
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 

73 26/5/2007السبت  

ــواراً ــضيف ح  تست
 لتثبيت التهدئة بـين     

  فتح وحماس
 

 4ص ... 

  "االسرائيلي"العدوان احتجاجا على ة ستقالاال  نيتهن هنية ينفي أنباء عن
  لمدة شهر في غزة" تجريبية" اقتراحاً من عباس بتهدئة 

  لوقف إطالق النار في غزة والضفة ون إلى مجلس األمنؤج
  س يكره الصواريخ كما نكره نحن اليهود

  أبو العينين يتحضر إلدخال قوة عسكرية إلى المخيم: في نهر البارد
  في بالد الشام يتوعد باستهداف المسيحيين في لبنان

  تصاالت الستئناف المفاوضات وعقد لقاءات بين اسرائيل ودولة عربية
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8  :كاريكاتير

***  

   لتثبيت التهدئة بين حركتي فتح وحماس فلسطينياًمصر تستضيف حواراً 
نـضال  ومحمد الـسعدي    نقالً عن مراسليها    القاهرة  وغزة  ورام اهللا    من   25/5/2007 رويترز   أوردت

 إن مصر ستستضيف محادثات     ، الجمعة ، قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون    :جوناثان رايت والمغربي  
 الذي تفجـرفتح وحماس لقادمة مع سياسيين فلسطينيين في محاولة لتخفيف التوتر بين          يام ا في األ 

4  

  
1.

  ."سرائيلإ"طالق النار مع  إل

لـى  إ     
خر من فتح هو    آنه وزعيم   أحمد لرويترز   وقال نائب رئيس الوزراء عزام األ      .عنف هذا الشهر في غزة    

دف ل االحمد إن اله   وقا .روحي فتوح سيسافران الى القاهرة يوم السبت لالجتماع مع مسؤولين مصريين          
 ،لى االقتتـال الـداخلي    إنه لن يكون هناك عودة      أطالق النار والتأكد من     إمن االجتماع هو تثبيت وقف      

 سبل التفاوض على وقف شامليضاًأن ممثلي فتح سيبحثون أ مضيفاً
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ن تكـون متأكـدة أنهـم       أكتي فتح وحماس فيجب             

 والسبل الكفيلة بعـدم   فتح وحماس بين حركتي

يـة جهـة    أو مـن    أية دعوة مصرية          

  .ها وتشكيالتها

و أن، وربما تصلنا في الـساعات       
  .ذا دعينا سنلبي الدعوةإ:  وأضاف.يام القادمةاأل

يـة  أ تتـسلم      

  
2.

على " ي
  .قطاع غزة والضفة الغربية

حمـاس   حركة زعماء من    ن مصر ستدعو أيضاً   أوقال مسؤول قريب من الترتيبات الخاصة بالمحادثات        
  .يجاد أرضية مشتركة بين الحركتينإمل أ على ،لى محادثات مماثلة في وقت الحقإ

ظـر  نتن حمـاس ت   أضاف  أ و ،نه يعلم بأمر التحرك المصري    أمتحدث باسم حماس    الوقال فوزي برهوم    
  .ذا جاءتإنها سترحب بالدعوة ألى القاهرة وإدعوة رسمية للتوجه 

أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي في القاهرة أي تفاصـيل بـشأن             ولم يذكر وزير الخارجية المصري      
ن أوزيـر الخارجيـة أكـد       "ن  إوسط المصرية   نباء الشرق األ  أوقالت وكالة    .الخطة الخاصة بالمحادثات  

مصر عندما تدعو لعقد اجتماع يضم عناصر من حر
أوضح أن هذا الجهد المـصرى      "ن أبو الغيط    أضافت الوكالة   أو ." به سينفذون ما يتفقون عليه ويلتزمون    

 ي لمثل هذا اللقاء ك     لكن المناخ يجب أن يكون مناسباً      ،رض فى غزة أو فى القاهرة     مستمر سواء على األ   
لى أن مصر ليست من أنصار الدعوة الجتماعات ثـم          إأشار وزير الخارجية     ":وقالت ."يحقق الهدف منه  
  ."ابيع قليلة اقتتال أكثر حدة عما كانيدور بعدها بأس

أعلـن النـاطق    : ب.ف. و أ  حامد جاد  من غزة نقالً عن مراسلها       26/5/2007 الغد األردنية    وجاء في 
باسم حركة فتح عبدالحكيم عوض في حديث للغد أن حركته تلقت أمس دعوة من الوزير سليمان إلجراء                 

باالقتتالحوار معمق حول أسباب األزمة الداخلية المتمثلة     
لى ذلك أكدت مصادر إعالمية فلسطينية أن الوفد األمني المصري المقـيم             إ .العودة لمثل هذه االشتباكات   

 دعوات فردية للفصائل الفلسطينية إلجراء حوار في القاهرة خالل األيام القليلة            في قطاع غزة وجه فعلياً    
ن وفد حركة حماس سيغادر القطاع عقب عودة وفد حركة فتح ومن ثم سيغادر وفد مـن                 أالمقبلة، مبينة   

  .حركة الجهاد اإلسالمي والجبهتين الشعبية والديمقراطية
 سـينطلق    فلسطينياً لى أن حواراً  إمن جهة أخرى أشار القيادي في حركة فتح ماهر مقداد في حديث للغد              

ناء العامين للفصائل الفلسطينية وشخصيات مستقلة مـن أجـل          مفي القاهرة مطلع الشهر المقبل يضم األ      
  . بين الفصائل للحوار الذي استضافته دمشق أخيراًمناقشة ملف منظمة التحرير الفلسطينية وذلك استكماالً

كد الناطق باسم فـتح     أ: وليد عوض  نقالً عن مراسلها     رام اهللا  من   26/5/2007 القدس العربي    وأفادت
مقداد للقدس العربي الجمعة ترحيب حركته بأفي قطاع غزة ماهر     

ية دعوة يكون الهـدف منهـا       أنه شدد علي رفض     أال  إطار المشاورات الفلسطينية العربية،      إ عربية في   
 نرفض عقد حوارات جديدة بهـدف الوصـول         :وقال مقداد  .الوصول التفاق جديد علي غرار اتفاق مكة      

 لبحث الملـف    2 بعقد اتفاق مكة     حمد يوسف مؤخراً  أ. ما طالب به د    ىلإشارة  إ وذلك في    ،2التفاق مكة   
منية وصالحياتجهزة األمني الداخلي وخاصة األاأل

ـ    ىن الحركة عل  أ ، للقدس العربي  ،سالميالجهاد اإل في   يادالقيوضح خضر حبيب    أمن جهته    ن أ علـم ب
وبشأن استالم حركته دعوة رسمية مـن        .مصر لعقد لقاءات ثنائية   هناك دعوات للفصائل الفلسطينية من      

قبل الجانب المصري قال حبيب لم نتسلم الدعوة بشكل رسمي لغاية اآل           

ن حركته لمأالعربي  وضح النائب جميل المجدالوي من الجبهة الشعبية للقدس         أه  انبومن ج 
مني المصري في غزة لعقد لقاءات ثنائية مع مـسؤولين مـصريين فـي              دعوة رسمية من قبل الوفد األ     

  .مني لم يبحث ذلك االقتراح مع الجبهةن الوفد األأ ىلإ القاهرة، منوهاً

  "ائيلياالسر"العدوان احتجاجا على ة ستقالاال  نيتهمصدر مقرب من هنية ينفي أنباء عن 
نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء، إسماعيل هنية، ما تردد في بعض وسائل اإلعالم من               : ألفت حداد 

االسرائيل" ساعة في حال لم يتوقف الهجوم        72أنباء بأن رئيس الوزراء هدد بتقديم استقالته خالل         
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علـى  " االسرائيلي"ربية المجتمع الدولي بوضع حد للعدوان ن جهة ثانية طالب رئيس الوزراء الدول الع  
الـشعب الفلـسطيني عـن          

3.

