المتحدة واسرائيل والفلسطينييلكنني اعتقد انه من االمور التي نحتا      . الصحيح بالنسبة لغزة  

ن واسرائيليين ان قوة          
ح

وفي اول زيارة له الى المنطقة كمبعوث . ةاقترحتها االطراف المعني  
من غزة وقال انه يخشى ان يؤدي القتال بين حركة حماس االسالمية الحاكمة وبين حركة فتح العلمانيـة                  

  .التي ينزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى تهديد حكومة الوحدة الوطنية المستمرة منذ شهرين
  24/5/2007ويترز ر
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88.

لقانون والنظام لقوات األمن الفلـسطينية      غزة وهي تشكل تهديدا ألية أسس ل           
وجاء في بيان ديتون ان حماس فقدت مود." وللشعب الفلسطيني 

كانت هجماتهم هذه المرة وحشية على وجه خاص وقد عادت هذه بنتائج غير مرجوة حقـا                : "نف وقال 
ين بحماس تحريض الفلـسطينيين        

   لهجمات التي تشنها الفصائل الفلسطينية على إسرائيلا ألمانيا تدين .89
طالبت المستشارة االلمانية أنجيال ميركل بوضع نهاية للهجمات التي تشنها الفصائل           : امد جاد ووكاالت  

وشددت . العنف لن يؤدي إلى حل للمشاكل العالقة              

  

90.

األميركيـة تـوم كيـسي               
ن أنمايو الجاري، أنه على الرغم م     /  أيار 24المراسلين، يوم   

هابية ضالعة في هجمات مستمرة ضد إسرائيل، إال أنه ينبغي على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان آثار                  
ن اعتقال أعـضاء منتخبـين فـي الحكومـة          

  إدانة فرنسية لحملة االعتقاالت اإلسرائيلية لنواب حماس .91
قال المتحدث المساعد باسـم الخارجيـة       :  وكاالت  يوسف الشايب، برهوم جرايسي،    -م اهللا، الناصرة    

ؤوليين فلـسطينيين            

  
  جنرال أميركي يرى أن نفوذ حماس آخذ في اإلنحسار في قطاع غزة 

اعتبر الجنرال األميركي كيث ديتون، منسق الـشؤون األمنيـة بـين إسـرائيل         :  ديفيد شلبي  -واشنطن  
واألراضي الفلسطينية، أنه رغم التدهور الحاد للوضع األمني في قطاع غزة على مدى فتـرة األشـهر                 

ة الماضية، فان سلسلة االشتباكات األخيرة بين مسلّحي حمـاس وقـوات األمـن التابعـة للـسلطة                  الست
واشار الى انه كان هناك عدوان جلي       . الفلسطينية تشير إلى أن التيار بدأ يسير ضد المتطرفين المتشددين         

المتشددين في  من قبل حماس على قوات األمن الفلسطينية المشروعة وبدء انتشار عصابات صغيرة من              
ان أية مجموعة مكونّة من عشرة أشخاص تتمنطق بالسالح يمكن أن تـدعو نفـسها               : "وقال. قطاع غزة 

وما يثير قلقا أشّد هو بروز ميليشيات قوية        . جيشا او لواء، وال تكون خاضعة حقيقة للسيطرة الفعالة ألحد         
موالية لعشائر في أجزاء من 

ة الشعب الفلسطيني خالل آخـر جولـة               
ع

 محاولة أئمة مرتبطوقد وردت تقارير كثيرة تحدثت عن     . بالنسبة إليهم 
ضد فتح أثناء صلوات يوم الجمعة فكان أن غادر المصلون المكان اثناء الخطب وفي بعـض الحـاالت                  

  ."طردوا األئمة من المساجد
  25/5/2007وزارة الخارجية األميركية 

  

ح
الفلسطينية المسلحة على إسرائيل، مؤكدة أن ما اسمته 

الهـدوء لمنطقـة الـشرق      ميركل في بيانها الحكومي أمام البرلمان االلماني أمس على ضرورة عـودة             
  .االوسط

 25/5/2007الغد األردنية 
  
  اعتقال القادة الفلسطينيين يثير قلق الواليات المتحدة 

 من أعـضاء  33أعربت حكومة الرئيس بوش عن قلقها لقيام إسرائيل باعتقال    :  ستيفن كوفمان  -واشنطن
الفلسطيني، وذلـك فـي     حركة حماس، بمن فيهم مشرعون ورؤساء بلديات وعضو في مجلس الوزراء            

أعقاب الغارات الليلية التي شنتها قوات إسرائيلية على مدينة نابلس الفلسطينية بالضفة الغربية ليل الثالث               
وأبلغ نائب المتحدث الرسمي باسـم وزارة الخارجيـة . والعشرين من الشهر  

 الواليات المتحدة تعتبر حمـاس منظمـة         
إر

إ"وقال كيسي   . أفعالها على الجهود المبذولة لتحقيق السالم     
وأضاف أن حكومة بوش قد أعربت عن       ." اعي قلق خاصة لدينا   والمجلس التشريعي الفلسطينيين يثير دو    

  .وجهة نظرها هذه إلسرائيل عن طريق سفارتها وقنصليتها في القدس الغربية
  25/5/2007. وزارة الخارجية األميركية

  

را
ان فرنسا تدين بأوضح العبارات اعتقال وزير ونواب ومـس"الفرنسية دوني سيمونو    
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92.
 فلسطينيا من قبل إسرائيل، بمن فيهم أعـضاء فـي           33ة الروسية اعتقال      

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجي. لمان الفلسطينيين الحكومة والبر 
ي حديث لوكالة نوفوستي، إن موسكو تلقت بقلق األنباء التي تتحدث عن اعتقـال عـدد مـن ممثلـي                    

 بمجابهة  البة القيادة الفلسطينية     

93.

هناك حالة طارئـة، فلنتحـرك جميعـاً مـن أجـل الطفـل              "شعار    
، من خالل مقاالته التي نشرتها الصحيفة حول الحملة التي دعت اليها، "الفلسطيني

توأمة المدن الفرنسية مع المخيمات الفلسطينية، حيث أكد خاللها ان الطفـل الفلـسطيني هـو ضـحية
وكان لوهاياريك قـد    .  سنوات    

  
   مليار دوالر100 بـيدعم قانون تمويل الحربمجلس النواب األمريكي  .94

 مليار دوالر أمريكي إضافي لتمويل 100صدق مجلس النواب األمريكي على مشروع قانون يخصص 
وفي وقت سابق، اشاد . ه

مرشحة محتملة لخالفة بوتي التحرير اإلسالمي بمحاولة اغتيال حزباتهام  .95
ط محاولة عن احبا   الروسية، كشفت مصادر جهاز االستخبارات واألمن الداخلي     :  سامي عماره  -موسكو  

  . لخالفة بوتين

  

تنـذر  "مشيرا الى انهـا     " ان عملية االعتقال خطرة   "واضاف المتحدث   ". وتطالب باالفراج الفوري عنهم   
  ".وامكانية استئناف المفاوضات بين االطراف) الفلسطينية (بتقويض مستقبل حكومة الوحدة الوطنية

 25/5/2007الغد األردنية 
  
 اعتقال أعضاء الحكومة الفلسطينية ال يساعد على فرض النظام والقانون : روسيا 

أدانت وزارة الخارجي: موسكو
ة الروسية ميخائيل كـامينين،          

ف
ليس من المنطقي مط: "وأضاف. السلطتين التشريعية والتنفيذية في فلسطين    

الحمالت المضادة إلسرائيل ومنع عمليات إطالق الصواريخ في الوقت الذي يجري فيه تقويض أجهـزة               
 ". السلطة الوطنية الفلسطينية

  24/5/2007وكالة نوفوستي 
  
    دعوة لتحرك عاجل لمواجهة حرمان أطفال المخيمات : مدير لومانيتيه 

الشيوعية الفرنسية باتريك لو هاياريك الى لبنـان، وفـي           "اللومانيتيه"حضر مدير جريدة    : زينة برجاوي 
لوهاياريك زار المخيمات الفلسطينية في لبنان وشهد علـى         . "حق الفلسطنيين في التعلّم   "جعبته موضوع   

المأساة التي تحيط بأطفالها، والمعاناة التي يواجهونها من أبسط حقوقهم بنيل حقهم في التعلم، الى التمتـع                 
لوهاياريك رفع . جيدةبحياة معيشية   

بالتعاون مع جمعيـة                
                  

 التي يعيشها منذ"غير المحتملة "عات، متوقفاً عند الحالة االجتماعية      الصرا
حضر الى لبنان يوم الجمعة الماضي، مع أعضاء من الجمعية بينهم رؤساء بلديات مدن فرنسية، وأطلقوا                

  .معاً الحملة في مخيم برج البراجنة
  25/5/2007السفير 

الحرب على العراق، فيما سينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ للمصادقة علي
الجمهوريين والديمقراطيين دون أن ينص على أي بوش، بفحوى مشروع القانون الذي يمثل تسوية بين 
  .موعد محدد النسحاب القوات األمريكية من العراق

 25/5/2007بي بي سي 
  

  ن
  

اغتيال محافظ سان بطرسبورغ، التي يرشحها البعض
 وينتمون الـى حـزب    ،من ابناء القومية الروسية الذين اعتنقوا اإلسالم اخيرا       هم  ن المتهمين   أوضحت أ و

  .التحرير االسالمي
  25/5/2007الشرق األوسط 
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   مؤتمر دولي حول اإلسالم في لندن
تتولى احدى ،  يشارك توني بلير في مؤتمر دولي حول اإلسالم       : نا العريبي  مي -لندن  

97.
  

في مقابلة تلفزيونية في الواليات المتحدة . جواب بنفسها منذ مدة من الزمن

  ".عملية السالم

وحذرا للقوة ضد ن الشريك تلزم اذا استخداما محدودا 

مة أمام الشريك الفلسطيني ضرورية، ولكنها تكفي في أحسن االحوال 

 يشارك فيبلير .96
الجامعات البريطانية    

  .لمهمة تنظيمه، يجمع بين شخصيات بارزة من العالم االسالمي بداية شهر حزيران المقب
  25/5/2007الشرق األوسط 

 
 نهاية طريق  

عكيفا الدار 
مام الدبلوماسيين االجانب بأن اسرائيل قامت من ناحيتها تسيبي لفني اشتكت في نهاية االسبوع الماضي أ

بتفكيك كل المستوطنات وانسحبت من القطاع، إال أن الفلسطينيين يردون عليها بوابل من صواريخ 
ماذا تريد أن تقول؟ أولم تعلم وزيرة الخارجية ومعلمها . بالفعل ال يتصرفون بهذه الطريقة. القسام

مخربي حماس ليسوا اشخاصا لطيفين؟ هل اعتقدوا أن خالد مشعل ومحمود ورمزها اريئيل شارون بأن 
أنهما لم يأخذا في : الزهار سيرسالن لهم الورود؟ من الصعب التقرير ما هو الشيء األشد خطورة

الحسبان امكانية أن يؤدي فك االرتباط من دون اتفاق الى زيادة التهديدات على المناطق السكانية جنوب 
كما كان قد حدث على الحدود الشمالية بعد االنسحاب من لبنان من دون اتفاق مع وغرب النقب 

 .السوريين، أو قيامهم االنسحاب من قطاع غزة رغم ادراكهم انه سيسقط مثل ثمرة ناضجة في يد حماس
وزيرة الخارجية أعطت ال

هو بالطبع حركة " الشارع". "رمي المفاتيح في الشارع"عترفت أن الخروج من غزة باتفاق أفضل من ا
العمل األفضل الذي قام به اولمرت منذ ". المقاومة انتصرت على االتفاقات"حماس التي ترفع شعار 

 يعد هناك أثر لم". السير على نهج شارون: "دخوله في حذاء شارون هو التنكر لوعده االنتخابي األكبر
" القادة العرب المعتدلين"سياسة الالشريك أخلت مكانها لمغازلة . لخطة االنطواء أو للنهج أحادي الجانب

"والحنين لـ 
مقاومة الضغوط الممارسة الحتالل القطاع تشير الى أن اولمرت ال يسير بأعين مغمضة على درب 

، التي أعادت الجيش االسرائيلي الى "السور الواقي"ن نقل عملية هو يمتنع في الوقت الحالي ع. شارون
ان المس الشديد بالمدنيين : الضفة، الى القطاع، وربما استوعب العبرة الغضة من حرب لبنان الثانية
في المعسكر العربي " شركاءه"العرب يوحد الصفوف في العالم االسالمي ضد العدو االسرائيلي و

 .البراغماتي
ة، سيخدم هذا االمر التيار الراديكالي في حماس الذي ال تروق له الشراكة القائمة بين هنية كالعاد

وسيتحفظ من مبادرة السالم ) التي ترمي الى تعزيز قوة فتح(وعباس، وسيعمل على تخريب خطة دايتون 
الوسيلة العادة ترميم ما أبقاه شارون م. العربية

من الممكن . خاليا حماس، وفي نفس الوقت التقاط المفتاح من الشارع وتسليمه الى العنوان الصحيح
القيام بذلك من خالل االستجابة لطلب أبو مازن بتوسيع وقف اطالق النار ليشمل الضفة، وتوجيه األوامر 

.  التنسيق السري مع اجهزة أمن السلطةمن خالل" القنابل المتكتكة"للجيش االسرائيلي لالكتفاء بضرب 
ولماذا ال تطبق الحكومة تسهيالت خطة دايتون على كل المناطق مبرهنة للسكان على أن المعسكر 

 .المعتدل وحده هو القادر على اعادة األمل لهم؟
هذه الخطوات الصغيرة والها

الخروج الى طريق جديد يلزم اسرائيل بالسير خطوة كبيرة الى األمام على . مراوحة المؤقتة في المكانلل
تلتزم اسرائيل من خاللها ) علنية أو سرية(فتح قناة مع دمشق . المسار الذي رسمته مبادرة السالم العربية

هديء الجبهة الشمالية فقط، بل بأن ال تتخلف التسوية في الجوالن وراء التسوية مع الفلسطينيين، ال ي
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المصادمات العنيفة مع فتح في الشوارع ليست إال عودة شاملة من قبل حماس 
محاولة التزاوج بين حركة دينية ال تس.  تموز القادمين–تتوقعها في حزيران 

الفلسطينيون سيحصلون إن . بالدولة اليهودية وبين حركة وطنية علمانية استوعبت قصور القوة، لم تنجح
 .رصة ثانية الختيار أحد النهجين

 .وكذلك الحال مع االسرائيليين
 24/5/2007 -هآرتس 

98.
  