ه قطاع غزة و العدوان الجنوني الذي يتعرض له              
شعبنا الفلسطيني بما في ذلك الهجمة على مواقع القوة التنفيذية وحرس رئيس 

نية االقتصادية واعتقال الوزراء والنواب ورؤساء وأعضاء البلديات والمجالس المحلية إنما يعبر عن             لب
هذه الحملة  "     

4.

 .زةغرب غ              

وقـصفت مروحيـة     . بالكامل، وإصابة ثالثة من عناصر القوة بإصابات متوسطة           
 لكـن دون وقـوع      الخمـيس  موقعا للقوة التنفيذية في الشيخ رضوان كانت قد قصفته ظهـر          " سرائيلية

ح، استهدفت مـوقعين تـابعين للقـوة               

5.
من اقدامها على اس" اسرائيل" حذّر النائب عن حماس إسماعيل األشقر        :غزة

بانها ستدفع ثمن غالي اذا ما      " اسرائيل"ماعيل هنية أو غيره من القيادات الفلسطينية السياسية، متوعدا          
 ألن  ، اغتيال هنيـة      

م
ال يمكن أن يثني " االسرائيلي"قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن العدوان        

 .التمسك بحقوقه المشروعة من أجل الحرية واالستقالل، ولن يخدم األمن واالستقرار في المنطقة
  25/5/2007 48عرب

  
 ملة التي تشنها قوات االحتالل على غزة ستفشل امام صمود شعبناالح: هنية 

 أن الحملة التـي     ، فجر اليوم السبت   ،قال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية     :  حكمت يوسف  -غزة  
 .على قطاع غزة ستبوء بالفشل أمام صمود وتماسك الشعب الفلسطيني         " االسرائيلي"تشنها قوات االحتالل    

بيان تعقيبا على القصف المتواصل الذي يتعرض له قطاع غـزة مـن قبـل طيـران                 وأضاف هنية في    
إن حملة القصف الذي يتعرض ل"" االسرائيلي"االحتالل  

الوزراء ومحالت الصرافة               
وا

وأكد  هنية أن .""االسرائيلي"المأزق السياسي واألمني واإلفالس األخالقي الذي يعيشه الكيان         
 ."ستبوء بالفشل أمام صمود وتماسك الشعب الفلسطيني

  26/5/2007وكالة سما 
  
  يواصل قصف التنفيذية و.. ستهدف محيط منزل هنية للمرة الثانيةي" االسرائيلي"طيران ال 

فجـر اليـوم الـسبت      " االسرائيلية" جددت الطائرات الحربية     :غزةمن   25/5/2007وكالة معا   نشرت  
قصفها لنقاط الحراسة القريبة من منزل رئيس الوزراء اسماعيل هنية على الطريق الساحل 

وافاد مراسلنا نقال عن مصادر امنية ان الطائرات الحربية اطلقت صاروخين على نقطـة حراسـة فـي                  
 دون ان يخلف القصف اصابات في االرواح اال ان اضرار كبيرة نجمت في المكـان،                هنيةمحيط منزل   

 في جباليا،   كما قصفت الطائرات الحربية ورشة حدادة      .وخلق القصف حالة من الهلع لعدد من المواطنين       
 .دون وقوع اصابات اال ان اضرار جسيمة وقعت في المكان، وفي عدد من المنازل المجاورة

قـصفت  " 16اف  "طائرة من نوع     أن   ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     25/5/2007 48عربوذكر موقع   
 وقـوع ثالثـة      موقعا تابعا للقوة التنفيذية في قرية المغرافة جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن            ،يوم الجمعة 

وقال شهود عيان إن الطائرة قصفت الموقع مرتين متتاليتين خالل دقائق، ما             .اصابات في صفوف القوة   
أدى إلى تدمير الموقع

ا"
وشنت الطائرات المروحية ثالث غارات على مدينة رف .إصابات

التنفيذية وسط رفح، ما أدى إلى سقوط تسعة إصابات من المواطنين، واستهدفت الغارة الثالثـة ورشـة                 
 .حدادة دون إصابات

  
  هنية سيكلف غالياً االقدام على اغتيال: النائب إسماعيل األشقر 

ـتهداف رئـيس الـوزراء         
إس

إياكم من اإلقدام على" ئيلاسرا"ـنقول ل "وأوضح قائال    .اقدمت على مثل هذه الخطوة    
 ."الثمن غالياً" اسرائيل" ومن ثم ستدفع ،اغتياله يعني انهياراً للسلطة

  26/5/2007فراس برس 
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6.

 لمعا إن قوة من الجيش االسرائيلي حاصرت منزل اسرتها عند الساعة الواحدة 

في سياق آخر اقتحمت قوات االحتالل فجر السبت مقر مديرية االوقاف في 
وعلّق زيد زكارنة مدير أوقاف جنين على الحملة لمعا بالقول  .مقر من ملفات وثالثة اجهزة حاسوب

نية حسب القانون التابعة للسلطة الفلسطي

7.

قواس رئيس بلدية قلفيلية إلى جهة مجهولة لـم                 
وأشار المحامي إلى أن العديد ممن اختطفوا ليلة أمس يعانون من أم .تعرف بعد 

امد البيتاوي يعاني من مرض السكري، والـذي        ض األحيان إلى درجة الخطر، كما هو حال الشيخ ح         
س بلدية نابلس                 

8.

 أسس وطنية، بعيدة    ىهزة األمنية الفلسطينية عل          
، لتصبح مؤهلة لحفظ النظام واألمن بدالً من قتل العن التخريب والعصبية  

 خلفيـة إطـالق اللحيـة والهويـة         ىالشقر مشاركة األجهزة األمنية في اختطاف المواطنين وقتلهم عل        
ـ   : نظيمية وتنفيذ حكم اإلعدام بهم يجعلنا ال نثق بهذه األجهزة، ومتسائال            األجهـزة   ىكيف سنحافظ عل

  وتواصل حملة اقتحام المؤسسات الفلسطينية .. اسرائيل تعتقل الوزير وصفي قبها 
الوحدة الفلسطينية وصفي قبها من منزله في  اعتقلت اسرائيل فجر السبت وزير الدولة في حكومة :جنين
ويعتبر قبها الوزير الثاني الذي تعتقله اسرائيل في غضون ثالثة أيام بعد اعقتال ناصر الدين  .جنين

وقالت إبنة قبها .الشاعر
وأضافت أن الجنود صادروا كافة  .نزل وتقوم بتفتيشه وتعتقل والدها قبل أن تقتحم الم،والنصف فجراً

ويعد هذا االعتقال الثاني  .يوي وجهاز الحاسوب الخاص بوالدها بعد تفتيش غرفتهلاالوراق واجهزة الخ
 بينما بلغ عدد مرات االعتقال التي تعرض لها كبها على ايدي قوات ،لقبها وهو يشغل منصب وزير

  . مراتاالحتالل ثماني
جنين وصادرت محتويات 

ال
إنها غطرسة وسيطرة على المؤسسات الوطنية الفلسطينية "

  .وتساءل زكارنة عن سبب اقتحام مديرية االوقاف التي ال عالقة لها بالسياسة .الفلسطيني
  26/5/2007وكالة معا 

  
  نقل الوزراء والنواب المختطفين إلى جهة مجهولة ياالحتالل 

لنـواب  منعت قوات االحتالل في معسكر حوارة إدخال المالبس لألسرى المختطفين من ا     : علي السمودي 
جاء ذلك في تصريح لمحامي جمعية نفحة الذي قام بزيارتهم مساء            .ورؤساء البلديات دون إبداء األسباب    

 وذلك بعد منعه من زيارتهم لمد تزيد على الثالث ساعات وافقت بعدها إدارة المعسكر علـى                  الجمعة يوم
شاعر وزير التربية والتعلـيم     ناصر الدين ال  .وأوضح المحامي أن قوات االحتالل نقلت كل من د         .إدخاله

والنائب عبد الرحمن زيدان والشيخ حامد البيتاوي ووجيه 
راض مزمنة وتصل في               

بع
أدى إلى بتر جزء من ساقه مؤخرا، ووضعه الصحي خطير جدا، والحاج عدلي يعيش رئي

 .الذي يعاني من مشاكل صحية في القلب والمعدة والقولون
  25/5/2007 48عرب

  
  خرت في األجهزة األمنيةكل وزراء الداخلية اُفشلوا ألن هناك مافيا ن: قرر لجنة األمنُم 

اكد مقرر لجنة االمن والداخلية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب إسماعيل           :  وليد عوض  -رام اهللا   
األشقر الجمعة ان هناك مافيا في داخل االجهزة االمنيـة الفلـسطينية تعرقـل عمـل وزراء الداخليـة                   

لية السابقين افشلوا ألن هناك مافيـا نخـرت فـي           وقال االشقر كل وزراء الداخ     .الفلسطينيين المتعاقبين 
األجهزة األمنية ال تريد أن تطيع القيادة السياسية وال تريد أن تكون هذه األجهزة تعمل علي حفظ النظام                  

وفي هذا االتجاه طالب األشقر بإعادة صياغة األج .العام
وقـال   .مواطنين وتهديـدهم           

ا
الت
  . الشعب الفلسطيني؟ىمنية وهي التي تشكل خطراً علاأل

  26/5/2007القدس العربي 
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9.

وطالبت ماليزيا التي تترأس منظمـة المـؤتمر        . ول عدم االنحياز حول هذه المسألة        
ودعت حركة عدم  .تدخال فوريا لألمم المتحدة في غزة     اإلسالمي  

األخير ضد  " االسرائيلي"مسؤولياته بالمساعدة على وضع نهاية فورية للعدوان        "جلس األمن على تحمل     
ابعة احترام   طالبت بنشر مراقبين لمت    

10.

  
ى اساليب متنوعة في تجنيد العمالء تقوم على الترهيب والترغيب، مؤكدا أن األخير يستند الى تقـديم                 
املة سفر، أو الحصول على تـصريح               

11.

نواحيها كافـة وبخاصـة     "حيث بحث مع فؤاد السنيورة في أوضاع المخيم من          راي الحكومية    

 لوقف إطالق النار في غزة والضفة ون إلى مجلس األمنؤالفلسطينيون يلج 
سعى المراقب الدائم لفلسطين في األمـم المتحـدة ريـاض منـصور             ": أ.ب.د"و" ا ف ب   "–نيو يورك   

. لنار في غزة والضفة وإرسال مراقبين تابعين لألمم المتحدة        الخميس للحصول على دعوة لوقف إطالق ا      
وأوضـح  . وقال منصور إن هذا االقتراح يحظى بدعم دول عدم االنحياز ومنظمة المـؤتمر اإلسـالمي              

وقف فوري للمعارك بـين     "للصحافيين على هامش نقاش في مجلس األمن انه يشدد على الحصول على             
وأعرب سفير الواليات المتحدة فـي       ."غزة وإذا أمكن في الضفة الغربية     والفلسطينيين في   " االسرائيليين"

األمم المتحدة زلماي خليل زاد الذي يترأس مجلس األمن لهذا الشهر عن استعداده لالجتماع بدبلوماسيين               
عرب وآخرين من د

إلى وقف إلطالق النار وحثت      االنحياز   
م

كما ."الشعب الفلسطيني ووضع آلية للحفاظ على وقف إطالق النار        
  .وقف إطالق النار

  26/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
 لالحتالل في الضفة األمن الوقائي يلقي القبض على شبكة عمالء 

علن جهاز األمن الوقائي الفلسطيني بالضفة في بيان له         أ :رام اهللا من   26/5/2007الحياة الجديدة   نشرت  
ء تشكل شـبكات جاسوسـية تعمـل بـأمر مـن            عن تمكنه من القاء القبض على مجموعات من العمال        

لمراقبة المطاردين وتسليمهم واسقاط الـشباب والفتيـات وتجنيـدهم ألجهـزة            " االسرائيلية"المخابرات  
 .المخابرات والشاباك ومالحقة ومتابعة نشطاء االنتفاضة والمساهمة الفاعلة في اعتقالهم او تصفيتهم

أعلـن جهـاز    :  عن مراسلها في رام اهللا، منتصر حمدان       نقالً 26/5/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
تلجـأ" االسرائيلية" بين أن أجهزة المخابرات       العمالء ن التحقيق مع افراد شبكة    أاألمن الوقائي في الضفة     

ال
 مبالغ مالية أو تسهيل بعض المعامالت مثل معإغراءات مثل دفع  

عمل، أما بالنسبة للشق اآلخر، فإنه يجري استخدام أساليب التهديد والضغط من خالل الـربط بقـضايا                 
  .اخالقية، اضافة الى أساليب التهديد باالعتقال لسنوات طويلة أو سحب التصاريح او منع السفر للخارج

  
  يوسع المعركةفي نهر البارد تدخل الفلسطينيين عسكرياً : زكي 

 واصل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أمس تحركاتـه وجوالتـه علـى                 :بيروت
وأمس زار زكـي     .المسؤولين اللبنانيين لمعالجة تطورات الوضع األمني في نهر البارد في شمال لبنان           