  في الشرق األوسط

 سياسي للمنطقة قد تغيـر      -ظر الجيو    

  .ن في نفس الوقت أيضا هي عالمية

بمساعدة لبناني كثير الـرؤى     . ة المذهبية للسياسة والمجتمع اللبناني        

  .ي، نشأ دفع جديد لعملية تعزيز لبنان كأمة مستقلة وسيدة في قلب الشرق األوسط

ويؤثر على الجبهة الجنوبية عبر التأثير على خالد مشعل أكثر من تأثير هجمات سالح الجو على 
 .مختبرات السالح في القطاع

قُبيل المجابهة الكبرى التي 
مح ايديولوجيتها باالعتراف 

على ف) سواء عبر الرصاص أو صناديق االقتراع(آجال أو عاجال 

  25/5/2007وكالة سما 
 
    لبنان عالم مصغر للنزاعات في المنطقة: الشرق األوسط في أزمة 

تيري رود الرسن 
لبنان كعالم مصغر لألزمة 

في هذه المنطقة، دائما    . ة خالل العقود العدة األخيرة، كان من الساذج القول أن الشرق األوسط في أزم             -
موضوعتي اليوم، على كل حال، هي أن المظاهر واألشكال التي اتخـذتها األزمـة خـالل                . هناك أزمة 

إن المن. السنوات القليلة األخيرة مختلفة بشكل أساسي عن السابق       
معطلة بشكل أوسع وأكثر خطورة من أي منظـر         بشكل تام، مبرزا تحديات تتميز بديناميات أكثر تعقيدا،         

  .آخر منذ وقت طويل جدا
 هذه الديناميات هي المظهر األول والرئيسي في لبنان، الذي هو بطرق عدة عـالم مـصغر للمنطقـة                   -

 أو األزمات، لنكون دقيقين، في لبنان هي، كما كـل أزمـات الـشرق    -إن األزمة . ونزاعاتها وأزماتها 
يمية ولكاألوسط، محلية وإقل

إن الطبيعـة والتوجـه   .  يواجه لبنان أوال وبشكل رئيسي تحد جوهري في بناء الدولة وتعزيز الدولـة       -
لقد كان هـذا عـامال محركـا        . األساسيان للبلد تمت مناقشتهما في سياق تركيبته المتنوعة بشكل واسع         

سابقا بسويسرا البحر المتوسط، مع بيروت كبـاريس الـشرق          للحرب األهلية التي دمرت ما كان يسمى        
إن نجاح لبنان لم يستطع أن يدوم بما أن مسائل أساسية حول طبيعة الدولة والمجتمع               . األوسط في الواقع  

  .في البالد بقيت بدون حل
وطنية انتهت الحرب بميثاق مصالحة     .  إن حربا أهلية مدمرة حقا استهلكت البالد لمدة خمسة عشر سنة           -

إن اتفاقية الطائف التي صيغت هنا في العربية الـسعودية،          . هدف إلى وضع األسس لنظام سياسي جديد      
رسمت خريطة طريق إلنهاء الطبيع

ي إدارة الدفة، باشر لبنـان      جمع الكثير من ثروته الشخصية هنا في العربية السعودية، رفيق الحريري، ف           
  .عملية إعادة إعمار اقتصادية وسياسية

أنشىء نظاما مؤقتا وظهر أنـه      .  ولكن، بقي لبنان مشروعا غير مكتمل لدولة قوية بعد الحرب األهلية           -
مستقر، لكنه يبقى حل مؤقت في أفضل األحوال، بما أن اسرائيل وسوريا كالهما استمر في الحفاظ على                 

  . اد توازن هش. كريالوجود العس
 ـ لقـد   2000 تغير هذا على أثر العملية السلمية في التسعينات وانسحاب القوات االسرائيلية في أيار -

كنت محظوظا بما فيه الكفاية ألن أشارك في هذه العملية كموفد خاص لألمين العام لألمم المتحدة مكلفـا                  
أدى هذا الى االنسحاب الكامل للقـوات       . نيين والسوريين بالمفاوضات القائمة فعال بين االسرائيليين واللبنا     

مـع انتهـاء االحـتالل      . إن ما حصل كان ذات طبيعة بعيدة المنـال        . االسرائيلية من األراضي اللبنانية   
االسرائيل
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، وفي نهاية األمر، إلى سحب سـوريا        1559ألمن القرار      

  

صف وتـشكل الـشرق األوسـط             

بينما أن الحرب ادلعت على األرض اللبنانية، لم        .  وحزب اهللا في الصيف األخير     ن اسرائيل   

ل المحكمة  يدور كذلك حو  _ في الواقع، بدأ من قبل      _ ب          

بشكل مالزم التداخالت بين لبنان والساحات      في لبنان، تظهر           

إنها تحافظ على عالقات محكمة ومتينة مع ميليشيا حـزب          .  في لبنان       

 سياق التحدي اللبناني من أجل تعزيز الدولـة هـو مـسألة               

 تبني مجلس ا هذا الدفع أدى في النهاية إلى      -
أثناء هذه العملية، كـان     . 2005 نيسان   -لقواتها، آلياتها العسكرية وجهاز المخابرات العسكرية في آذار         

لدي االمتياز مرة أخرى بأن أعمل كموفد خاص لألمين العام لألمـم المتحـدة وكمفـاوض لالنـسحاب                  
فاوضنا على إجراء أول انتخابات حرة ونزيهة في لبنان والتي جرت في أيار وحزيـران               كما ت . السوري
2005.

  لبنان كساحة بالوكالة لنزاعات إقليمية أوسع
يبقـى  .  في نفس الوقت، من ناحية أخرى، بقي هناك جدال حاد حول من لديه التأثير والدور في لبنان                 -

هكذا، يبقى لبنان ساحة يخـوض فيهـا        . ق مع القوى الخارجية   القادة السياسيين اللبنانيين على اتصال وثي     
يبقى عالم مصغر يرسم التحديات التي ت. اآلخرون صراعاتهم بالوكالة  

  .حاليا
 لقد تكون لدى المرء فكرة جيدة حول كيف أن لبنان يبقى ساحة لنزاعات إقليمية أوسع تحسم بالقتـال                   -

في الحرب بي
لكن الحرب كانت   . في الواقع، اعترضت الحكومة اللبنانية بشدة على ذلك       . تكن الحكومة اللبنانية متورطة   

  .مثال جيدا بتداخل نزاعات الشرق األوسط التي تتقاطع كلها في لبنان
نان هناك مسألة طبيعة وتوجه البالد ومـسألة الـسياسة اللبنانيـة وسـيادته           في صميم التحديات في لب     -

هذه المسألة مستقلة بشكل كبير عن الصراع العربي االسرائيلي لكن لديها بالطبع ارتباطـات              . واستقالله
  .متعددة معه

 إن عدم االستقرار الممدد في لبنان اثر الحر-
إنها مسألة أساسية، أي    . 2005الدولية المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط           

إن مسألة المحكمة التي دعمت، منذ كانون األول        . محلية في طبيعتها، ولكنها أيضا إقليمية وحتى عالمية       
من العام األخير، مأزقا ممددا وشلال سياسيا 

األخرى مثل سوريا وإيران، لكنها ترسم أيضا التدخل العميق للقوى الدولية، بـشكل ملحـوظ، فرنـسا                 
  .والواليات المتحدة، وعالقاتهم التاريخية بلبنان

بالرغم مـن   _ لقد كان هناك مزاعم     .  إن سوريا تأثرت مباشرة أكثر بمسألة المحكمة الدولية في لبنان          -
 بأن سوريا يمكن أن تكون متورطة بطريقـة أو بـأخرى باغتيـال              -عدم تقديم البراهين حتى تاريخه      

  . هذا ما تنفيه سوريا بشكل قوي. الحريري
 لدى سوريا مصالح بعيدة المدى-

ا في مراكز عدد من الجماعات الفلسطينية العاملة فـي لبنـان، بحيـث أن               لها ايضا حشود  . اهللا اللبنانية 
كما وأنه كان لـسوريا     . التوازن بين الميليشيات الفلسطينية والقوى الحكومية معروف بأنه مسألة حساسة         

هذا بالطبع عالقة تاريخية، ترتكز     . تقليديا عالقة مع الرئيس لحود والفرقاء اآلخرين القريبين من سوريا         
وهكذا فان تحدي لبنان لبناء الدولة وتعزيزها هو أيضا بـشكل مـالزم تحـد            . لى فكرة سوريا الكبرى   ع

  .لتحديد طبيعة عالقاته مع سوريا
بعض من المجموعـات اللبنانيـة   .  إلى حد معين، األمر نفسه يجري إليران ودورها في أو تجاه لبنان           -

ين الشيعيين يحافظون على عالقة مميزة مع المجتمـع         اللبناني. كحزب اهللا لديها عالقات وطيدة مع إيران      
لكن األساس في. الشيعي في إيران وقيادته   

وهناك بالطبع إدراكا قويا بأن حزب اهللا هو ليس فقط          . التعايش المشترك وأي تأثير لدى أية قوة خارجية       
حلية، لكنه أيضا يشكل جزء من تحالف أوسع يسعى إلى التأثير على السياسة             جماعة أو ميليشيا سياسية م    

حتى أن بعض المحللين حاول ان يبرهن أنه أيـضا جـزء مـن              . في لبنان ويرغب بأن يتحدي اسرائيل     
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ي                    
دوما تخوفات من أن المقـاتلين، المجموعـات          

ـدون أن       

لكـن  . أنا لست الشخص الذي يصرح إن كل هذه المزاعم لها أسسها السليمة أم ال             . ت والمزاعم 

للعديد من المصالح المتداخلة والمتنازع عليها في الشرق األوسط وعالم           راع     

لفارسـية إليـران    وميـة ا              

ى حد بعيـد فـي العـراق                   

ها تتنقـل    

ـي العـراق مـع       

  .  الطبيعية، من أية منطقة أخرى في العالممن ناحية السياسة الطبيعية واالستراتيجية

تحالف أوسع يسعى إلى التأكيد على تأثير شيعي متزايد في الشرق األوسط، مع عالقات داخل العراق مع                 
  .رجل الدين مقتدى الصدرجيش المهدي ل

 إن عالقة لبنان بالعراق هو مظهر آخر لكيف أن لبنان هو حقا عالم مصغر لألزمات الرئيـسية فـ-
كان هناك . ونصل هنا إلى آخر األحداث    . الشرق األوسط 

مجموعات التـي حاربـت قـوات الحكومـة         إن ال . السلفية السنية يمكنها أن تتسلل إلى لبنان من العراق        
لقد قيـل أيـضا أن لهـا        .  وهذا ما تنفيه سوريا    -اللبنانية، فنح االسالم، يزعم أن لها صالت مع سوريا          

 أردنـي، كـان     -إن قائدها المزعوم، فلـسطيني      . عالقات مع المجموعات االرهابية العراقية والقاعدة     
 العديد من الناس يعتق- 2001 األردن سنة    متورطا بقتل موظف في المساعدات األميركية في      

  .األسلحة والمقاتلين دخلوا لبنان من العراق، بالرغم من أنني ال أستطيع القول ما إذا كان ذلك صحيحا
   االسرائيلي-وأهمية النزاع العربي  االدراكات والوقائع

ي صراعات وأزمـات الـشرق       في الواقع، دعوني أتوقف هنا للحظة وأتحدث عن أهمية االدراكات ف           -
أكثر من أي شيء آخر، العديد من العناصر من األزمة المتعددة الوجـوه للبنـان لهـا صـلة                   . األوسط
باالدراكا

  .ا إلى الوقائع، ليس الوقائع الفعليةالمهم هنا هو أن نشير إلى أن االدراكات هي التي تقود غالب
إن الحرب في الـصيف     .  االسرائيلي - إن قدر لبنان بالطبع مرتبط بشكل متين ايضا بالنزاع العربي            -

هناك كذلك العالقة الفلسطينية العميقـة      . الماضي رسمت الصلة االسرائيلية المستمرة مع الساحة اللبنانية       
بعض من هؤالء الالجئين    .  ألوف الالجئين الفلسطينيين في البلد     المتجلية من خالل وجود بعض من مئات      

إنهم يتحملون ثمـن المواجهـة كمـدنيين        . متورطين في القتال بين قوات الحكومة اللبنانية وفتح االسالم        
  .أبرياء

 هكذا، لبنان هو ساحة ص-
البعض من الدول العربية المعتدلة ينظرون اليه كساحة صراع بين          . ر للنزاعات العديدة في المنطقة    مصغ

بشكل أكثر اهمية، هناك ادراكا قويا في عدة عواصم عربية أن الصراعات فـي لبنـان                . السنة والشيعة 
مرتبطة بشكل كبير لما يعتبر الخط الخطأ الرئيسي الجديد في المنطقة بين الق

إن تدخل الواليات المتحدة فـي لبنـان        . الجازمة بشكل متزايد من جهة والقومية العربية من جهة أخرى         
يظهر أيضا األزمة األوسع في المنطقة المتعلقة بارتباط خارجي كما يظهر إل

  .وكذلك أيضا في كل مكان
ن يعكس النزاعات االقليمية للمـصالح الوطنيـة واالنقـسامات     عموما، إن العالم المصغر المحلي للبنا     -

إنه القدر المشؤوم والمأسـاوي للبنـانيين       . لكن له أيضا أهمية ذات مقاييس عالمية      . االيديولوجية/ الدينية
  .والذين ال يحسدون عليه بانه يبدو ان الجميع يقيمون حروبهم على أراضيهم

وواقعة أن. مسائل واألزمات القائمة عبر الشرق األوسط      كما يظهر لبنان، هناك العديد من ال       -
  . عبر العديد من المجاالت والمستويات، تظهر تعقيد وهشاشة المنطقة اليوم

  إلى أربعة مراكز سطحية للنزاع واألزمة من مركز جاذبية واحد
به ف باالضافة إلى تحدي تعزيز دولة لبنان، يبقى هناك مشروع بناء الدولة المـشا             -

اضافة الى ذلك، هناك المسائل المتعلقـة بـإيران وبرنامجهـا           . التضمينات االقليمية والعالمية المشابهة   
.  االسـرائيلي  - االسرائيلي وجوهره الذي لم يسوى النزاع الفلسطيني         -النووي، وبالطبع النزاع العربي     

  .ت االقليمية مستعمال المثل عن غزةيمكن للمرء أن يعطي تدخال مشابها جدا، مظهرا التعقيدا
عـدم  .  لست بحاجة ألن أكرر أن كل هذه المآزق هي ليست ذات أهمية فقط للساكنين في هذه المنطقة                 -

هذه المنطقة هي أكثر أهمية،     . االستقرار والنزاع في الشرق األوسط هما بشكل مرتبط ذات أهمية عالمية          
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كل عاصمة عبر العـالم            

  .م بين القيم المتضاربة واالفضليات

  . القات الدولية وصالت المنطقة

ات مجلس األمن المتعلقة بهذا الشأن، وخريطة                

المملكـة  . رار إدارة األزمة والنزاع في المنطقـة             

 االنقـسامات         

لقد رأينـا الجهـود الـسعودية    .  كأداة إلحياء عملية السالم في الشرق األوسط        
ى مع إيران، التي أعلن عن برنامجها النووي كمصدر أساسي من            

غيـر متـصلة           

كل شيء يخص مجتمعـا فـي       :  فيه أيضا المحلي، االقليمي والعالمي مجدولين ال مشابه لهم في آخر           -
االزمات الشرق أوسطية مصدرة مباشرة ايضا الى . المنطقة يؤثر كل االخرين   

هكذا، هـذه النزاعـات     . ل عاصمة في العالم الغربي ايضا     وانها تحرك القلوب والعقول في ك     . االسالمي
في نفس الوقت، على المرء ان يالحظ ان المقياس العالمي          . المحلية واالقليمية هي مالزمة للنظام العالمي     

باالحرى، ان  . لهكذا نزاعات هو ليس أحد المواجهات بين المجتمعات، الحضارات او الجماعات الطائفية           
. يجري داخل المجتمعات، الثقافات، وحتى داخل الجماعات، هو اثنيتهم او طـائفيتهم           الخط الفاصل الذي    

بدال من تصادم الحضارات، ما لدينا هو صدا
.  أبدأ بالقول ان المظهر الجيوسياسي للشرق االوسط خالل العدة سنوات األخيرة تغير بشكل أساسـي               -

هـذا  .  االسـرائيلي  -ساسية المسيطرة والمحددة لهذه المنطقة كانت الصراع العربـي          لعقود، المسألة اال  
لقد أثّر بشكل اساسـي علـى       : لقد حدد وظلل كل شيء    . الصراع شكل مركز جذب تدور حوله المنطقة      