مجدداً الس
المساعدات والتـسهيالت التـي تقـدمها       "وأشار إلى أن    . ، حسبما أوضح زكي بعد اللقاء     "اإلنسانية منها 

وكـرر أن   ". وتساعدهم على تخطي األوضاع التي يعيـشونها      , الحكومة والهيئات األهلية للنازحين جيدة    
أن كل الجهود منصبة إليجاد مخرج لهذه األزمة بأفضل         "، موضحاً   "ي المخيم ال تزال صعبة    األوضاع ف "

  ".الطرق
وكذلك زار زكي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، علـى رأس وفـد مـن الفـصائل                   

لبنـان  الفلسطينية ضم قيادة فصائل منظمة التحرير، والتحالف الفلسطيني، في حضور ممثل حماس فـي   
األزمة الطاحنة والمأساة الكبيرة التي حلت      "وأوضح زكي بعد اللقاء أن البحث تركز على          .أسامة حمدان 

أخيراً في نهر البارد، وتداعياتها خصوصاً أن الموجودين داخل المخيم تحت النار، أمـا الـذين نزحـوا                 
لى أننا ندفع ثمن ظاهرة غريبة      كان هناك توافق ع   : "وأضاف". فيعانون من عدم توافر مقومات االستقرار     
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ي        

  ".جيشطع الطريق على ال

  ".تقبالً نتيجة اعتدائها وتمردها
الى ذلك، بحث زكي في مقر ممثلية منظمة التحرير في بيروت، مع السفيرة البريط

وأطلـع   ".نان وفلسطين وكذلك في نهر البـارد      المستجدات المتعلقة باألوضاع السياسية العامة في لب      "ي  
هـر البـارد،              

12.

الدخول فـي معـارك                
ان : صحافي ناصـر اللحـام  

 ".مختطفة فيها أطفال ونساء ومجرمينعامل مع هذا الموضوع كطائرة 

يين والكفاءات ومن يعتقد أن عصابة مكونة مـن         حتاج الى تفاهم من قبل السياس         

: وتـابع  ".واإلسالم منها براء، وهي ليست فلسطينية     " فتح اإلسالم "ال هوية لها، أطلقت على نفسها تسمية        
قطعاً بحثنا في العمق، وهذه الظاهرة ال تعالج فقط بالسالح، بل تعالج بقتل األفكار وتعالج أيضاً بالعزل                 "

اياها أن تهدد أي جزء عزيز علينا سواء أكان مخيمـاً أم ضـيعة أم               وبكل المحاوالت التي ال تسمح لشظ     
مقطوع، وال يوجـد حـوار رسـم" فتح اإلسالم "االتصال بين الفصائل الفلسطينية و    "وأكد ان   ". مدينة

هناك شخصيات فلسطينية ولبنانية وعلماء يجرون أحيانـاً        "وأشار الى أن    ". فلسطيني مع هؤالء النكرات   
لم يعرض علينا تحمل واجباتنا في المعركة التي تجرى هناك،          : " وتابع ".ير الرسمية بعض االتصاالت غ  

أي "واعتبر أن   ". وعندما يتعلق الموضوع بمعركة ال يمكن ألحد أن يدفعنا لمعركة ونحن لسنا جزءاً منها             
تعامل داخل المخيم عسكرياً من الفلسطينيين، كأنك توسع المعركة وكأنك تق

أن المشكلة في نهر البارد ليست فلسطينية وال مع الشعب الفلسطيني المقـيم فـي         "أما المفتي قباني، فأكد     
لبنان والذي تبرأ هو وفصائله كلها من هذه الفتنة الباغية التي تنتحل صفة اإلسالم، وإن هذا األمر ينبغي                  

ها من غير الفلسطينيين، وينبغي أن ال يتحمـل         أن يكون واضحاً لجميع اللبنانيين فهذه الفئة الباغية معظم        
الشعب الفلسطيني أي آثار سلبية حاالً أو مس

انية فرنسيس غـاي                 
ف

األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يعاني منها النازحون الفلسطينيون مـن ن"زكي غاي على    
  ".والحاجة الماسة للتخفيف من هذه المعاناة

  26/5/2007الحياة 
  
 تصريحات وحماس لعبت على ال..نتعامل مع نهر البارد كطائرة اختطفها مجرمون :زكي 

 بالمجموعـة الجاهلـة     "فتح االسالم " وصف عباس زكي ممثل منظمة التحرير في لبنان جماعة           :بيروت
 نهـر   المستبدة والتي تتستر باالسالم وتمارس ابشع الجرائم بحق االطفال والنساء والشيوخ فـي مخـيم              

، أرادت تشويه حركة    واضاف زكي في حديث لشبكة معا التلفزيونية ان هذه المجموعة بال هوية            .البارد
هـذه  "وأضـاف    .وخرجت القادة الذين تحلوا بالقيم واالخالق واحترام االخر       " اسرائيل"فتح التي حاربت    

المجموعة تتستر باإلسالم على جرائمها بحق اناس أبرياء، وأجبرت المخيم على 
راه معه الوقال زكي في لقاء اج ".خلفت وراءها العديد من الجرحى والقتلى    

هذه المجموعة ليس لها هوية وال اجندة وهي غير محسوبة على اي جهة ال فلسطينية وال لبنانية ويجـب                   
ال يجوز ان يدفع الفلسطينيون واللبنانيون ثمن جرائم تلـك المجموعـة            " وتابع قائال  .محاربتها واجتثاثها 

ويجب أن نت
 وردا على سؤال مغزى وصول مساعدات امريكية عسكرية للجيش اللبناني؟

 مليون فالجيش يحتاج الى تكنولوجيا للدفاع عن نفـسه ألنـه            200لماذا ال تدفع أمريكا للبنان      : زكيقال  
ـ            ـ    يمثل األمن للوطن بإعتباره جيش عروبي مجرب، ولماذا نتناسى أن أمريك  3" اسـرائيل "ـا تـدفع ل

  ..مليارات
وحول سؤالنا اذا كانت فتح االسالم رفضت التفاوض مع فتح وانها قبلت وسـاطة حمـاس والفـصائل                  

أعتقد أن في كل مكان يمكن أن يحدث إنقالب إال في فلسطين قضية القضايا وتحتاج                "زكياالخرى قال   
الى حشد الرأي العام، وت

 الف مقاتل تستطيع أن تقلب القضية فهو مخطئ، وال يستطيع أيا كان تحويل القضية من قضية عادلة                  15
ولن يكون ال أعمى وال ساذج وإنما صاحب كفاءة من سـيقود فلـسطين، ال               .. الى أخرى دينية فصائلية   

أذكركم بما قال ياسر عرفات نحن نسير فـي طريـق ملـيء    يمكن لفلسطين أن تطوب لصالح فصيل، و   
 .باألشواك وليس الورود
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بعض الفصائل ظنت أن العصابة هذه سوف تشوه من سمعة ونضال حركة فتح،             : بقوله" تي
ولكن انا اقول ان المعركة لم تبدأ بعد ونحن في ظل غياب الوحدة الوطنية وفي

 مـازن سـيزور      اذا كان الرئيس ابو    زكيواخيرا سؤل   . ون هناك تشويه للقضية والوحدة الفلسطينية     
ـيل القـضية                 

13.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الخيارات الموجودة لحـل هـذا           
ن الجيش اللبناني مصمم على ضرورة تسليم المتـواإلشكال لم تعد كثيرة، وأ    

بنانيين، مشيرا إلى أن مرور الوقت ليس في صالح المخيم وال في صالح أي أحد، وأن الكلمة الوحيدة                  
ـي تـسليم المتـورطين مـن            

14.

 . الرئاسة بغزة

ي تهدئة أن ألى إ اًريش، محركته ستدرس اقتراح عباسن إ حماس، 

وردا على سؤال حول اتصاالت خالد مشعل برؤساء لبنان وبرئيس جامعة الدول العربية وهـل هنـاك                 
 وحماس حول موضوع نهر البارد انتقد عباس زكي حماس وقال انها تشعر انهـا               . ف . ت .تنسيق بين م  

أن يومها قد جاء وفرصتها في الحكم قد حلت، هي تتمنى في كل يوم أن تهزم فتح في                  هي التي تحكم، و   
كل األماكن والساحات وهي لديها خطاب يختلف عن لهجة الرئيس وبعيداً عن توحيد القضية الفلسطينية،               

واضـاف يهمـز     .واستخدمت خطابات اعالمية فاقعة الثبات حضورها بعيدا عن المصلحة االستراتيجية         
الذا"طاب  للخ

 ظل التجاذب أتمنى أن ال                    
يك

مخيم نهر البارد عاجال، فقال ان الوقت غير مالئم االن ولكن الـرئيس يتـابع كـل تفاص
 .وتداعياتها

  25/5/2007وكالة معا 
  
  ال تقدم في المساعي لحل الخالف في نهر البارد والكلمة بيد الجيش : مصادر فلسطينية 

وى في لبنان أنها مازالت لم تنجز بعد شيئا يـذكر            أكدت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المست      :بيروت
وحذرت هذه المصادر    ".فتح اإلسالم "فيما يخص مساعي حل المشكلة بين قيادة الجيش اللبناني وجماعة           

السياسية المطلعة التي تحدثت لقدس برس وطلبت عدم الكشف عن اسمها، من خطورة استمرار الوضع               
:  من احتقان بين المؤسسة العسكرية وجماعة فتح اإلسـالم، وقـال    خيم نهر البارد على ما هو عليه      مفي  

الكل في الساحة السياسية الفلسطينية مقتنع بأن مخيم نهر البارد ال يحتمـل وجـود هـذه المجموعـة،                   "
والمساعي الجارية اآلن هي محاوالت لتجنيب المخيم أضرارا بليغة يمكن أن تصيبه فـي حـال تجـدد                  

وتحدثت المصادر عن وحـدة الـرأي لـدى مختلـف الفـصائل              ". الجماعة المعارك بين الجيش وهذه   
ونفت هذه المصادر صحة المعلومات التي تحدثت عن دخول بعض العناصر المسلحة مـن              . الفلسطينية

 .بعض التنظيمات الفلسطينية إلى المخيم    
رطين فـي قتـل الجنـود               

الل
اآلن في يد الجيش اللبناني مع تراجع رهانات نجاح المساعي الفلسطينية ف

  .سالم إلى األمن اللبنانيعناصر فتح اإل
  25/5/2007 قدس برس

  
 لمدة شهر في غزة" تجريبية"الفصائل تدرس اقتراحاً من عباس بتهدئة  

كد قياديون في أ: وكاالتوال خلف خلف  نقالً عن مراسلهرام اهللا من 25/5/2007موقع إيالف أورد 
  في قطاع غزة لشهر تمهيداً"سرائيلإ"ن الرئيس محمود عباس اقترح تهدئة مع أعدد من الفصائل 

 وذلك خالل لقائه مساء الجمعة مع خمسة فصائل في مقر،لتطبيقها في الضفة الغربية
 من قطاع غزة مقابل وقف ويتضمن اقتراح عباس وقف الهجمات الفلسطينية بما فيها الصواريخ انطالقاً

رات واالغتياالت واالنسحاب من مناطق قطاع غزة  الغايضاًأ بما يشمل ،شكالهأ ب"سرائيليالعدوان اإل"
سالمي والجبهتان واجتمعت الفصائل الخمسة وهي فتح وحماس والجهاد اإل . لمسؤول فلسطينيوفقاً

  .الشعبية والديمقراطية فيما بينها ثم التقت للمرة الثانية مع الرئيس عباس في مكتبه بغزة
يمن طه، المتحدث باسم حركةأوقال 
كد خالد البطش، القيادي في الجهاد، كما أ". ن تكون متبادلة ومتزامنة وشاملةأيجب  ""سرائيلإ"مع 

هو رد فعل على "طالق الصواريخ إن ألى إشار أو، ن حركته ستدرس هذا المقترحألفرانس برس 
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 ساعة إلقناع 4

هدينا بل وقدمنا خيرة 
 ليس اقتناعاً وإنما لكي ال نخرج عن اإلجماع الوطني ،ائنا وقادتنا ضحية لتهدئة هشة مع االحتالل

فق إال على تهدئة تعيد الحياة الكريمة  نوا

  في غزة بحي الشجاعية.15

عمليـة  "ن  ألوية في بيان لها     وأكدت األ  .وخين    
لى وصـف   إفي إشارة منها    " صف تأتي رداً على كل من يصف صواريخ المقاومة الفلسطينية بالعبثية          

ريخ التي هجرت المستوطنين عن سـديروت        

  ن اليهود.16
 التخاذه خطوات تصالحعباس مجدداً الرئيس  سؤول كبير في حماس      انتقد م  :غزة

عباس يكره الصواريخ كمـا نكـره نحـن          ":ار ريان للصحفيين خالل مسيرة لحماس في قطاع غزة        

ي تهدئة أن أ شدد على هلكن". يلية والمطلوب وقف شامل للعدوانسرائالعمليات الهجومية العدوانية اإل
 ". جدياً وطنياًاًتتوجب حوار"شاملة 

من جهة ثانية، هددت الفصائل ليل الجمعة بأنها ستسقط موافقتها على التهدئة التي تشمل الضفة مع 
طلع على ، ونقل موقع صحيفة هآرتس على اإلنترنت عن مصدر فلسطيني م"اإلسرائيلي"الجانب 

8المحادثات بين الرئيس عباس وقادة الفصائل أن المقاتلين أعطوا مهلة زمنية تقدر 
 . بالقبول بوقف إطالق النار المقترح في قطاع غزة والضفة"إسرائيل"

 ض عبـد الحكـيم عـو       أن نضال المغربـي   نقالً عن مراسلها في غزة       26/5/2007 رويترز   وذكرت
ي السبل التي   أربعين ساعة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد        إن الثماني واأل  قال   فتح   المتحدث باسم حركة  
  .ذا كانت تريد وقف عدوانها إ وما"سرائيلإ" وسيتوقف ذلك على ،ستسير فيها الجماعات