ياسة لقد حدد الـس   . السياسة العربية المحلية، العالقات بين الدول العربية كما العالقات بين الدول االقليمية           
العامة والع

الـصراع  .  على كل حال، لقد تغير هذا بشكل نموذجي في مدى االربع او الخمس سـنوات األخيـرة                 -
بالطبع، هو يبقى جوهري ويحتاج     .  االسرائيلي لم يعد وحده الذي يحدد النزاع في المنطقة اآلن          -العربي  

وهكـذا  . ن يكون مطلبا أساسيا للديناميات السياسية والدبلوماسية المتغيرة       ألنه يستمر بأ  : ألن يعالج جذريا  
تغيير يجب أن يستند على المبادرة العربية تنطلق من قرار

  . الطريق
ـ                 - دم  من جهة أخرى، بدال من مركز جاذب واحد يوجد اآلن أربعة مراكز سطحية لألزمة، النزاع وع

في نفس الوقت، إنهـا مترابطـة       . هذه مختلفة بأصولها ونماذج المواجهة    . االسيتقرار في الشرق األوسط   
: مراكز سطحية أخرى لألزمة والنزاع هي     . داخليا بعمق، كما بينت اآلن بالرجوع إلى مثل لبنان النوعي         

  .االسرائيلي -العراق، إيران وميدان الصراع الفلسطيني 
تغيير، لقد رأينا على الفور تكيفا في قكنتيجة لهذا ال   -

لقـد  . العربية السعودية مثال، كانت في طليعة ارتباط جديد في الساحات المتعددة لألزمة وعـدم اليقـين               
لة على جميع    الحاجة لالرتباط بسياسة خارجية شام     - ربما أكثر من أية هيئة أخرى        -جعلت أمرا داخليا    

لبنان مثال، ال يمكن أن يحرر من التعادل المحلـي          . دون نظرية مقدسة، ال يمكن تحقيق الكثير      . الجبهات
الحالي بين الحكومة وقوات المعارضة، أو التغلب على االصطدام بين الدولة والفاعلين المتطرفين غيـر               

  .الحكوميين، في حال وجهت هذه التحديات على حدة
لجهود الدبلوماسية للعربية السعودية خالل السنة األخيرة، كانت واعظة من الناحية التحليلية             لذلك، إن ا   -

لقد شاهدنا المملكة تقود مبادرات للتغلب على. وجديرة بالثناء ومبتكرة من الناحية السياسية     
 أطلقت الجامعة العربية مـن      بالتوازي مع ذلك، ومع قيادة العربية السعودية،      . في لبنان وبين الفلسطينيين   
جديد مبادرة السلم العربية

 وحت-كجزء من تعهد جيران العراق      
: ه حتى عندما لم تؤدي هذه الجهود إلى نتائج مباشـرة          من المهم االشارة أن   . قبل العديد في العالم العربي    

  .إنه يساهم في احتواء األزمات التي تخرج عن السيطرة بسهولة. التعهد فيها مهم في ذاته
 دعوني أحدد باختصار المسائل المركزية وطبيعتها التي تضعها المراكز الثالثـة الـسطحية لألزمـة                -

  .ومواجهتها خارج لبنان
  ستقرار إقليمي أوسعتحّد ال: العراق

 ال يوجد شك أنه بالنسبة إلى حكومات الخليج العربي وناشطين آخرين في المنطقة وخارجها، العـراق                 -
لسنا بحاجة ألن نقول أن الساحة العراقية . هو األزمة الرئيسية في الشرق األوسط اليوم      
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ة تعطي االسالم، الذي باسمه ينفذ االرهابيون أعمالهم، صورة سيئة             
وهناك بالطبع ما   . يعة، ومصالح متشعبة بين العرب واألكراد     ت بين السنة والش    

. كالعب رئيسي في كامل المنطقة ويالحظ بأنها متورطة في كثير مـن الـساحات                 

. ـديم                  

ي، فإنه غير محتمل اننا سوف نرى تقـدما ملحوظـا تجـاه                   

د أن األفكار تكون في بعض األوقات أكثر أهمية من الوقائع، ألنها أفكار تقود                   
لضرورة عن ما يحـصل فعـال فـي          

  . عبر المنطقة

الدبلوماسية العربية السعودية أعطت مثال يحتذى به كمـا         . همية القصوى ان تعالج كلها بالتوازي     من األ 

لكن عدم االستقرار العراقي يولـد فراغـا        . ن االسرائيلي وليست مسببا للبنا    -مباشرة مع النزاع العربي     
بعض المجموعـات تتحـدى الواليـات المتحـدة         . تنفذ بموجبه، بالتشابه جدا مع لبنان، مواجهات أوسع       

هناك تطرف وروح حربي. وحلفائها
هناك حساسيا. غير عادلة 

  .ينظر إليه على أنه صراع بين تأثير فارسي جازم بشكل متزايد وقومية عربية محصنة
 بالتشابه مع لبنان، يجب أن يناقش قدر العراق أوال وبشكل رئيسي علـى المـستوى المحلـي بـين                    -

 لن يكون ذلك ممكنا أومثبتا إذا لم ترافق، تمكن أو تدعم عملية             لكن بالتشابه مع لبنان،   . العراقيين أنفسهم 
  . سياسية إقليمية هذا التقدم المحلي

  إيران والبرنامج النووي 
 كما ذكرت، إن التحديات المتعددة في كل من العراق ولبنان تظهر على أنها مرتبطة بشكل وثيق مـع                   -

 األساسية خالل السنين القليلة الماضية ليست فقط إعادة         بالفعل، إحدى التغييرات  . التحول االقليمي األوسع  
. تنظيم رئيسية لتوازن القوة في الشرق األوسط لكنها أيضا تحول زلزالي في السياسة الطبيعية للمنطقـة               

لقد نشأت إيران اآلن 
  .ة لحد أن البعض قد يالحظ إيران كمركز جاذبية جديد للنزاعات في المنطقةبالفعل، هذه هي الحال

 في رحالته لهـذه     - حينها كوفي آنان     - في الصيف األخير، عندما رافقت األمين العام لألمم المتحدة           -
المنطقة، خالل األزمة حول الحرب بين اسرائيل وحزب اهللا، لقد أثّر فينا تكرارا كيف أن األنظـار فـي           

أظـن أن هـذه     . وبالمثل، لقد كانوا موجهين على طهران     . لمنطقة كانت مركزة ليس فقط على تل أبيب       ا
  .الحال ال تزال قائمة

إن الطموحات االيرانية وبرنامجهـا     .  هكذا، حسب تحليلي، تمثل إيران المركز السطحي الرابع لألزمة         -
لقد تم التعبيـر    . ألوسع وفي هذه المنطقة   النووي طرحوا العديد من األسئلة في كل من المجتمع الدولي ا          

عن الخوف، خطأ أو صوابا، فيما إذا ما نراه هو إحياء للطموحات القومية للعـصر الفارسـي الق
دعوني أقول بأوضح ما يمكن، مثل أية دولة أخرى، موقعة على معاهدة عدم االنتشار، فإن الجمهوريـة                 

لكن عليها أن تفعل ذلـك      . تطور طاقة نووية لألغراض المدنية    االسالمية لديها الحق، بدون مجادلة، أن       
إن المسائل التي بقيت غير مطروحة حتى االن تحتاج إلى إجابة           . ضمن حدود نظام عدم االنتشار النووي     

عليها، بدون حل ألزمة برنامج إيران النوو
  .األساسية األخرى في المنطقة، لبنان، العراق أو النزاع العربي االسرائيليتسوية أي من المسائل 

 هناك تضمينات مهمة أخرى لحالة تكون فيها المسائل المتعلقة بالبرنـامج النـووي االيرانـي غيـر                  -
أوال، إن نظام عدم االنتشار الدولي الضعيف أصال سوف يتآكل إلـى            . انها مقلقة الى حد بعيد    . مطروحة

ثانيا، يمكن أن ينشأ نتيجة لذلك سباقا للتسلح، ربما تكون البداية في المنطقـة  . يد وباألحرى سينهار حد بع 
  .ولكن بالتأكيد ال تنحصر فيها لفترة طويلة

 لقد سبق وقلت أنني أعتق-
ليس با.  النووي يزود إحدى هذهاألمثلة    إن برنامج إيران  . األفعال

إذا بقيت المسائل التي رفعت دون جواب، عنـدها العديـد مـن الفـاعلين               . التسهيالت اإليرانية النووية  
. السياسيين في المنطقة يمكن أن يستنتجوا أن المسألة الواقعية هي واحدة من طموحات السيطرة المنبثقـة         

للنزعة المنبثقة عن خط خاطىء معمق بين الفرس والعرب أن يعمق، هذا سوف يعرض ويزيد               إذا سمح   
التصدعات

  الصالت المتداخلة بين المراكز السطحية ومبادرة السلم العربية
 أخذا بعين االعتبار العالقات الداخلية الواسعة بين مختلف الساحات والصراعات في الشرق األوسـط،               -
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  . م المتحدة، عليها مهمة االستجابة إيجابيا وإنشاء دينامية جديدة للتفاوض والتفاعل
ن هذا الدافع المجدد على الجبهة العربية االسرائيلية سيكون لـه تـأثير             ك شك أ       

ناء وتعزيـز            

السعي لمعالجـة    ولكن. دا             
صعوباته المحلية بمعزل عن الحرائق اإلقليمية والعالمية األوسع سوف يكون غي

فاعي وأوالد األفـاعي، واستؤصـل       إن حصة لبنان المأساوية يمكن فقط أن تتحسن إذا وجدت كل األ            
وبما أن لبنان هو فعليا عالما مـصغرا عـن          . رعم وتحمل ثمرا        

  .صراعات المنطقة بمجملها، فإن هذا القول نفسه يصح للشرق األوسط بكامله

99.

 تكاد أن ترسم في األفق أولـى        ،خية      

  .ق مزدوجة بقانون المتواليات العكسية

سوف يكون من مصلحة الجميع االستجابة ايجابيا على المبادرات واالقتراحات التي وضعت على             . أعتقد
  .الطاولة

المير في حينه، اآلن الملك عبد       إن أهمية مبادرة السالم العربية التي بادرها وترأسها ولي العهد سمو ا            -
إنها الوسيلة األكثر وعدا التي علينا حاليا أن نبدأ بالتغلب على الصراع            . اهللا، ال يمكن المغاالة في تقديرها     

 -هذا سوف يخولنا أن نبني دفع إضافي تجاه المفاوضـات االسـرائيلية             .  االسرائيلي -والشك العربي   
  .ة االسرائيلي-الفلسطينية والعربية 

العنف الحزبي الداخلي في غزة قاد      . 2006 لقد حكمت حماس من السلطة الفلسطينية منذ كانون الثاني           -
. إلى معانات وأزمة جديدين للمدنيين الفلسطينيين واالسرائيليين الذين يتعرضون لنيران صواريخ القـسام            

ية السالم هي ضـرورية بـشكل       استنادا الى هذه الخلفية، فإن إعادة إحياء معززة مدعومة وناجحة لعمل          
  .إنها سوف تساعد أيضا بدون شك على حصول تقدم في العراق، مع إيران، وفي لبنان. مطلق

.  ومبادرة السالم العربية هي اآلن الوسيلة التي تستطيع أن توجد قوة دفع جديدة وتقود إلى المفاوضات                -
بع الخط الـذي اتخذتـه العربيـة الـسعودية          متجددة هنا، التحدي اآلن بالنسبة للمجموعة الدولية بأن تت        

اللجنة الرباعية، المشكلة من الواليات المتحدة، روسيا، االتحاد        . واألعضاء اآلخرين في الجامعة العربية    
األوروبي واألم

 ال يمكن أن يكون هنا-
االحزاب الفلسطينية المسلحة ومن يسمون باالرهابيين االسـالميين سـوف يخـسرون    . إيجابي في لبنان 

اللبناني سوف يكون حرا بأن يركز على التحدي الوطني لب. تبريرا مهما ألعمالهم التمزيقية   
  . حةدولة ناج

  قدر لبنان في المستقبل
 إن قدر لبنان كعالم مصغر للصراعات في الشرق األوسط يمكن أال يتغير أب-

  . ر ممكن
ـ

السم ليغادر أرض لبنان الخصبة لكي تب

  25/5/2007المستقبل 
  
  على َمحَمل الَجد) يهود أولمرت(تهديد  

  سعيد موسى
 ومـا   ،وما ال يحتمل نسبية التوقعـات والتأويـل       ، واضحا ماال يحتاج إلى طول تفكير واجتهاد تفكير        بات

 ،بـل عمـدا    ، فقد نطق رئيس وزراء الكيان اإلسرائيلي ليس سهوا        ،يخرج عن نطاق الترجيح والتأجيل    
ية  حيـال جحـيم الهجمـة الـصاروخية الفلـسطين          ، بان حكومته قد نفذ صبرها     ،واكبر من كونه تهديد   

 لدرجة أن محصلة فعل المقاومة الصارو،المتصاعدة من سماء غزة   
 ،خاصة إذا ما تم بالفعل إجالء سكان سديروت        ،الهجمات المرتدة بالمفهوم االستراتيجي لمعركة التحرير     

 فإذا ما تم    ،قيقة مستحيلة  أصبحت ح  ،الن الحياة على هذه الرقعة المغتصبة من فلسطين        ،فهذا يعني تحرير  
فان هذا يعنـي    ) ارض - ارض( إجالء ساكنيها قسرا أو طوعا تحت وطأة ضربات المقاومة المتطورة         

 ضربة انجاز وإخفا،ببساطة
ة االعتراف الضمني بان سياسة االجتياحات والمجازر الحدودية لشمال وجنوب وشرق وغرب غز           : أولها

هذا حسب وعود قادة الكيان العسكريين والسياسيين بانتهاج تلك الـسياسة إلقـصاء    ،قد باءت بفشل كبير  
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كسي إلى داخل الخط األخضر واالرتـداد إلـى         

 ،رة األمريكية واإلسرائيلية للدوحة دون تفويض وال قبـول عربـي              

 ، تكون ميادينها الفعلية ساحات تلـك الـدول   

وتنـسيق   ،على ضرورة القيام بعمل نوعي تختلف أدواته وميادينه       ) العسكرية والسياسية (

المقاومين لداخل عمق القطاع بما يضمن أنهم سيعجزون عن القصف الصاروخي إلطالة مدى االرتـداد               
  .حسب المخطط اإلسرائيلي

لعوبالتالي فان إجالئهم يعني بالمقابل الهروب ا      : وثانيها
 ومن ثم يتقدم بهذا النصر المقاومين إلـى منـاطق أكثـر             ، حتى ال تطالهم تلك الصواريخ     ،عمق الكيان 

 سـواء   ،يعني بالمحصلة هي هزيمة مؤكدة     ، وهذه بحد ذاتها أوهام كسابقاتها     ،انكشافا مما يسهل اقتناصهم   
 أي انـدحار    ،أو كابروا في إنكارها على المقاومة الفلسطينية المتصاعدة        ،اقر بها قادة الكيان اإلسرائيلي    
 ، بعد فشل خطة المد العسكري تحت غطاء لسالح الجو وسالح الـدروع            ،للخلف داخل العمق اإلسرائيلي   

  . ودرء الخطر،وفشل سياسة األحزمة الحدودية المانعة
 ومن ثم نشط    ، من األقطار العربية والدولية    ولعل تصريح اولمرت جاء متزامنا مع جولة زار فيها العديد         

 إضافة لتكثيف االتـصاالت بالقـادة والزعمـاء العـرب           ،مبعوثيه لدول عديدة أخرى منها عربية كذلك      
بل وتوافق مـع   ، ملوحا بان صبره قد نفذ ولهذه االتصاالت والزيارات والبعثات مدلول خطير         ،والدوليين

حيث تحدث بوضوح عن مكنونات المخطط      ) بيرتس(ير حربه    بدء بوز  ،خطاب أقطاب حكومته المنهارة   
  . وان األهداف اإلرهابية في متناول القبضة اإلسرائيلية، بحديثة عن اإلرهاب في الشرق األوسط،القادم

التي حاولت مغازلة القيادات العربية بأكبر عملية تضليل حـول   ) ليفني( وكذلك تصريح وزيرة خارجيته     
 وعلـى مـن     ، طرح ال ينطلي إال على حديثي اللعبـة الـسياسية          ،درة العربية للسالم  اهتمام كيانها بالمبا  

ـ  فتوجه ندائها لنظيرها القطـري حمـد الجا        ،استمرؤوا اللدغ من الجحر ألف مرة       بحكـم عالقتـه     ،مس
 وبحكم الزيارات المتتالية ألقطاب قيادات الفصائل الفلسطينية        ،االقتصادية  بالجانب الفلسطيني في محنتهم     

 وبحكـم الـدور     ،ي بالد الشتات ويتأثرون باإلرادة السياسية للـدول المـضيفة         ف خاصة من هم     ،للدوحة
السياسي والوساطة الذي أرادته اإلدا

ن أراد معرفـة     وال يعني هذا لم    ،وتناشده بالضغط على الفلسطينيين من اجل وقف الهجمات الصاروخية        
 بل له مرامي سياسية أخرى هي بيت القصيد لمقالتي تحت عنـوان             ،مابين السطور انه استغاثة وتوسال    

 أو على األقل ضمان عدم زعزعة العالقات الحميمة         ،مباركة سلوك وفعل إسرائيلي يخطط له في الخفاء       
الم حتى عندما يكون معتـدى       وإيجاد مبررات كي يظهر الطرف اإلسرائيلي بأنهم دعاة س         ،بين الطرفين 

  !!!!!عليهم في فقههم وفقه عرابيهم
 نستطيع تشوف تفاصـيل     ،وباالطالع على الخط البياني التجاه الخطاب السياسي والعسكري اإلسرائيلي        

 بعـد تجـاوز     ، من حيث تهيئة الساحة السياسية العربية والدولية لفعل كبير محتمـل           ،المخطط المستقبلي 
 ربما، وصوال إلى تنفيذ عمليات نوعية     ،رالتهديد ونفاذ الصب  

 أو  ، وهو اغتيال قادة وعلى رأسهم السيد خالـد مـشعل          ،وتنفيذ عمليات تحت عنوان واضح ال لبس فيه       
لـى   بل استهداف من هم في أع      ،حتى اغتياالت  داخل فلسطين تتجاوز هذه المرة اغتيال القادة الميدانيين          

 وال استبعد فرض حصار من جديد على السيد الرئيس أبو مازن بعدم مغادرة القطاع ومن                ،الهرم القيادي 
 وقد سقطت منـذ زمـن       ، فالمتتبع لخارطة الجريمة الصهيونية يجدها بال حدود         ،ثم عدم مغادرة رام اهللا    

  .نظرية حدود االغتيال بعد اغتيال الرموز الياسر والياسين
وتوافق % 100 هو إجماع بنسبة     ،ن ما يدور في دهاليز حكومة الكيان اإلسرائيلي المغلقة        واعتقد جازما أ  
بين المؤسستين   

الشين  ،موسادال( وكذلك جاهزية أدوات تلك الوزارات التنفيذية        ،بين وزارة الحربية والخارجية والداخلية    
 إذا  ،وكل له دوره المكمل لألخـر      ،إلحكام خطة تنال من األهداف المحددة بدقة متناهية       )  السفارات ،بيت

 ويتم حاليا حسب المعطيات المتسربة بين       ،ما اتخذ فعال قرار على المستوى األمني والسياسي والعسكري        
ة والدولية لتقبل مثل تلك العمليات وتوقعها        بتهيئة الساحة العربي   ،وسائل اإلعالم وتحليل تلك التصريحات    

  .على أراضيها
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 انه       

يقلب طاولـة الغـرق         

 وعقوبـات   ،المجازر الحدودية          

 والغطـاء   ،فالموساد والشين بيت جـاهزين     ،ان بعد كل عملية   النظر عن زوبعة في فنج      

وربما اإلشارة السياسية األخيرة الولمرت بإعطاء الرئيس أبو مازن فرصة أخيرة بمفهومها الزمني األيام              
 فلذلك مزيدا من المؤشرات والمـدلوالت       ،كي يحسم مسالة القصف الصاروخي من جذورها       ،والساعات
 طالما اعتمد إستراتيجية تطوير الهجـوم الـصاروخي         ،الفلسطيني توقع األسوأ   وعلى الطرف    ،الخطيرة

 وحصار وقصف إرهـابي خيـار       ، مسقطا بعد طول مماطالت سياسية إسرائيلية      ،طريقا لكنس االحتالل  
  .أولوية األدوات السياسية العقيمة حسب رؤية المقاومة

 يمكن أن لم يكن مؤكد،كرية واألخالقية واعتقد أن اولمرت الغارق في وحل الهزيمة السياسية والعس        
وربمـا نفـاذ صـبر       ،سيقدم على عمل متهور قد يعتقده البعض بمفهوم البروتوكول السياسي محرمات          

 ،الغريق اولمرت مؤشر إلى إعطاء تعليمات الجاهزية واالستنفار قبل أوامر إطـالق العمـل التنفيـذي               
 الدموي الذي يعبث بالساحات الخارجيـة بمـوازاة عبـث            ذلك الجهاز  ،تعليمات للموساد قبل الشين بيت    

 للتخطـيط لعماليـات   ، جهاز الموساد الذي اخذ قسطا كبيرا من المجهود النظـري      ،C.I.Aرديفه األكبر   
  . على الساحات الخارجية لتدخل في دائرة الفعل فور صدور تعليمات اإلطالق،إجرامية حال الطلب

كعمل يعتقد انه سـ،النسبة الولمرت وحكومته  وهذا بحد ذاته خيار يمكن ترجيحه ب      
 والذي يطالبـه    ، لينقذه من وحل االستطالعات بين أوساط الجمهور اإلسرائيلي        ،السياسي إلى سفينة نجاة   

 حيث العشق   ، انطالقا من سيكولوجية صهيونية متجذرة     ، ويطعن في أهليته لقيادة الدولة العبرية      ،بالتنحي
 تطالبـه   ،ويزيـد % 78 وقد بلغت تلك األصوات باالستطالع ذروتهـا         ،قائد األكثر دموية  الجماهيري لل 

 بثقافـة االغتيـال     ،بالرحيل ألنهم باختصار يعتبرون عبقريات أسالف القيـادة الـصهيونية وتجليـاتهم           
  . هي التي ضمنت البقاء لكيانهم العبري على مدار ستون عاما مضت،والمجزرة

 لخطأ  ، وعزاها بمكابرة صهيونية   ،ته بالهزيمة العسكرية على الجبهة اللبنانية     وقد اعترف اولمرت وحكوم   
 ولم يقل الحقيقة إنها نتيجة قوة الخصم وإعداده األفضل للمعركة وإيمانه الصلب             ،في التخطيط العسكري  

وكذلك اعترف ضمنا بفشل ذريع في انتهاج سياسة االجتياحات و،بالنصر
 ،وعجز كل مخططاته عن وقف الهجمات الصاروخية       ،رعب الجماعي على مستوى الجبهة الفلسطينية     ال

ومثلما حدث على الساحة اللبنانية اثر الهزيمة وهروبه للخطوط الخلفية للمقاومـة وضـرب التجمعـات                
شر إلنقـاذ    فاستنفرت قوى ال   ، ولم يحسم المعركة لصالحه    ،السكنية المدنية وإسقاط ما يقارب األلف شهيد      

 لتحقيق مكاسب سياسية بل هي مكاسـب أمنيـة وعـسكرية            ،حكومته ودولته المارقة من حرمة الهزيمة     
  . واستبدال القوات العبرية بقوات احتالل اليونيفيل،1701بالقرار الجائر 

 بعد أن بـات مـن المحـال وقـف           ،كذلك هي نفس العقلية والسياسة الهستيرية على الساحة الفلسطينية        
ات الصاروخية ووصول األمر لحد الجالء اإلسرائيلي عن سديروت ومن يدري الجالء من أين بعد               الهجم
فان اولمرت وآالته الحربية أمعنت في المجزرة المستديمة ورفع وتيرتها بالقصف العـشوائي              ،!!ذلك؟؟

تحت النيران  الكل   ، والبين إنسان وحيوان   ، فال فرق بين بشر وحجر     ،لتحدث مجازر بين السكان المدنيين    
وهذا يستهدف تدخالت خارجية لقلـب معادلـة         ،العشوائية بعيدا عن جبهة الحسم العسكري مع المقاومة       

 بـالمفهوم   ، ولم تدخل قوات احتالل يونيفيل     ،فان لم يتوقف القصف    ،القوة والضعف على الجبهة الحقيقية    
 هـو  ،رجح والذي بات يلوح فـي األفـق   فان الخيار القادم واأل   ،وبالمعايير اإلسرائيلية  ،العسكري البديل 

 وذلك من اجل الضغط على مـن يلـيهم          ،اغتيال العديد من القادة ومن أعلى قمة الهرم القيادي للفصائل         
 والدولية إال مزيـدا مـن       ، العربية - واخذ العبر بان قتلهم لن يزيد العالقات اإلسرائيلية          ،بالفعل والتعقل 

الحميمية بغض 
ومـا الناشـدات     ، وعصا الفيتو بالمرصاد إلسقاط الشرعية الدولية      ،السياسي والدبلوماسي أكثر جاهزية   

 وإلقـاء   ،واالتصاالت الحالية إال رفع للعتب وتوفير غطاء لحفظ ماء الوجه ألصدقاء الكيان اإلسـرائيلي             
 والفعـل   ،فلسطيني بتجاوز الفعل الجماعي العربي النتهاج السالم خيار واحد ووحيد         اللوم على الطرف ال   
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ة يجب أخـذها     بل حقيق  ،وحكومته اكبر من تهديد           

 عـن تنفيـذ االسـتحقاقات       ،ت والمماطلة اولمرت وأسالفه      
 وإقامـة   ،1967

  .شرقية وعاصمتها القدس ال،الدولة الفلسطينية المستقلة
 إال أن يقـوم بعمـل   ، فال يعني اولمرت حاليا وهو الغريق في وحل الهزيمة،فرغم هذه الحقيقة والثوابت 

 لعل وعـسى أن يـدرج       ،لكي يصفق له بعض الجمهور اإلسرائيلي الدموي       
يدرج  ،شخصه القيادي الذي سقط بمضلة أنقاض شلل شارون بدستورية استثنائية         

100.

فالفوضى في قطاع غـزة     ". الفلتان األمني "رة فيما يطلق عليه           

أن اصطدم بمـدير األمـن                  

، بعد أن تحولت أجهـزة األمـن فـي          "حماس"ة        

تكون هذه المعضلة في صدارة جـدول           

 ...الفلسطيني حسب اسطوانة الحكمة والعقل العربي تشكل ذرائع قوية لألعمال اإلجراميـة الـصهيونية             
  .حدث ال حرج

فقد باتت األمور جلية وواضحة بان دبلوماسية اولمرت 
 ومرورا بـاألكثر    ، علما أن اولمرت وبطانته السياسية يعون جيدا منذ الدموي هرتسل          ،على محمل الجد  

 وصوال إلى الجزار البلـدوزر شـارون        ،وتعريجا على دموية بيجين االرجون     ،دموية اغتيال جولدامئير  
 أو يثنيهـا    ،ها وتواصلها التاريخي   ويوقف مد  ، لن ينهي المقاومة الفلسطينية    ،وما بينهم على مدار التاريخ    
 خاصة بعد التعن،عن بلوغ أهدافها بالتحرير   

 واالنسحاب من حدود الرابع من حزيران عام         ،السياسية حسب اتفاقيات الوهم السياسية    

،إجراميا من الطراز األول   
 قوائم السلف مـن     في 

  .ففعله قاب قوسين أو أدنى .أقرانه القياديين
  .عهد تطوير المعركة ، كما أخذتم بجدية،فخذوا حديثة وما خلف حديثه على محمل الجد

 24/5/2007الحقائق 
 
  سيناريو فلسطيني مخيف 

  وحيد عبد المجيد. د
هذا العام، بتصعيد االقتتـال     ) يو ما 15(ذكرى النكبة في    " حماس"و" فتح"أحيت مراكز القوة في حركتي      

وبات واضحاً، أكثر مـن  .  عاما60ًالذي ينبئ بنكبة أكبر من تلك التي حلت بالشعب الفلسطيني قبل نحو  
أي وقت مضى، أن المشكلة ليست محصو

فهذا جانب  . رتب على غياب األمن أو وهن النظام العام       بالذات، وفي الضفة أيضاً، أوسع مما يمكن أن يت        
  .واحد من الفوضى ذات الطابع العشوائي الذي يفتقد االتجاه

ولكن لهذه الفوضى جانباً آخر منظماً يرتبط بصراع القوة والنفوذ بين مجموعات متناحرة فـي حركتـي                 
هذا الجانب المنظم في فوضـى      كما يتصل   . ، تضطر إلى كمون مؤقت من وقت إلى آخر        "حماس"و" فتح"

" حمـاس "وبعض أجهزة األمن من ناحية، وفـي        " فتح"في  " أمراء"األراضي الفلسطينية المحتلة بمصالح     
  .وبعض هيئات الحكومة من ناحية أخرى

ولم تكن أزمة استقالة وزير الداخلية في حكومة الوحدة هاني القواسمي، بعد 
 شباك، إال مظهراً واحداً خرج إلى العلن من بين مظاهر شتى لصراع المصالح بـين                الداخلي رشيد أبو  

فقد سبق  . غير أن الداللة الخطيرة لهذه األزمة هي أنها لم تكن األولى من نوعها            . نافذين" أجندات أمراء "
ـ  . سعيد صيام أن فشل في إدارة أجهزة األمن       " حماس"لوزير الداخلية السابق في حكومة       ى حـل   فلجأ إل

لتـصبح مـن الناحيـة الفعليـة        " القوة التنفيذية "عبر تشكيل ما أطلق عليه      " ميليشياوي ينسجم مع ميوله   "
تتبعه شخصياً والمجوعة القريبة منه في حرك" ميليشيا"

  . لهاأو قادة سابقين" الفتحاويين"تدين بالوالء لقادتها " ميليشيات"معظمها إلى 
لبعض أجنحـة   " الميليشاوي"المدى الذي بلغته معضلة التحول      " القوة التنفيذية "وهكذا أظهرت أزمة إنشاء     

وكان مفترضاً، بالتالي، أن "! حماس"و" فتح"ومجموعات حركتي   
لجة معضلة بهـذا الحجـم   ولكن هذا لم يحدث، ألن معا   . أعمال أي جهد يستهدف إنقاذ الوضع الفلسطيني      

وما وراءها من صراعات قوة ومصالح قد تكون مستحيلة بمعزل عن حوار في العمق يـستهدف حـالً                  
  ".حماس"و" فتح"توافقياً لتضييق الفجوة بين مشروعي 
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وار جاد يستهدف التفاهم على      