 المتحدث باسم لجان المقاومة ، أنحكمت يوسف عن مراسلها في غزة، 26/5/2007 وكالة سما ونقلت
نه لن تكون هناك تهدئه مجانية مع أ "سما"ـأكد في تصريحات خاصة ل" ابو مجاهد"لبريم الشعبية محمد ا

وحول مطالبة  ."ن نلدغ من جحر مرتينأال يمكن لنا " :يفاًمض،  في ظل التصعيد"سرائيلياإل"االحتالل 
 ،ة كثيراًنحن كفصيل مقاوم على الساحة الفلسطينية جربنا التهدئ" : بالتهدئة قالالرئيس عباس مجدداً

ومنحنا االحتالل تهدئة مجانية على حساب شعبنا المكلوم وأسيلت فيها دماء مجا
أبن

لذلك في هذه المرة لن نلدغ من جحر مرتين ولن... الفلسطيني
 ،للمواطن الفلسطيني وتوقف كافة أشكال العدوان االسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة

  ."ويكون فيها حق الرد المشروع للمقاومة للرد على أي اعتداء دون الرجوع ألحد
  
شهيدان من القسام في قصف سيارة 

 "سرائيليةإ"استشهد اثنان من عناصر كتائب القسام في غارة : غزة من 25/5/2007 وكالة معاً أفادت
 "معاً"وحسب مراسل  .ن من المارةوخرآ 4صيب أو، استهدفت سيارتهم في حي الشجاعية بمدينة غزة

لى  من وحدة الصواريخ التابعة لكتائب القسام وع3 على سيارة استقلها لقت صاروخاًأطن طائرة إف
 .سهم عدنان سبتية ورائد غطاسأر

 أن  وكـاالت د وال حامد جا  من غزة والقدس عن مراسلها       26/5/2007 الغد األردنية    وفي المقابل، نقلت  
حيث أعلنت كتائـب     ."سرائيليينإ" جرحى   3وقعت   أ طلقت أمس على سديروت   أصواريخ الفصائل التي    

القرية الزراعية زكيم شـمال القطـاع       نها قصفت فجر أمس سديروت بخمسة صواريخ وقصف         أالقسام  
أما  .شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة بثالثة صواريخ       " عين عاشلوشاه "بصاروخ، كما قصفت موقع     

 مجاورة لمعبر ناحال عوز ومنطقة كيسوفيم       "سرائيليةإ"سرايا القدس فأعلنت مسؤوليتها عن قصف مواقع        
تبنت ألوية الناصر صالح الدين المسؤولية عن       و .شرق ووسط قطاع غزة فجر أمس بسبع قذائف هاون        

المحاذية لشمال قطاع غزة، بصار" نتيف هعتسراه "قصف  
الق

هذه الصوا ":التوق. الرئيس محمود عباس لتلك الصواريخ    
وأرغمتهم على العيش في المالجئ ليست عبثية، ولكن العبث كل العبث هو الجلوس مع كونداليزا رايس                

  ."للتآمر على الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته الغراء
  
عباس يكره الصواريخ كما نكره نح: نزار ريان 

وقال  ."سرائيلإ"ية تجاه      
نز
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رجل يعجبه أن نستـسلم لعـدونا   

17.
  قال، لتصفية عدد من قادة حماس"اإلسرائيلية

بالت":  للشرق األوسطائمة في الق المصري الذي ورد اسمهالنائب مشير
 :وأضاف. "جديدة لن تخيفنا ولن تؤثر على مسيرتنا، وسنواصل مسيرة المقاومة ولن نتراجع قيد أنملة

.  الحياة إما نصر أو شهادة

18.

أن النتائج التي تحققت على أرض الواقع جاءت بشكل 
 من هذه األهداف حتى ام يستطع االحتالل أن يحقق شيئاًل: "عكسي، وقال

ن يفعل ذلك ألنها متجذرة في أوساط الشعب الفلسطيني وال تزال على رأس حركات المقاومة 
عل الصواريخ وبدأت هجرة 

19.

في تصريح خاص لموقع القسام أبو عبيدة اف 
يرجع إلى فشل تكنولوجيا االحتالل أن ذلك ،نترنتعلى اإل

 أن كتائب  إلىوأشار أبو عبيدة .هاو التجربة والخبرة الكبيرة التي اكتسب نظراً إلىمطلقي الصواريخ
 العدو اًحذرمسام ستطور جيالً جديداً من الصواريخ تصل لما بعد مدينة عسقالن في المرحلة القادمة، 

 .صهيوني من مواصلة اعتداءاته على الشعب الفلسطيني
  26/5/2007سطيني لإلعالم 

عباس .. ال يحب المقاومة وال يحب الجهاد    "وأضاف أن عباس     ."اليهود
  ."ليه ولن نأخذ منه شيئاًإ نحن لن نستمع ولذلك

  25/5/2007رويترز 
  
  لن تخيفنا ولن تؤثر على مسيرتنا" إسرائيل"تهديدات : مشير المصري 

 " أعدتها األجهزة األمنية التيالقائمة تعليقاً على :لندن
ن هذه التهديدات القديمة إأكيد ف

ال
وأملنا في هذه. ن المحاوالت الصهيونية ستزيدنا تمسكا بحقوقناأمن هنا نؤكد "

 ."تقديم دمائنا فداء لفلسطين ولشعبنا المجاهدومستعدون ل
 26/5/2007الشرق األوسط 

  
   لن يستطيع اقتالع حماس وال تهميشها"اإلسرائيلي"االحتالل : فوزي برهوم 

 أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن القصف اإلسرائيلي لمواقع القوة التنفيذية ولمواقع :غزة
 على قدم وساق، وأن التهديد اإلسرائيلي بمزيد من الغارات واستهداف كتائب القسام ال يزال قائماً

وأوضح برهوم في تصريحات خاصة لقدس  .القيادات السياسية مأخوذ لدى الجميع على محمل الجد
 من ضرب حركة حماس سياسياً: برس أن التصعيد اإلسرائيلي في غزة يهدف إلى تحقيق غايات ثالثة

 من خالل استهداف جناحها  وعسكرياًائها واغتيال قادتها، وضربها أمنياًخالل اعتقال نوابها ووزر
 من خالل االستمرار العسكري سواء في كتائب القسام أو في القوة التنفيذية، وهو يريد ضربها جماهيرياً

 في تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني، وهذا كله يأتي في سياق خطة إسرائيلية مدعومة أمريكياً
لكن برهوم أشار إلى  .ء على حركة حماسللقضا

آلن، فحماس لم يقض عليها 
ول
لفلسطينية، وداخل إسرائيل شاع الخوف والرعب في أوساط المستوطنين بفا

  .، على حد قوله"معاكسة من إسرائيل إلى الخارج
  25/5/2007 قدس برس

  
 كتائب القسام تعمل على تطوير صواريخ تصل لما بعد عسقالن: أبو عبيدة 

ام فشل االحتالل في تنفيذ أهدافه المعلنة من العدوان أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القس: غزة
المتواصل على قطاع غزة، الفتاً االنتباه إلى عدم تمكنه من اغتيال قادة المقاومة خاصة قادة القسام، 

وأض. مرجعاً ذلك لمدى الحرص الشديد من قبل المجاهدين
 المتطورة في رصد تحركات المجاهدين 

و
الق
ال

المركز الفل
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20.