م يؤسس على حوار يستهدف            

قـد  . ث الوضع بعدها أن ينفجر وربما في صورة أعنف مما مـضى  

يصل األمر إلى حد أنه     

سرائيل مـا  من قبل، إلى حرب أهلية تحقق إل      

  ).يس الرئاس

  .وض مواجهة محتملة بينهما

  .كثر من ستة عقود في أقل تقديرعلى مدى أ

  . يأتي في الضفة الغربية

فهذا االتفاق يغلب عليه الطـابع      . ولم يكن ممكناً أن يصمد اتفاق مكة، في مثل هذا الوضع، لفترة طويلة            
إلجراء ح" حماس"و" فتح" في غياب استعداد حقيقي لدى حركتي        اإلجرائي

  .برنامج حد أدنى يمثل حالً وسطاً بين مشروعيهما المتعارضين
فالمشكلة التي واجهت حكومة الوحدة المنبثقة عن ذلك االتفاق ال تعود فقط إلى استمرار الحصار علـى                 

رغـم أنهـم    " حماس"و" فتح"عض القوى الكبرى على التمييز بين وزراء        الشعب الفلسطيني، وإصرار ب   
فاالتفاق الذي أتاح تشكيل هذه الحكومة، هش ل. أعضاء في الحكومة نفسها   

" فـتح "تضييق الفجوة الواسعة التي تبدأ بخالف تام تقريباً على تحديد طبيعة األزمة التي انفجرت بـين                 
  . تنتهي بالتناقض بين برنامجيهما والتباعد بين مشروعيهما، وال"حماس"و

، ال يمكن ألي اتفـاق أن       "حماس"و" فتح"وفي غياب أي حوار من أجل مصالحة تاريخية بين مشروعي           
يصمد ألكثر من شهور قليلة، ال يلب

 عليه ألن الخالف بين الحركتين آخذ في التداخل مـع صـراعات             يؤدي ذلك إلى وضع تصعب السيطرة     
  .القوة والنفوذ والسيطرة والمصالح، ومع أزمات ساخنة أخرى في المنطقة

وأكثر ما يصح أن يثير هذا القلق هو سيناريوهات انفجار الوضع           . ولذلك فالمشهد البد أن يثير أشد القلق      
و. ي، ألن كالً منها أسوأ من اآلخر      الفلسطيني حين يفلت من السيطرة بشكل نهائ      

وعائالت تناصـر هـذه     " حماس"و" فتح"ربما يكون تكرار مشهد االشتباكات المعتادة بين مجموعات من          
  !المجموعة أو تلك هو األقل سوءاً

فاألسوأ منه هو أن يتحول العنف المتبادل، الذي حدث مثله 
فهذه الحرب ال يمكن، إذا انفجـرت،       . عجزت عن إنجازه في اعتداءاتها المتوالية على الشعب الفلسطيني        

إال أن تكون ضارية ألننا إزاء قوتين كبيرتين متخم كل منهما بسالح يكفي إلنزال كارثة بالضفة والقطاع                 
  .اءات اإلسرائيليةبالرغم من أنه ال يصلح لحماية الفلسطينيين في مواجهة االعتد

وبنادق " كالشينكوف"فقد احترفت جهات في كل من الحركتين تهريب أسلحة متنوعة من أهمها رشاشات              
وعبوات ناسفة وألغام ومواد تستخدم فـي       ) جي. بي. آر"وصواريخ مضادة للدروع وقاذفات     " 16 -أم  "

  .فضالً عن البنادق العادية والذخيرة... صناعة المتفجرات
اآلن عن بالغ قلقهم من القرار األميركي بمنح قوات الحرس الرئاسي واألمن            " حماس"اديون في   ويعبر قي 

ويبلـغ  .  مليون دوالر مساهمة في إعادة بنائهـا 60الوطني التابعة للرئيس محمود عباس مساعدة قدرها    
 قوات الحر4000 قوات األمن الوطني و8500( ألفاً 12قوام هذه القوات أكثر من 

أصحاب " أمرائهما" تفيد أن الحركتين، أو على األقل بعض         -يعتبر الكثير منها موثوقاً   -وتتواتر معلومات   
وهما قد ترتكبان خطيئة ال تغتفـر، ولـيس         . النفوذ، عاكفتان على تطوير أجنحتهما العسكرية وتجهيزها      

خمجرد خطأ فادح، إذا صح أنهما تهدئان مع العدو لتعد كل منهما العدة ل
لكن السيناريو األخطر على اإلطالق هو أن تتواصل الحرب األهلية وتستعصي على الجهود التي ستبذل               

فإذا أفلتت حرب أهلية فلسطينية من نطاق السيطرة، ستكون فيها نهاية القضية التي ألهمت أعداداً               . لوقفها
ال تُحصى من العرب جيالً وراء جيل 

وقد تسدل هذه النهاية المأساوية الستار على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، إذا أدت الحرب                
في غزة وهزيمتها أمامها في الضفة الغربية، وبالتالي سيطرة كل          " فتح"على  " حماس"األهلية إلى انتصار    

  .لمنطقتين الباقيتين من أرض فلسطينواحدة من الحركتين على إحدى ا
وكان ملحوظـاً، فـي     . أقوى منها في الضفة   " فتح"هي األقوى في غزة، وأن      " حماس"فمعروف جيداً أن    

في قطاع غزة   " حماس"لهجوم من   " فتح"المواجهات التي نشبت بينهما قبيل اتفاق مكة، أنه حين تعرضت           
كان الرد عليه
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لعنف المحصورين بين مطرقـة االعتـداءات       ين في دوامة ا         

 الذين تجاهلوا تحذير الفلسطيني األول الذي نبه منذ سنوات إلى خطر            هم  
فقد . في جامعة بيرزيت             

استهنا جميعنا بهذا التحذير الذي يتعين علينا اليوم أن نأخذه مأخذ الجد في مختلف
  ".حماس"و" فتح" حال اندالع حرب بين في

في غزة،  " فتح"الهزيمة بحركة   " حماس"نة فقد ال تنتهي إال وقد ألحقت             
وعندئذ ينتهي حلم الدولة الوطنية الفلسطينية المعترف بها. وتعرضت لهزيمة منها في الضفة    

101.

انه تهديد جديد لحكومة فؤاد السنيورة : عدا جديداً وخطيراً

اما الضحايا المدنيون فيتوقع أن يزيد عددهم عن هذا الرقم في مخيم . ألرجح، ذات العدد من القتلى

هلية اللبنانية التي استمرت من عام 

 ألف الجئ 400 مخيماً فلسطينياً، يعيش فيها ما يقارب 12وحده هناك ما ال يقل عن 

يختبئون " فتح االسالم"بشكل جيد من جماعة 

 قُتل أحد قادة جهاز األمن الوقائي واثنين من رفاقه في غزة على أيدي عناصر القوة التنفيذية فـي                   فعندما
في الضفة شملت إطالق نار وخطف      " حماس"في حملة ضد نشطاء     " فتح" يناير الماضي، شرع مسلحو      6

يم دعـم   أصحابها بتقـد  " فتحاويون"أشخاص، فضالً عن إحراق ست مؤسسات تجارية ومالية كبيرة اتهم           
ويومها أعلن  ". مؤسسة العجولي للصرافة  "، و "مؤسسة ضراغمة التجارية  "، مثل   "حماس"وخدمات لحركة   

إذا آلموهم هناك، سنؤلم أعضاء     : (أنهم لن يسمحوا باالستفراد بإخوانهم    " كتائب شهداء األقصى  "أحد قادة   
  ).حماس هنا

وربما ال يدري كثير من الفلسطينيين، الغارق
اإلسرائيلية وسندان الصراع بين الحركتين الكبيرتين، أن ما يفصل بين غزة والضفة بات أكبر بكثير من                

فالمنطقتان تتجهان ألن تصبحا عـالمين مختلفـين        .  كيلو متراً فقط   45المسافة الجغرافية التي ال تتجاوز      
ولكنهم ليسوا وحد. بشكل متزايد 

االنفصال بين غزة والضفة، وهو الدكتور صالح عبدالجواد أستاذ العلوم السياسية 
 الظروف، وليس فقـط                  

أما إذا اندلعت هذه الحرب المجنو
 دولياً إلـى           

  .بائستين" ميليشياوتين"دويلتين 
  .فما أتعسهم حقاً أهلنا في فلسطين، إذا سارت األمور باتجاه هذا السيناريو المخيف

 24/5/2007الحقائق 
 
   تطل برأسها في لبنان "القاعدة" 

  باتريك سيل
 الجماعة االسالمية -" فتح االسالم"اضفى القتال العنيف الذي اندلع في شمال لبنان بين الجيش اللبناني و

 على األزمة اللبنانية ب- الراديكالية السنية
 وجماعات أخرى - حركة المقاومة الشيعية -" حزب اهللا"الهشة، الموالية للغرب، والمحاصرة داخليا بين 

  .موالية لسورية
ه، كما فقد االسالميون،  من عناصر30لقد فقد الجيش اللبناني، حتى منتصف هذا األسبوع، أكثر من 

على ا
نهر البارد، المخيم الفلسطيني البائس الذي تعرض للقصف المدمر العشوائي من قبل الجيش اللبناني، منذ 

  .يوم األحد الماضي، ان لم يكن أكثر بكثير
ا العنف المتفجر فجأة هو األسوأ في لبنان منذ انتهاء الحرب األهذ

 في تسوية - وخاصة الفشل األميركي -، وهو نتيجة محتومة للفشل العالمي 1990 الى عام 1975
وية، المتفرعة  االسرائيلي، وفي ايجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين المأس-الصراع العربي 

  .عنه
ففي لبنان 

وهذه المخيمات هي بؤر مستديمة لعدم . فلسطيني، في حالة من الفوضى العارمة، وتحت خط الفقر
  .فالفقر واليأس هما المولدان الرئيسيان للعنف واالرهاب. االستقرار

ا زال مئتان أو ثالثمئة من المقاتلين المسلحين والمدربين وم
في مخيم نهر البارد، قرب مدينة طرابلس، لكن الجيش اللبناني ال يستطيع دخول المخيم إلخراج هؤالء 
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 ويتجاوز -ض الالجئين الفلسطينيين من الهرب من المخيم المحاصر، ولكن معظم سكانه 

 تنتمي الى عدد من البلدان العربية أو اآلسيوية، والبعض قتلوا أو جرحوا أو قبض عليهم،

، وهو فصيل فلسطيني دأبت سورية على "ةفاض

 الى وعدم خضوعها المباشر للتدخل الحكومي، لنقل ساحة المعركة

المحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة رئيس وزراء لبنان 

وبين سورية، ولكن جميع الدالئل 

ولوجية  مع النظام السوري بقيادة حزب البعث، ألسباب ايدي

ان الذي تتمتع به منذ أواخر المسلحين منه التزاما باحترام الوضع المستقل للمخيمات الفلسطينية في لبن
  .الستينات

لقد تمكن بع
 بقوا فيه، في حالة مزرية من الهلع، محرومين من الماء والطعام والكهرباء، - ألفاً 30عددهم 

  .وسهمومعرضين للقصف والتبادل الكثيف النيران فوق رؤ
 من -تلقت حكومة فؤاد السنيورة عروضا بالمساعدة العسكرية والمالية والسياسية من جهات عدة 

" فتح" وأيضاً من الفصائل الفلسطينية الرئيسية مثل -الواليات المتحدة وفرنسا، والجامعة العربية 
. ر القضية الفلسطينيةفي تدمي" فتح االسالم"، تخوفا من أن تتسبب تحركات جماعة متطرفة مثل "حماس"و

 رجل توجهت الى المخيم لمساعدة الجيش اللبناني على مواجهة 300قوامها " فتح"وذكر أن قوة من 
  .المتطرفين

لقد سلطت األزمة الراهنة الضوء على العماد ميشال سليمان، قائد الجيش اللبناني، الذي قد ال ترحب 
  .ذه، سواء كانت من المواالة أو المعارضةالقيادات السياسية المدنية في لبنان بتصاعد نفو

هي أبعد ما تكون عن تنظيم فلسطيني مسلح، بل لعل األصح انها ليست منظمة " فتح االسالم"ان 
ولئن كانت أقلية من أعضائها من الفلسطينيين، فإن األكثرية، كما تشير هوية . فلسطينية على االطالق

أكثر الذين 
قدامى شاركوا في حروب أفغانستان والعراق، ويبدو ان الجماعة مرتبطة، أو على األقل " مجاهدون"منهم 

  ".القاعدة"تستوحي في توجهها وسلوكها افكار المنظمة األم 
 االنت-فتح "منظمة أصولية من افرازات " فتح االسالم"و

عندما كانت بقيادة الزعيم الراحل ياسر عرفات داخل " فتح"دعمه عبر السنوات، لمواجهة نفوذ حركة 
فتح "تالشت في السنتين األخيرتين، لتحل محلها "  االنتفاضة-فتح "ولكن . المخيمات الفلسطينية في لبنان

ت من السيطرة، ان لم يكن على المخيم بكامله، فعلى األقل على جزء المنشقة عنها، والتي تمكن" االسالم
  .كبير منه

، من مختلف الجنسيات، الراغبين في استغالل الحرية النسبية "الجهاديين"ويبدو ان هذا التطور قد أغرى 
التي تتمتع بها المخيمات الفلسطينية، 

  .سورية ولبنان المتاخمتين لحدود عدوها اللدود اسرائيل
لزعزعة االستقرار، وخلق المتاعب " فتح االسالم"لقد سارع أعداء دمشق الى الزعم بأنها تستخدم 

لحكومة فؤاد السنيورة، بهدف الحيلولة دون قيام 
" فتح االسالم"واتهم الزعيم الدرزي وليد جنبالط، وهو أحد ألد أعداء سورية، . يرياألسبق رفيق الحر

وذهب عبدالحليم خدام، نائب رئيس الجمهورية السوري السابق الذي يرأس . لسورية" عميلة"بأنها منظمة 
سورية هي "اآلن حركة معارضة هدفها اسقاط نظام الرئيس بشار األسد ابعد من هذا، اذ أعلن ان 

  .بشكل حاسم، ال لبس فيه"المسؤولة 
فتح "ويمكن أن تشير استجوابات بعض الناشطين من . على ان كل هذه االتهامات تفتقر الى األدلة

، الذين القي القبض عليهم، الى احتمال وجود عالقة بينهم "االسالم
  .رالمتوفرة، حتى اآلن، توجه التهمة الى اتجاه آخ

 الى عام 2002، المدعو شاكر العبسي، سنوات عدة من عام "فتح االسالم"لقد قضى زعيم جماعة 
انه نموذج لألصولي السني الذي كان يحاربه النظام السوري منذ عام .  في السجون السورية2005
، وأمثاله يكرهون ويحرمون التعامل1970

وطائفية، ويبدو من غير المعقول ان يقبل التعاون مع االستخبارات السورية، كما ال يبدو أن سورية هي 
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الذي " حزب اهللا"فالشيعة لديهم .  بضرورة أن تكون لهم قوة مسلحة مستقلة خاصة بهم

ح ضعيفاً بفعل عدم 

اخلي، على أن تكون سنية 

وكانوا متشوقين .  لميليشيا يحتاجون اليها

 يجازفوا باثارة غضب الشارع السني والناشطين الفلسطينيين في المخيمات 

حر الميت، األسبوع الماضي عن اطالق 

 منحا دراسية لطالب عرب 
يوفدون الى الجامعات الكبيرة، ويعدون برامج متقدمة تؤهل الشباب العرب 

  .ة وغير الحكوميةحكومي
ذه مبادرة رائعة تصدر عن حاكم نجح في تحويل بلده دبي الى ما يشبه المعجزة االقتصادية، ولكن ال 
كن تحقيق شيء يذكر لتوفير االستقرار في الشرق األوسط الموبوء بالصراعات، وال تطويره، ما لم 

ضية الالجئين الفلسطينيين على أساس يتم التوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل، وما لم تتم تسوية ق