الوفد األمني المصري جاء           
إن تأجيل اللقاء جاء خشية اغتيال قادة :أوضح طه و .لدواع أمنية بحتة  
 في أجواء القطاع، والعمليات العسكرية المتواصلة، مشيراً إلى أن القصف           "اإلسرائيلي"طيران الحربي   

جرى االتفـاق مـع     : وأضاف .ن تحرك قيادة الحركة           

21.

خية مع 
 الصادرة من د"شام برس"الشعب والحكومة اللبنانية، وزعمت ما تسمى بصفحة 

ننا نحمل المسؤولية الكاملة ألولئك إ": وتابع. "ائب شهداء األقصى يهاجم الرئيس السنيورة والحريري
رك ثانوية، وهؤالء الذين 

22.

عدم تعطيل آلية الحل "لى إودعا . "ن نعالج ظاهرة فتح اإلسالم فلسطينياًأالشرين هو 

نحذر م" :وكان أبو العينين قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية في بيروت
تكون أصعب من الماضية ألن الجيش اللبناني حسم أمره على وجوب األيام المقبلة قد . لنا في المخيم

   فتح وحماسكان مقرراً بينجل لقاء ؤ تحتالل على قطاع غزةغارات اال 
لى تأجيل لقائهم بوفـد     إأدت االحتياطات األمنية التي يتخذها قادة حركة حماس         : عماد االفرنجي  - غزة

ن إوقال أيمن طه ممثل حركة حماس في المكتب المـشترك            . مساء الخميس  ي كان مقرراً  حركة فتح الذ  
 عقده بين حركتي فتح وحماس برعاية تأجيل اللقاء التكميلي الذي كان مقرراً     

لمكثـف   الحركة نتيجة التحليـق ا           
لل

الذي وقع قبيل موعد عقد االجتماع بدقائق حال دو
  .الوفد األمني المصري وحركة فتح على تحديد موعد الحق لم يتم تعيينه بعد

  26/5/2007القدس الفلسطينية 
  
  فتح اإلسالم أداة مأجورة: صىقشهداء األكتائب  

 من أنها حملت رئيس الحكومة اللبنانية "شام برس"نفت كتائب شهداء األقصى ما نسبته إليها : بيروت
ون فؤاد السنيورة ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري مسؤولية ما يتعرض له الالجئون الفلسطيني

. "مدسوس وعار من الصحة تماماً ومختلق"البيان الذي أذيع باسمها بأنه الكتائب ووصفت . في لبنان
خرجت علينا فئة مدسوسة انتحلت صفة اسم الكتائب، لتسيء الى عالقات شعبنا التاري": توأضاف

بياناً صادراً عن مشق 
كت

التكفيريين العمالء المرتبطين بجهات خارجية الساعين الى جر شعبنا الى معا
  ."لى فلسطين بأي صلةإرة ال يمتون دوات رخيصة مأجوأيسمون أنفسهم فتح اإلسالم هم مجرد 

  26/5/2007الحياة 
  
 أبو العينين يتهم فصائل فلسطينية بتأخير التوصل إلى حل إلنهاء فتح اإلسالم 

ظهرت أمس بوادر انقسام في الموقف الفلسطيني من الحل المطلوب إلنهاء ظاهرة منظمة فتح : بيروت
، فصائل فلسطينية لم يسمها  في لبنان سر حركة فتحمينأبو العينين، أفقد اتهم أمس سلطان . اإلسالم

وحذر أبو العينين من مخاطر هذا . لى حل سريع للقضاء على مجموعة فتح اإلسالمإ التوصل "بتأخير"
وفي حديث مع محطة إذاعة محلية أذيع صباح أمس نبه أبو العينين  .التأخير على المدنيين الفلسطينيين

حل الفلسطيني لظاهرة فتح اإلسالم بوجود التصميم اللبناني على إنهائها،  إذا تأخر ال"صعبة"من مخاطر 
 أن بعض الفصائل الفلسطينية مهمتها عرقلة إزالة ظاهرة فتح اإلسالم بمبادرات بات واضحاً" :وقال

لغاء هذه الظاهرة نتيجة الجريمة إومقترحات لتضييع الوقت تتجاهل الموقف اللبناني الجامع بوجوب 
 بحل القضية "تنفرد"ن حركة فتح لن أأكد أبو العينين إال أن  ."لتي ارتكبتها ضد الجيش اللبنانيالبشعة ا

لى تجييش الرأي العام في المخيمات ضد إ من خطر لجوء الفصائل المعرقلة ولن تستخدم القوة، محذراً
نهر البارد ألي أذى، ن يتعرض أهلنا في مخيم أنحن ال نقبل " :وقال أبو العينين .فتح والجيش اللبناني

لكن أهون 
. "الفلسطيني إلخالء ظاهرة فتح اإلسالم وإجالئها عن المخيم مع الحرص الكامل على عدم استعمال القوة

 أن ، معتبراً"دون إشراك جميع الفصائلفتح لن تأخذ هذا األمر على مسؤوليتها وحدها من "ن أوأكد 
 لهذه "عباءة ومظلة"ساسية عن المشاركة في مشروع اجتثاث فتح اإلسالم يوفر أامتناع فصائل 

 .المجموعة
ن قيام هذه الفصائل بتحريض 

أه
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ي أمر ال يخدم أمن 

23.

  .مخيم نهر البارد دخالها إلى 
خل بلباس مدني ستكون إشعال معارك وإن مهمة هذه القوة التي ستد

وإلى المخيم، وحتى أن  هذه القوة حيث أخذت بمنع السيارات من الدخول والخروج من  حضير إلدخال 
 -قد ذكرت سابقاً أن عناصر فتح 

24.
ايهود  

ت وغيرها من البلدات جنوب إسرائيل، بالقول إنه 
 لعمليات الجيش وستتمثل في تراجع قدرات حماس والجهاد اإلسالمي "تراكمةالنتيجة الم"جدر انتظار 

إن تجييش الرأي العام الفلسطيني ضد الجيش اللبنان" :وأضاف. "اجتثاث فتح اإلسالم
 ."وسالمة أهلنا في المخيمات

 26/5/2007الشرق األوسط 
  
  ل قوة عسكرية إلى المخيمأبو العينين يتحضر إلدخا: اللجنة األهلية في نهر البارد 

علمت : ورد صحيفة الديار عبر الفاكس من اللجنة األهلية في مخيم نهر البارد اآلتي:  لبنان- الديار
 عرفات في مخيمي نهر البارد -نهر البارد أنه وبعد رفض مقاتلي حركة فتح  اللجنة األهلية في مخيم 

بو العينين باستدعاء قوة أ، قام اللواء سلطان في معركة فلسطينية داخلية جديدة والبداوي الدخول 
خاصة كان قد شكلها قبل ثالثة أشهر من عناصر فتح في أكثر من مخيم فلسطيني وكلفها  كوماندوس 