لقد أعلن شمعون بيريز، نائب رئيس الوزراء االسرائيلي، في األردن، ان بالده ستستجيب 

لسبب بسيط، وهو ان هذه الحركة السنية المتطرفة تشكل خطرا محتمال " فتح االسالم "وراء قيام جماعة 
  .على األمن السوري، بحكم وجودها في مدينة طرابلس في شمال لبنان

يشير بعض المراقبين من الخبراء العارفين بتعقيدات المشهد اللبناني، الى ان السنة في لبنان كانوا و
يشعرون دوما

تزال، قاعدتهم يتمركز في الضاحية الجنوبية لبيروت، والمسيحيون المتشددون كانت لهم، وربما ال 
  .المسلحة في األحياء الشرقية من العاصمة

الفلسطينية في السبعينات، ولكن موقفهم اصب" العضالت"كان السنة يعتمدون على 
وأكثر من ذلك، فالسنة في لبنان غالباً . 1983وجود ميليشيا خاصة بهم، منذ طرد منظمة التحرير عام 

طيعون االعتماد على الجيش الذي يشكل قوة مختلفة ومتنوعة طائفياً، ومحايدة ما شعروا بأنهم ال يست
وحاول الرئيس الراحل رفيق الحريري أن يشكل قوة األمن الد. بشكل معقول

في غالبيتها، ومزودة بجهاز استخبارات خاص بها، لتكون موازية للجيش، ولكن هذه التجربة لم تكن 
  .ماماًناجحة ت

كانت مقبولة في البداية من قبل السنة في " فتح االسالم"ويرى بعض المحللين ان جماعة أصولية مثل 
لبنان، بل لعلها كانت ممولة من قبلهم، اذ كانوا يرون فيها نواة
  .لشيعة وسورية معاالى أن يكونوا قادرين على اثبات انهم يمكن أن يقفوا في وجه ا

الى عصابة من المجرمين، متورطة في سرقة البنوك، وأعمال عنف " فتح االسالم"ولكن حين تحولت 
األجانب، لم يكن بوسع الفريق السني في تحالف حكومة السنيورة أن " الجهاديون"اخرى، وحين اخترقها 

  .عليهايتساهل معها أو أن يبدو على صلة بها، وهكذا سمح للجيش أن ينقض 
ومهما يكن من أمر، فهناك حدود للدعم الذي يمكن أن يقدمه السنة المعتدلون للجيش في معركته ضد 

، من دون أن"فتح االسالم"
 على حكومة فؤاد ولهذا فان. الذين يسوؤهم أن يتعرض أخوة لهم للقصف من قبل الجيش اللبناني

  .السنيورة أن تجتاز طريقا وعرا وخطيرا للخروج من األزمة
أعلن نائب رئيس دولة االمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في األردن، في المنتدى 

االقتصادي العالمي الذي عقد في بقعة هادئة، على مقربة من الب
ويرغب حاكم دبي أن .  باليين دوالر10ة تعنى بالتنمية االنسانية في المنطقة، برأسمال قدره مؤسس

يطلق مراكز متخصصة باألبحاث ذات المستوى الرفيع، وأن يخصص
للعمل في المؤسسات 

ال
ه
يم

  .التوطين أو التعويضات، وما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة
لمبادرة السالم 

  متى سيتحقق هذا الوعد؟: ولكن المرء يتساءل. العربية بأسرع وقت ممكن
  25/5/2007لحياة ا
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102.

ة إلحداث المزيد من 

وإن لم تكن (صيدا 

منذ تفجير الحافلتين في عين علق في مارس الماضي، مروراً باشتباكات ) انشأها السنيورة مؤخرا

  !!بين فتح االسالم ومحاولة الجيش فتح المخّيم األسباب والتداعيات 
  فايز رشيد. د

الذي تريد واشنطن ) الفوضى الخالقة(كمين نهر البارد، مؤامرة محبكة على فلسطين ولبنان، مخطط 
، محاولة لدفع الضحايا )دشرق أوسطها الجدي(تعميمه في المنطقة العربية تطبيقاً لنموذج العراق من أجل 

الى شن الحرب على الضحايا، مخطط لتفتيت العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية، محاول
 ...اللبناني والفلسطيني: التشظي على الصعيدين

هذه االشتباكات ! بمثل هذه التعبيرات، واألخرى االعنف منها يمكن وصف ما جرى ويجري في طرابلس
رب، التي بدأت في فترة، كان مقصوداً ان تبدأ فيها، وكأنه لم يكن ناقصاً على صعيد التمزيق  الح-

، هذه الجماعة العابرة للقارات والحدود والجنسيات، حديثة العهد، )فتح االسالم(والتمزق العربي، سوى 
ء هم من جنسيات هؤال. والتي تسلل أفرادها من العراق إلى سوريا ومن ثم قاموا بالرحلة إلى لبنان

عربية وإسالمية مختلفة، منهم الباكستاني والمالديفي، كما من بينهم الفلسطيني واللبناني أيضا، إضافة إلى 
: هؤالء لم يجدوا اسماً لتنظيمهم سوى االتكاء على القضية األقدس. وغير ذلك.. جنسيات عربية أخرى

 .الفلسطيني في الشمال اللبنانيفلسطين، بها ومن خاللها تلَطّوا في مخيم نهر البارد 
ليس رغبةً في التعليق على شماعة المؤامرة، لكنها المؤامرة المحاكَة باقتدار، والتي .. .من جانب آخر

لألسف، لو لم تجد أرضا خصبة للترعرع وسطها الرتدت الى اكتاف مخططيها، لكنها أخذت بعين 
لسطينية في لبنان، وباألخص نهر البارد، المكتظ بما االعتبار الظروف العامة التي تعيشها المخيمات الف

يقارب االربعين الف نسمة، يسكنون كيلومترين مربعين، يظلله البؤس والحرمان، وأزقة وممرات المخيم 
الضيقة، وتداخل األبنية واستغلت حرمان الفلسطينيين في لبنان من اكثر من سبعين مهنة يمنع عليهم 

ت الوضع الشبابي اللبناني نفسه اجتماعياً وحياتياً، واألحداث المتعلقة بذلك والتي كما استغل. .االشتغال بها
في إغداق المال على ) فتح االسالم( في طرابلس، وبدأت 2000 واوائل عام 1999جرت في نهاية عام 

خلي الشباب، وفي نشر األفكار الجهادية والسلفية، واستقطبت الكثيرين منهم، كما استغلّت الوضع الدا
األكثرية : اللبناني نفسه، واالنقسامات العرضية والطولية في البنية المجتمعية اللبنانية، وتعبيرها األبرز

والمعارضة، واستغلت الوضع الفلسطيني نفسه وانقساماته السياسية، التي وصلت حدود التناقض 
ه األسباب ساعدت على تثبيت كل هذ. .التناحري واالقتتال في أحيان كثيرة، كان آخرها منذ ايام قليلة

في مخيم عين الحلوة، بالقرب من ) جند االسالم(في مخيم نهر البارد و) فتح االسالم(
) فتح االسالم(في لبنان إلى اتهام سوريا بتحريك ) األكثرية(مسارعة ). األخيرة قد اتخذت اسما فلسطينياً

ان سوريا وعلى مدى تاريخها لم ترتح لـ ولم : ثيرة ابرزهاهو اتهام تجانبه الموضوعية العتبارات ك
تنسج اية عالقات مع الجماعات األصولية، وكان عنوان العالقة بين الطرفين هو التناقض التناحري، 

من زاوية ثانية، ووفقاً ألنباء وتحليالت كثيرة رافقت اعتقال أحد أبرز . والشواهد على ذلك كثيرة جداً
ضة في دمشق، والذي تم اإلفراج عنه ووضع تحت اإلقامة الجبرية، فإن االعتقال رموز فتح االنتفا

جرى، ألن القائد المعني قام بمساعدة هؤالء في الذهاب الى لبنان، بعد ان وعدوه، بأنهم سيكونون جزءاً 
لكنهم وحين وصلوا الى المخيم، نكثوا وعدهم لذلك القائد، وقاموا بإنشاء تنظيمهم . .من تنظيمه

 !قد انشقّت عن فتح االنتفاضة) فتح االسالم(ولذلك فإن كثيرين يعتقدون ان .. .الخاص
وبغض النظر عن االنتماءات الفكرية لجماعة فتح االسالم، وهي القريبة من القاعدة، واالنتماءات 

الشيء ) على ما يبدو(السياسية، وهو أمر مشكوك فيه، لكن هذه الجماعة تمتلك من األموال واإلمكانيات 
وفقاًَ إلحدى (كان الفتا للنظر، تحذير مساعد وزيرة الخارجية االميركية وولش . .من جانب آخر! الكثير

، وهي )فتح االسالم(للحكومة اللبنانية اثناء زيارته األخيرة لبيروت من جماعة ) الصحف اللبنانية
والتي (داخلي اللبناني الجماعة الموضوعة على مشرحة الجيش وشعبة المعلومات في قوى األمن ال
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ي األشرفية وفردان فإن أبعاد هذه المؤامرة تأخذ في االتضاح شيئا فشيئا فال 

يا الدولية وفقا للفصل السابع رغم ما تبديه كل من روس

جدة في المخيمات الفلسطينية على االرض اللبنانية الوصول، دته كل الفصائل الوطنية الفلسطينية المتوا

، الذي ينظم اشراف منظمة التحرير الفلسطينية 1969عام 
 لبنان والتي وفقا لبيانات األمم المتحدة االحصائية، على المخيمات في

حت عتبة خط الفقر، التحسين من ظروف المخيمات الحياتية واالجتماعية والخدماتية وفتح كافة المهن 
ى ق وان اكدوا رفضهم للتوطين وأكدوا تمسكهم بحق العودة ال

 وطنهم وديارهم والى بيوتهم واراضيهم وما يقتضيه ذلك من فك الحصار العس

الضبية، والهجوم على القنصلية الدانماركية في التباريس، وما تردد من انباء حينها عن نجاح الجيش في 
وصوالً الى سرق. .عناصر) 4(ن الداخلي  عنصراً من الجماعة فيما أوقفت شبكة األم12القبض على 

وصوالً الى األحداث الحالية، والتي بدا فيها الجيش اللبناني وكأنه غير : في أميون) البحر المتوسط(بنك 
على العكس من استعدادات هذه الجماعة التي كانت على ) فتح االسالم(مؤهل للقيام بعملية مفاجئة ضد 
مما جعل هذا الجيش وكأنه يبدو ) القرار السياسي(ي متسلحاً ايضا بـ اشدها، ولم يكن الجيش اللبنان

مرتبكاً امام المهمة التي يقوم بها، بالرغم من التأييد الكاسح لهذا الجيش من قوى األكثرية والمعارضة 
تعبيرا عن الوحدة الوطنية الجيش البعيد ) كل هذه األطراف(وكافة فئات الشعب اللبناني، حيث ترى فيه 

ن الطائفية الموحد والمتصدي للنزعات التقسيمية والذي لم ينجر الى معارك جانبية حاولت بعض ع
 .األطراف جره اليها وايقاعه في مطبات الفتنة الطائفية بل ظل مستعدا لمواجهة االعتداءات الصهيونية

 أوضاع حياتية غاية ارتباك الجيش اللبناني بدا واضحا في قصفه العنيف لمخيم نهر البارد حيث تسود فيه
انقطاع المياه والكهرباء افتقاد المواد الغذائية األساسية والعالجات، القصف : في الصعوبة والبؤس

بالمدفعية الثقيلة للبيوت السكنية والعيادات الطبية مما حرم امكانية تقديم اإلسعافات األولية للجرحى وقد 
ى على الطرقات وكل أنواع المعاناة االخرى الهالي استمر بعضهم في النزف حتى الموت، انتشار الموت

وإذا ما ) فتح اإلسالم(المخيم من الفلسطينيين والتي شملت من يسكنونه جميعا وليس فقط أعضاء جماعة 
قمنا بربط ما سبق بافنجار
األكثرية والخلل الذي تعانيه في سلطتها المعارضة وارتباكها : ام اللبناني نفسهيمكن عزلها عن االنقس

ازمته تعطل الحكومة ومجلس النواب، االستحقاق الرئاسي، إمكانية  امام الحدث فكل من الفريقين يعاني،
صدور قرار من مجلس االمن بإنشاء المحكمة 

 البريطاني وبالرغم من تصريحات نائب رئيس -والصين حاليا من اعتراضات على المشروع الفرنسي 
الدوما في الضاحية الجنوبية من بيروت وبالرغم من فشل اجتماع روسيا ودول االتحاد االوروبي 

 عهد الحرب بأن: وتصريحات بوتين الساخنة امام المستشارة ميركل مما حدا ببعض المراقبين الى القول
 . الباردة قد ابتدأ من جديد

كما تجدر االثارة الى صعوبة الفصل بين ما يجري من احداث وبين القرارات الدولية وخاصة المتعلقة 
منها بنزع سالح حزب اهللا ونزع سالح الفلسطينيين في المخيمات وإمكانية استئناف اسرائيل لعدوانها 

 .االخرىعلى لبنان وكافة الصراعات االقليمية 
 - محاولة توتير االوضاع لتفجير الصراع اللبناني : إن افتعال أحداث مخيم نهر البارد فيما تهدف اليه

الفلسطيني مرة اخرى في حرب لن ينتصر فيها احد بل سيكون الطرفان فيها مهزومين وإن التصدي 
 هي مهمة فلسطينية مثلما استمرار قصف اآلمنين في المخيم بل: لالرهاب ال يعني بأية حال من االحوال

هي أيضا مهمة لبنانية فالحل لالزمة ال يمكن ان يكون حال امنيا او عسكريا بل هو فقط الحل السياسي 
القائم على احترام الجانب الفلسطيني للسلطة اللبنانية وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني وهو ما 

أك
ومع ظاهرة االرهاب ) فتح االسالم( لبناني لكيفية التعامل مع جماعة -الى اتفاق سياسي فلسطيني 

عموما، احترام السلطة اللبنانية التفاق القاهرة 
من سكانها يعيشون % 60فإن 

ت
امام الفلسطينيين في لبنان والذين سب

 كري على مخيم نهر 
  

  

            53 ص                                      732:                                 العدد25/5/2007الجمعة : التاريخ



  

  

 
 

103.

"... ص علـى الوحـدة الفلـسطينية      

 في إبريل الماضي تفاهماً             

البارد، فالجانبان اللبناني والفلسطيني مستهدفان، وحمى اهللا لبنان وفلسطين ووطننا العربي من أبعاد هذه 
 .المؤامرة التي يجري نسج خيوطها في الخفاء

  25/5/2007الوطن العمانية 
  
  !شراكة أم إقصاء؟".. حماس"و" تحف" 

  أسعد عبد الرحمن. د
الحر"،  "توجيه البنادق، فقط نحو العدو    "،  "الدم الفلسطيني خط أحمر   "

فما يجري صراع عبثي على سـلطة       . مصطلحات سقطت وداست عليها أقدام الملثمين في شوارع غزة        
، في نطاق خدمة مجانيـة تثبـت للعـالم          "حماس"و" فتح"ى في   قابعة تحت حراب االحتالل، تخوضه قو     

: ونحن نـسأل  "! عدم نضج الفلسطينيين لالستقالل وإمكانية إدارتهم ألوضاعهم      "المقولة اإلسرائيلية بشأن    
هذا ! لماذا تسقط الهدن بينهما كل مرة وكأن الضغط على الزناد بات أمراً سهالً ال يحتاج إلى كثير عناء؟                 

وتمنينا لو  . االشتراك من خالل وحدة حقيقية، أو التقاتل من أجل اإللغاء واإلقصاء          : ر واضح مع أن الخيا  
يقع في الوحدة من أجل الوطن، وليس إقـصاء أو تهمـيش            " الحل"أن الفصيلين األكبر باتا مقتنعين بأن       

 تـضارب   اآلخر، بغض النظر عن الدوافع؛ سواء أكانت اختالف المبادئ والبرامج السياسية أو كانـت             
  . وكلها قائمة بين الجانبين... المصالح الفصائلية والشخصية األنانية

من المؤسف أن ال تدرك قيادتا الحركتين أن الوحدة هي الطريق األمثل، وأن التعلم من تجربة اآلخـرين                  
: ثفالتجربتـان األحـد   . ففي التاريخ، سواء القديم أو الحديث، العديد من التجارب المؤكـدة          . ليس عيباً 

األيرلندية الشمالية، والكردية، هما أكبر مثالين حيين على فشل سياسة اإلقصاء واإللغاء مقابـل سياسـة                
 في إبرام اتفـاق     1998فاألولى، وبعد ثالثين عاماً من الصراع الدموي، نجحت عام          . التشارك والوحدة 

ن مخـاض تـشكيل الـسلطة       لك. تاريخي للمصالحة الوطنية وتقاسم الحكم بين الكاثوليك والبروتستانت       
 بعـد انقطـاع     2002المشتركة كان طويالً وجابهته عثرات أدت لتعليق عمل البرلمان المحلي في عام             

ولم تحل القطيعة دون استئناف الحوار حتى عاد فأثمر. التواصل بين الطرفين  
ة مشتركة، مع تصميم شديد على إنجـاح        أعاد الحياة للبرلمان، وجرى اإلعالن عن تشكيل حكومة جديد        

وكـان  . التفاهم بين الطرفين اللذين أعلنا انتهاء المواجهة العنيفة المستمرة منذ قرون بين أتباع المذهبين             
االتفاق قد نص على أن أي تغيير في الوضع الراهن اليرلندا الشمالية ال يمكن أن يتم إال بموافقة أغلبيـة     

" االتحـاد الـوطني الكردسـتاني     "وبعد سقوط اآلالف في المعارك بين حزبي        وفي سياق مشابه،    . شعبها
، أقدم ذانك التشكيالن في خطوة استراتيجية، على توقيع اتفاقية توحيد           "الحزب الديمقراطي الكردستاني  "و

، إقراراً من زعيمي الحزبين بمسؤوليتهما، وتحقيقاً لطمـوح         2006 يناير   21إدارتي إقليم كردستان في     
هير اإلقليم، وتلبيةً لما يمليه المسار السياسي السليم للحزبين، وهو ما يعني نـضج القيـادة الكرديـة               جما

  . واهتمامها بالمصالح الذاتية الوطنية ووضعها فوق المصالح الحزبية الضيقة
نهـا  بمبادئه المختلفة، بل إنهما غير مطالبتين بالتخلي عنهـا، أل         " حماس"و" فتح"إننا نفهم تمسك كل من      

الهوية الخاصة بكل منهما، علماً بأن القواسم المشتركة بينهما كثيرة، وأهمها العمل معـاً علـى إزالـة                  
مدعـوم بقرارات الشرعية الدولية، وكـل الفلـسطينيين        " جامع"، وهو   1967اإلحتالل من أراضي عام     

كتيكات لتحقيق ذلـك    ويتركز الخالف بينهما حول األساليب والت     . متمسكون به كأساس للمشروع الوطني    
أما إن ظن أي منهما أن ال أحد سواه على الـساحة            . هذا هو األصل الذي يجب االنطالق منه      . المشروع

. الحتمي أمامهما للتضحية بأي إنجاز فلـسطيني      " الطريق"الفلسطينية، فاالعتماد على المغامرات سيكون      
 منهـما مطالب بحوار جاد ومـسؤول،       ومع إيماننا بأن كليهما معرض ألن يصيب أو يخطىء، فإن كالً          

لصياغة برنامج وطني شامل متفـق عليه، وللحفاظ على القـرار الفلسطيني الوطني بدالً مـن إدخـال                
فقضية عادلـة،   . القـرار والقـضية في أي محور أو أجـندة بديلة لمظلة الشرعـية الوطنية الفلسطينية           
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ض بين موقعي الرئاسـة، أو بـسبب الخـالف علـى                 

إن األزمة تحتاج إلى عالجات نوعية مختلفة على رأسها تجديـد بنيـة
شعاراتها وأشكال عملها بما يتالءم والتطورات الحاصلة، وذلك لإلسهام في والدة نظام فلسطيني جديد،              
ظيمية والسياسية الحاصلة، والتوافق على استراتيجية سياسية وميدانيـة             

لن " ألخوة األعداء ا"ويسبق هذا كله االستخالص بأن اقتتال       . تنسجم معها 

 25/5/2007االتحاد االماراتية 

104.
  

، ولكن يبدو أن ما تحمله النفوس بـين         .... األخ أخاه وقد اعتقد أن الوقت كفيل بمسح الجراح         
  .ة مواتية

غينة، فمن كان             

سياسة اإلقصاء واإللغاء فإنها تعنـي وضـع مـصلحة          أما  . كقضيتنا، يجب أن نحميها باإلجماع الوطني     
الوطن على الرف وضياعها بين ثنايا المصالح الحزبية الـضيقة ونهـج المحاصـصة الـذي رسـخته                  

حتى وإن  (إخراج اآلخر من اللعبة وإفشال أي حكومة        " بضرورة"إن اقتناع أي من الحركتين      . الحركتان
فوسائل اإلعالم التابعـة ألي مـن       .  كثير من تصرفاتهما   بات واضحاً في  ) كانت حكومة للوحدة الوطنية   

الحركتين لم توقف هجومها وتشهيرها بالحركة األخرى وإثارة الجماهير ضدها وكأنها لم تسمع باتفـاق               
ثم إن التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم يؤد إلـى تطبيـع العالقـات بـين الـسلطة                    . مكة

بمعنى أن الممارسات على أرض     "! شريكه"صرف وحيدا وبمعزل عن     والحكومة، فال يزال كل طرف يت     
صحيح أنه لن   . الواقع توحي بأن ثمة حكومتين وليس حكومة واحدة، األولى في رام اهللا والثانية في غزة              

تتخلى أية قيادة سياسية عن مسؤولياتها، ونحن ال نطالب بذلك، لكن هل يعقل أنه، طوال عام كامل، لـم                   
التوصل إلى نوع من التوافق على إدارة األمور، خاصة فـي القطـاع، وإيجـاد               " حماس"و" فتح"تستطع  

 أن وراء األكمـة مـا       -واهللا أعلم - يبدو     ؟)السلطة والحكومة (معادلة ما تتيح التعايش بين نظام الرأسين        
فاألزمة الحاصلة ليست فقط نتاج التعار. وراءها

مشروع السياسي للحركتين، وال تتعلق فحسب بكيفية إدارة كل طرف للعبة السياسية، أو تعاطيـه مـع                 ال
القطبـان  : فرغم أهمية كل ما سبق، ترتبط المعضلة بأزمة هاتين الحـركتين          . أمراء الحرب والمرتزقة  

اراتها السياسية، فلم    في خي  -أحياناً–تكمن في أنها أخفقت     " فتح"فمشكلة  . الرئيسيان في الساحة الفلسطينية   
 لم تستوعب كامل المتغيـرات      -أحياناً–تنجح في خيار التسوية وبناء الدولة واستثمار االنتفاضة، أو هي           

وبالمقابل، فشلت  . الحاصلة في الساحة الفلسطينية، بل ولم تسع لتجديد نفسها بعد هزيمتها في االنتخابات            
فرغم معارضتها التفاقات أوسلو التي     . وضع الفلسطيني  في فرض صدقيتها في إدارة ال      -أحياناً–" حماس"

سمحت بتشكيل السلطة، قبلت بتشكيل حكومة في ظل االحتالل، لكن دون أن تخرج من عباءة المقاومـة                 
  . والمعارضة والطرح العام القائم على الشعاراتية

نيـة الفلـسطينية     الحركـة الوط               
و

يأخذ بعين االعتبار المتغيرات التن
يوصل إلى نتيجة، ولـن يحـل        
األزمة بين الحركتين، ولن يوجد معادلة ما لالزدواجية في السلطة، ولن يجبر أياً منهما على التخلي عن                 

إذن فالبديل عن انعدام الثقة يكمن في قبولهما واحترامهما لعقلية التشارك وليس اإلقصاء علـى               . برنامجه
ام السياسي، واإليمان بأن زمن احتكار القرارات قد ولى، وكل ذلك عـن طريـق               قاعدة التعددية في النظ   

  ! إن هما استطاعا إلى ذلك سبيالً... االحتكام لوسائل الحوار والطرق السلمية الديمقراطية

  
  !!وساخن أمامنا ..صيف طويل 

راوية رشاد الشوا / النائب
، وكثيـرة   ...وبعض مسبباتها كثيرة، هي األسباب التي دفعت إلى االقتتال الداخلي         ،  ...األحداث األخيرة 

هي حجج الطرفين المتخاصمين من تراكم الدوافع واألسباب التي خلفت ندوباً غائرة فـي القلـوب منـذ               
، وما تراكم في النفوس من الـضغائن،        1994رحلة المقاومة المشتركة حتى مجيء السلطة الوطنية عام         

ُأعتقلحين  
ثناياها من ظالل سوداء تنفجر حين تصبح األزمن

في حينه غصت المعتقالت الفلسطينية بنزالئها من السياسيين الذين عارضوا أوسلو ولم يهادنوا المحتـل،      
دمه كبيرة في النفوس أخذت من المجتمع الفلسطيني مأخذاً من الضتلك المرحلة شكلت ص   
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  .المفاوضات السلمية
لكن دون أي تردد فإن إسرائيل ستظل طرفاً أساسياً في          ... عة االحتالل كالعادة      

رات الخاصـة                

 ايهود أولمرت عدم التسرع واجتياح قطاع غزة طالما بذور              

  .جتمع عاش في ظل حرب إبادة ال تذر وال ترحم

ث الدامية كل مواطن يعتمد بالدرجة األولى على اهللا وعلى نفسه الن مثل هكذا سـلطة                  

ل مواطن فلسطيني داخل األرض المحتلة وخارجها في قلق بالغ ويتوقع أن تلتزم الفصائل                
تفاق بشأنها، ولكن المظاهر التي تبدو واضالمتقاتلة بالهدنة التي تم اال    

الستعدادات التي يقوم بها الطرفان ال تبشر بالخير، وتجعل القاعدة العريضة تفقد مزيداً من الثقة وتبتعد                
صبح مصدراً للخوف والدمار والحزن على أبرياء قضوا برصـاص                 

  .....!!.يفلسطين

يدير المعتقالت في تلك المرحلة هم من أبناء جلدتهم، ومرت عشرة أعوام أو أكثر وتغيـرت أوضـاع                  
كثيرة، وكانت االنتخابات األخيرة، والتي أتت بحماس إلى قمة الهرم السياسي في مجتمع يبحـث عـن                 

ام عدو يريد أن يأخذ دون أن يقدم شيئاً مما وضع القيادة الفلسطينية التي سارت فـي طريـق                   حريته أم 
السالم في مواقف حرجة، وعدم التكيف مع الشعب الذي وِعد بالسالم، والرفاهيـة، والحلـول العادلـة                 

  !!لقضيته
  ؟؟؟...كيف يمكن إخضاع إسرائيل لبيت الطاعة

لها أسباب متعددة وال يمكن أن نفصلها عن سياق تجربة سـالم غيـر              إن األحداث األخيرة والتي سبقتها      
ناضجة مع إسرائيل، وعدم وجود إستراتيجية فلسطينية موحدة حول 

وهنا ال نريد استخدام شما
م، وفي الصراع الداخلي الفلسطيني، من خالل عدم تلبيتها لقرارات المجتمـع            الصراع بالمنطقة بشكل عا   

الدولي، بل العكس تماماً إمالءاتها على المجتمع الدولي وفرض معظم أجندتها على هذا المجتمع بالوسائل               
لنكبة المختلفة التي برعت إسرائيل فيها وما تزال، فلقد ضربت إسرائيل معظم قرارات األمم المتحدة منذ ا              

 بعرض الحائط، وتم استخدام الفيتو األمريكي لصالح إسرائيل في معظـم القـرا1948
بالقضية الفلسطينية، لذلك نجدها ماضية في تنفيذ مشروعها االستيطاني التوراتي التوسعي، ولـن تعبـأ               

ومة الحالية ممـا يجعـل      بالقانون الدولي دون أن تتغير موازين القوى على الساحة الدولية وانهيار المنظ           
  ...!!!.دخول إسرائيل بيت الطاعة مهمة صعبة في المرحلة الحالية

  قرار الحكومة المصغرة
قررت الحكومة االسرائيلية المصغرة برئاسة

رفين تزيد النار اشـتعاالً، وتبنـي       الحرب األهلية آخذه في النمو واالزدهار تذكيها أطراف خفية من الط          
على ما مضى من شقاق بين اإلخوة، وتضيف من األسباب واألخطاء الكبيرة مـن تجاذبـات سياسـية،                  

لتقضي على ما تبقى من تماسك على م
هـذا العـبء والمجازفـة    تستطيع إسرائيل إعادة احتالل قطاع غزة لكن لديها إجماع على عدم تحمـل           

بااللتحام وبالمواجهة الن النتائج قد تكون ضربة لغطرسة إسرائيل وآلياتها وعتاد جنودهـا، فاختـارت               
. ؟؟...الحكومة المصغرة االغتياالت المحددة، وقد برعت في ذلك بدم بارد، وتقنية عالية، ولكن إلى متى              

  ؟؟؟...هر كل الناس، وق...، وتهجير كل الناس...هل تستطيع قتل كل الناس
  ؟؟؟...هل سينتهي مسلسل األحداث الدامية

إن الواقع المعاش فعالً أصبح غير محتمل، فما عاشته أحياء غزة في األيام األخيرة بين األخ وأخيه افقد                  
أكثر المؤمنين بالقضية، الثقة بالفصيلين الكبيرين، وترك آثاراً من الصعب نسيانها، بما في ذلك انهيـار                

  .حكومة حكومة الوحدة الوطنيةدور ال
وقد جعلت األحدا

غير قادرة على ضبط أمن المجتمع يؤكد عدم صالحيتها وقدرتها على القيام بدورها، وجاءت إسـرائيل                
تصارعين الفلسطينيين رشدهم للتحلي بقليل من العقل       تنفذ عدوانها ومالحقة نشطاء الفصائل مما أعاد للم       

  ؟؟؟....الذي غاب وأياديهم على الزناد مصوبة الى صدور إخوانهم، فهل تدوم هذه الهدنة القهرية
اليوم ينتظر ك

حة من التحـشيد والتحـضيرات،            
وا

عن كل ما هو فصيل سياسي ألنه أ
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  25/5/2007القدس الفلسطينية 

105.

ل التطورات الدراماتيكية للعمليات العسكرية الجارية على              

" فتح االنتفاضـة  " حين أعلن أشخاص مسلحون انشقاقهم عن حركة         للعلن ألول مرة   

، ليخرج أفرادها من مخيم البداوي ويستقروا في مخيم نهر البـارد فـي              "فتح اإلسالم "ة حركة    

ددهم إلى ما       
 أنصار من مخيمات فلسطينية في عـين الحلـوة ومنطقـة التعميـر                

س لها غطاء سياسي معروف ال في لبنـان وال                  

كانت أعلنت انشقاقها عن    " فتح اإلسالم "وري ال سيما وأن           

بية ال سيما األميركية والفرنسية والبلجيكية وغيرها بعد اتهام الحكومة اللبنانيـة للحركـة              
ة أن وجود القوات الدولية في جنوب لبنان            

إن هذه الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن األحداث األخيرة، وتجعل من الحق العـام بعـد           ... وهنا
ازهاق ارواح األبرياء مطلباً لمحاكمات عادلة لكل من كان جزءاً من تلك األحداث التي إن دلـت علـى                   

أبعد ما يكون عن حرية الوطن      شيء فقد دلت فقط على رغبة في السيطرة والتحكم والحكم، وهذا الهدف             
  . والمواطن

  
   قراءة مغايرة ألحداث فتح اإلسالم 

  محمد مصطفى علوش
في ظل الظروف التي يمر بها لبنان وما يواكبه من استحقاقات داخلية وخارجية فـضالً عـن هـشاشة                   

ان، ونحاول في هذا المقال قـراءة مـا         الوضع األمني واالجتماعي وحتى السياسي تقع أحداث شمال لبن        
وراء سطور األحداث الجارية بعيداً عن فصو

  .األرض، إال أنه ال بد من نبذة صغيرة عن وجود الحركة ونشأتها وجغرافية انتشارها
  من هي فتح اإلسالم؟

"فتح اإلسالم "ظهرت  
  .2006تشرين الثاني /نهاية أكتوبر

 شخصاً  19شمال لبنان بين عناصر من اللجنة األمنية ومجموعة من          " مخيم البداوي "فعلى إثر اشتباك في     
التأسيـسي الـذي    مجهولي االنتماء كانوا يقيمون في شقتين قرب مسجد القدس في المخيم، صدر البيان              

أعلن والد
  ".فتح االنتفاضة"مراكز ومقار كانت تعود لـ

 شخصا ثم ازداد ع15بدأت الحركة بمجموعة من العناصر الفلسطينية البالغ عددهم حوالي          
ن انضم إليها بعد أ  140يزيد عن   

  .الفلسطينية وغيرها
وقد لوحظ أن عناصر الحركة ذات تدريب عال        . أفرادها من جنسيات متعددة ففيهم لبنانيون وفلسطينيون      

ك، ولديها قدرة    عسكريا لبنانيا في حين أن عدد قتالها أقل من ذل          30جداً حيث استطاعت إسقاط أكثر من       
على المناورة وخبرة في قتال الشوارع وتمويلها ذاتي ولي

  .خارجه
وعلى الرغم من اتهامها بالقرب من النظام السوري تارة ومن القاعدة تارة أخرى فإن الحركة ما زالـت                  

  ".أبو حسين"عالمي باسمها والمدعو تنفي هذه االتهامات حتى اآلن بحسب ما أفاد الناطق اإل
  لغط عربي ودولي يواكب نشأتها

ظاهرة نشأة فتح اإلسالم لم تكن مغايرة لنشأة حركات وفصائل جديدة داخل المخيمات الفلسطينية، إال أن                
اللغط الذي واكب نشأتها كان غريباً وملفتاً جداً، فُسر حينها من قبل محللين ومراقبين على أنه انعكـاس                  

زمة القائمة بين الحكومة اللبنانية والنظام السلأل
  .التي تحظى برعاية سورية داخل سوريا" فتح االنتفاضة"

لكن اللغط الذي واكبها انتشر بقوة في لبنان ولم يعد يقتصر على األحزاب اللبنانية بل تعداها إلى مقـار                   
ألجنالسفارات ا 

، فضالً عن إعالن الحرك"عين علق "بالوقوف وراء تفجيرات    
  .الذي كان متواطئا مع إسرائيل" جيش لحد"هو أشبه بـ
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تي                

 فـي                 

للبنان الذي حذّر من ظاهرة تنـامي       " ديفد ولش " أيام من زيارة المبعوث األميركي          

  .وكالة رويترز

  ". المقابل

  ".القاعدة"ناني والمستمرة منذ أشهر والمتهمين بانتمائهم إلى يش اللب
، األمر الذي يستدرج هؤالء إما إلـى        2006ب أحداث األشرفية عام       

  . البارد الجارية، معتبرة أن التاريخ يكاد يعيد نفسه في معطياته األساسية

كل ذلك يصب في دفع األمور باتجاه حل هـذا الـسالح وجعلـه تحـت                .. متنقلة في لبنان   

" فتح اإلسـالم  "حركة  " كارل دوغيث "الجاري ذكر وزيرة خارجية بلجيكا      آذار من العام     / مارس 22ففي  
حزب اهللا يدعم اليونيفيل وليس لدينا مشكلة معه، لكن يجب أن نكون متنبهين حيال الشائعات ال"بقوله  

  ".تشير إلى ارتباط فتح اإلسالم بتنظيم القاعدة
ية من مشكلة أمنية يراها البعض مفتعلة في حين         إن أبرز ما نقرؤه في ما يحدث اليوم على الساحة اللبنان          

يراها آخرون رداً غير مقصود اضطر الجيش للتعامل معه بحسم، هو تداعيات هذا الحدث البارزة
  :النقاط التالية

  القضاء على الحركات اإلسالمية السنية أو ضربها بحزب اهللا
هذه اإلحداث تأتي بعد

األصولية اإلسالمية في لبنان، بل إن خبراء ومسؤولين سابقين فـي االسـتخبارات األميركيـة اتهمـوا                 
للمتشددين السنّة في لبنان، ما     "الخليجيين عموماً والسعوديين خصوصاً بأنهم يزيدون إسهاماتهم الخاصة         "

وفق ما أوردت "  صراع إقليمي متناٍم بين السنة والشيعةقد يغذي عنفاً جديداً في إطار
فإن مسؤولي استخبارات أميركيين سابقين يؤكدون أن آخر تدفق لألموال بـدأ            "وبحسب الوكالة المذكورة    

جزءا مـن جهـود     "، معتبرين ذلك    "كانون األول في محاولة لخلق ثقل في مقابل حزب اهللا          /في ديسمبر 
  ".تعزيز اإلسالم السنّي في مواجهة النشاط الشيعي المتنامي في الشرق األوسط وأفريقياالسعودية ل

وقالوا إن أمواالً   ". عصبة األنصار " بين الجهات التي تلقت األموال    "ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه أن       
رة الحريري هـو    واعتبروا أن الوالء لجدول أعمال السعودية وأس      ". فتح اإلسالم "أيضاً ذهبت إلى جماعة     

المتوقّع في
وهكذا بدأ التركيز يتزايد على منطقة الشمال، وتبلور في تقارير أميركية أمنية تركزت على إمكان تمديد                

إلـى  " جند الـشام  "من العراق إلى لبنان، وتعدد المجموعات المرتبطة بها من          " القاعدة السنية "مجموعات  
  .إلى منطقة الشمال" فتح اإلسالم"وصوالً إلى " رعصبة األنصا"إلى " حزب التحرير"

تسليط الضوء على وجود جماعات أصولية في طرابلس والشمال في بعض األوساط اإلعالمية اللبنانيـة               
المحسوبة على جهات حزبية معينة من شأنه أن يزيد من االحتقان الذي سببته االعتقاالت فـي صـفوف                  

السلفيين من قبل مخابرات الج
 منهم بسب200إضافة لمالحقة نحو    

العنف أو مواجهة حزب اهللا، وفي كلتا الحالتين يكون الرابح فيها من هو عدو لكال الطرفين في الـداخل                   
  .والخارج

يد هذا التحليل أهمية هو محاولة أحزاب لبنانية مناهـضة لفكـر الحركـات اإلسـالمية تـوريط                  ما يز 
 وأحداث مدينة طرابلس    2000 ومطلع العام    1999اإلسالميين عبر الربط بين أحداث الضنية نهاية العام         

ومخيم نهر
 إن ما أقدمت عليه مجموعة الضنية التي استخدمت أسلوب المباغتة وقطفت مجموعة من الجـيش                حيث

التكتيك ذاته حين لجأت إلى أسلوب المباغتة       " فتح اإلسالم "وعمدت إلى تصفية بعض منهم مشابه العتماد        
  .ردا على دهم أحد مراكزها

  طرح موضوع سالح األحزاب بقوة
بقوة على الرأي العام وعدم التفريق بين الفصائل الفلسطينية إضافة إلى           طرح موضوع السالح الفلسطيني     

واعتبارها عدة أسماء لجسم واحد وأنها تتشكل       " أنصار اهللا "و" جند الشام "و" فتح اإلسالم "ربط العالقة بين    
من جنسيات متعددة ولها ارتباطات بالقاعدة، عالوة على اتهام بعض هـذه المنظمـات بـالوقوف وراء                 

فجيرات الالت
  .السيطرة

  

            58 ص                                      732:                                 العدد25/5/2007الجمعة : التاريخ



  

  

 
 

مصادر فلسطينية أن تفاهماً فلسطينياً داخليـاً تـم علـى           "ب من معلومات عن          

يا أكد تعليقاً على المواجهات     حدث أنه موجه ضد سالحه ال سيما وأن دبلوماسيا أوروب             

ة إلقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع بهدف تدويل الوضع اللبناني وتـسليمه للقـوى                

 أمور الـبالد              

هناك مشروعا أميركيا وإسرائيليا لفتح االشتباكات في الداخل ألنـه       "ؤالء أن        

  .زمة في كل مرة يحاول الوسطاء حل الوضع سياسياً

وقد فسر هذا   ". فتح اإلسالم " حيث تتمركز حركة     مع قيادة الجيش المحاصر أصالً لمخيم نهر البارد        

 استنزاف الجيش اللبناني في معركة لن تحسم خصوصاً أنـه ال يملـك القـرار الـسياسي لـدخول                    -1
المخيمات الفلسطينية، فالزج به في معركة ال يستطع حسمها يزيد من استنزاف طاقـات الجـيش فـي                  

وهذا ما ينسجم مع ما سر
بنانية لتطبيق مـا اتفـق      من الفصائل الرئيسية في لبنان ينسق مع الدولة الل        ) لواء فلسطيني (أساس تشكيل   

، وأن "عليه على طاولة الحوار اللبنانية لجهة جمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات وضـبطه داخلهـا        
  .كٌلف مهمة اإلعداد لهذا االقتراح" خليل أبو طعان"مسؤول الكفاح المسلح السابق 

حزب اهللا قرأ في ال
بين الجيش وفتح اإلسالم أنه ال يرى في المدى المنظور ظالً لقيام دولة قوية وقادرة في لبنـان مـا دام                     

والتنظيمـات  " حزب اهللا "السالح خارج سلطتها وفي أيدي مجموعات مسلحة لبنانية وغير لبنانية وتحديداً            
  .الفلسطينية

 الحكم في لبنان وال تزال تواجهه هي مشكلة السالح عندما يصبح خارج             يضيف أن المشكلة التي واجهت    
  .سلطة الدولة

  تسليم لبنان للخارج أمنياً
تذهب أطراف في المعارضة اللبنانية إلى أن الحكومة اللبنانية أوعزت أو سهلت الوضع لمثل هذه األزمة                

لدولية بعد أن سلمت البلد قضائيا للخـارج        وذلك إلقناع الرأي العام اللبناني بضرورة االستعانة بالقوات ا        
عبر الدعو

  .اإلقليمية والدولية
النتيجة الفعلية للفوضى األمنية في البالد هي تغذية رصيد المخطط األميركـي            "وترى هذه األطراف أن     

للبناني تحت عنوان أن الدولة اللبنانية قاصرة وعاجزة بمؤسساتها عن أخذلتدويل الوضع ا  
ومحاولة النيل من قدرة الجيش اللبناني على فرض األمن واالستقرار تخدم هذه الصورة التي هـي لـب                  

وقاصـرة  إقحام المحكمة في الفصل السابع وجوهر رسالة السنيورة التي فحواها أن لبنان دولة بال سيادة                
  ".عن معالجة مشكالتها الخطيرة أمنياً وسياسياً وقضائياً

بناء على هذه الرؤية يرى ه
لم يعد يستطيع أن يقف في وجه المقاومة، فيريد أن يفتح االشتباكات الداخليـة اللبنانيـة ألنهـا الورقـة                 

يرة، وإذا استطاع االحتالل األميركي واإلسرائيلي فتح مثل هذه الصراعات سيبقى عندها إلـى أبـد                األخ
  ".اآلبدين

وتحركاتها منذ مدة وترصـدها منـذ       " فتح اإلسالم "ما يجعل هذا التحليل منطقيا أن الدولة تعرف بوجود          
ما تردد من وجود طابور     إعالن الحركة عن اسمها في المخيمات وقد غضت النظر عن تسلحها، فضالً ع            

خامس أو خط ثالث حاول تفجير األ
وإذا أخذنا ما يحصل من تفجيرات متنقلة في بيروت متزامنة مع تفجير الوضع في الشمال، على فرضية                 

دة مدروسة وأن األزمة مفتعلة     أن ال عالقة لفتح اإلسالم بتلك التفجيرات كما نفت هي؛ يؤكد أن هناك أجن             
  .وأن هناك من تورط بها والهدف تسليم البلد للخارج أمنياً

  تغير عقيدة الجيش اللبناني
المالحظ لكيفية تفجر األزمة يالحظ وفق المعلومات اليقينية أن فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي لم                

ينسق 
الفعل من قبل محسني الظن بأنه تنافس غير مشروع بين المؤسستين كما قال الجنرال عون، في حين قرأ                  
فيه قسم من المعارضة أنه عمل متعمد من قبل طرف حكومي ال سيما أن فرع المعلومات محسوب على                  

 هو توريط الجيش اللبناني في مـشكلة مـع سـالح المخيمـات              جهات في المواالة وأن بغيته من الفعل      
  :الفلسطينية لتحقيق األهداف التالية
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ينية للحـدود الـسورية     مناطق الفلسط             

 يخفـف مـن                  
وبالتالي قد يقطع الطريق علشعبيته الداخلية ويجعله طرفا في الصراع الدائر        

  .مه لرئاسة الجمهورية مع قرب االستحقاق الرئاسي
ذكر وبغض النظر عما إذا كانت هذه النقاط جميعها أو بعضها مبتغـاة مـن هـذه العمليـة                      

وضوع الفلسطيني هـو    عسكرية فإن مما يتفق عليه المتابعون والخبراء اإلستراتيجيون في لبنان أن الم           
  .موضوع سياسي وحله بالتالي يكون بطريقة سياسية وليست أمنية

وأن الدخول في هذه اللعبة ال يبقي جيشا وال دولة وقد يكون بداية لعودة البالد لحرب أهلية ال سيما وأن                    
 أهلية كالتي   التقارير تفيد بأن طرفا ثالثا دخل على خط األزمة من قناصة مؤجورين بغية دفع البلد لحرب               

  . أو على األقل إعادة رسم خريطة البلد بما يتفق مع المتغيرات الدولية1975جرت عام 
   24/5/2007الجزيرة نت 

  
:كاريكاتير

وضع الفلسطيني عبر توريطه في معركة لم يختر توقيتها بنفسه ما يعني إظهار عدم كفاءتـه وحاجتـه                 ال
لمساندة ودعم من قبل القوات الدولية أو تغيير وضعيتها في لبنان وبالتالي تبرير انتشارها على الحـدود                 

بين لبنان وسوريا على اعتبار أن مخيم نهر البارد هو من أقرب ال
  .شماالً

 معروف لكل لبناني أن عقيدة الجيش اللبناني عقيدة وطنية باعتباره إسرائيل عدوة وحيدة في الصراع                -2
الدائر بين المواالة والمعارضة، وبالتالي فإن توريطه في حرب مع المخيمات من شانه أن

ى قائد الجيش مـن طـرح           
اس

فوق كل ما 
ال

106.   
  

  
  25/5/2007األيام الفلسطينية 
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