االغتيال وحرب الشوارع، وأنه بدأ بتجميع هذه القوة في طرابلس إل بمهام 
وقد بدأت مجموعة فتح . في المخيم

الت
وكانت اللجنة   .يضاًأغاثية منعت سيارات االسعاف ونقل المواد اإل

   .للقيام بمعركة داخلية في المخيم تمردوا على أوامر أبو العينين عرفات قد 
  25/5/2007التقرير المعلوماتي 

  
  التصعيد االسرائيلي مستمر في قطاع غزةأولمرت يرفض الهدنة و 

أن: محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوةعن القدس  من 26/5/2007 الراي الكويتية ذكرت
ابة الى طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي كان أطلقه على أولمرت، رفض أمس، االستج

الركون الى هدنة وتهدئة مع "أثر اجتماعه مع اسماعيل هنية، وناشد فيه الفصائل الفلسطينية المختلفة 
، مهددا بأن "اسرائيل هي التي تقرر متى تضرب ومتى تحجم وتقبل التهدئة"وقال أولمرت ان ، "اسرائيل

  ."لة العبرية ستمضي في العمل ضد ارهاب حماس وليس هم من يتحكمون بالوضع، بل نحنالدو"
في موازاة الرفض اإلسرائيلي أنه و: أسعد تلحمي عن الناصرة من 26/5/2007 الحياة وقالت

القتراحات فلسطينية بوقف النار في قطاع غزة، أقر مسؤولون سياسيون وعسكريون كبار في الدولة 
التصعيد العسكري المتواصل على قطاع غزة لن يوقف سقوط قذائف القسام جنوب إسرائيل العبرية بأن 

وترى أوساط إسرائيلية ان  .، على حد قول أحد الضباط الكبار"رغم أن بنك األهداف لم يستنفد بعد"
 .بإمكان جيش االحتالل مواصلة عملياته العسكرية في القطاع أليام أخرى في غياب ضغط دولي لوقفها

وتنفيذ كل ما أقرته الحكومة األمنية "وترجح هذه األوساط أن أمام إسرائيل أسبوعاً لتواصل فعل ما تشاء 
ورأى بعض المعلقين في قرار لجنة الخارجية  ،"في اجتماعها األحد الماضي من خطط عرضها الجيش

عشرة أيام أخرى،  جنوب إسرائيل "وضع الطوارئ"واألمن البرلمانية مساء أول من أمس تمديد فترة 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية ان  .تأكيدا على نية إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية خالل هذه الفترة

إسرائيل رفضت الطلب الفلسطيني من مجلس األمن التدخل لوقف الهجمات الصاروخية على القطاع 
طيني هو الذي اعتدى على إسرائيل الجانب الفلس"وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن . والضفة الغربية

وتابع . ، مضيفاً ان هذا القانون يتيح لمن اعتدي عليه الرد على االعتداء"بال مبرر منتهكاً القانون الدولي
لكن إسرائيل ليست مستعدة "ان حماس ال تزال تحاول جر إسرائيل لعملية برية واسعة في غزة، 

ورد نائب وزير  ." إجراءاتها العسكرية محدودة النطاقلالنجرار وراء هذه االستفزازات، بل ستواصل
الدفاع افرايم سنيه على االنتقادات المتزايدة داخل إسرائيل الموجهة إلى المستويين السياسي والعسكري 

إزاء عجزهما عن وقف سقوط الصواريخ في سديرو
ي
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حيال الثمن الباهظ الذي يدفعونه 

25.

 ذكر المراسل العسكري للقناه األولى في 
أن مصادر عسكرية أفادته باتخاذ الحكومة اإلسرائيلية, التلفزيون اإلسرائيلي

ار المراسل أيضاً أن أوامر أخرى أعطيت وأش .عمليات االغتيال ضمن صفوف المقاومة الفلسطينية
سقوط الصواريخ 

26.

ا أكيدا كامالً من حماس را للتهدئة وتجنيد
عترف بيري انه ال يوجد اية طريقة عسكريةوا. لطاقاتها الطالق الصواريخ

صواريخ القسام، اال انه شجع بقوة االستمرار في عمليات االغتيال، وقال انه يجب على قادة حماس ان 
: وفي حال لم ينجح كل هذا قال بيري . الموت

27.

عدوان      
"وقال الوزير اإلسرائيلي ان      ."اغتيال جميع قادة حماس   "على قطاع غزة    

علت حماس تشعر باالنتصار المعنوي     ي لم تؤد لردع حركة حماس والفصائل الفلسطينية األخرى بل ج          
وزعـم أن   . "ن دون توقـف              

28.

على إطالق القذائف الصاروخية، كما ستتراجع حماسة مطلقي القذائف 
دحر "وأضاف في حديث لإلذاعة العسكرية انه يجب االعتراف بأن . وسيدفعونه على مواصلة القصف

  ." تام لن يتحقق بوسائل عسكرية فقطاإلرهاب بشكل
  
 اولمرت يأمر جيشه بالتوغل بشكل جزئي في عمق االراضي الفلسطينية 

النقاب عن قراٍر اتخذه رئيس وزراء حكومة , كشفت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي: عال محمود
غل بشكل جزئي في عمق بإطالق يد الجيش للتو, االحتالل أيهود أولمرت ووزير حربه عمير بيرتس
من جانبه .قطاع غزة من المناطق التي يطلق منها صواريخ

 لقرار اليوم الجمعة بزيادة 

لقوات الجيش لالستعداد لقتال سيستمر ألسابيع طويلة وذلك على ضوء استمرار 
 .والكيبوتسات المجاورة لقطاع' سديروت'الفلسطينية على بلدة 

  26/5/2007وكالة سما 
 
 على حماس ان تخافو ال يمكن السرائيل االعتماد على عباس: رئيس الشاباك السابق 

قال رئيس جهاز الشاباك السابق، يعقوب بيري، انه ال يمكن السرائيل االعتماد على الرئيس محمود 
وأضاف بيري ان اسرائيل واذا  .عباس النه في حالة يحتاج فيها للتنفس االصطناعي، على حد قوله

قامت بعملية برية واسعة في قطاع غزة، فان هذا سيعني انهيا
 لوقف اطالق الفلسطينين 

ل
م هاربين منيخافوا ويخافوا، وان يظلوا مثل ذئب مسمو

 .  اذن ال بد من الدخول ثانية الحتالل قطاع غزة حسب رأيه
 25/5/2007وكالة معا 

  
  العدوان يهدف إلى اغتيال قادة حماس: وزير إسرائيلي 

يل القيام بعملية    ايفي ايتام في مقابله أن علي إسرائ       "االتحاد الوطني مفدال  "ذكر عضو الكنيست من حزب      
مؤكدا أن أحد أهم أهداف ال. عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزه بهدف اإلطاحة بحكومة حماس         

هذه العمليات لم ترق للمطلوب     
فه

كما أن األسلحة واألموال والخبرة العسكرية مازالت تدخل عبر األنفاق مـ
  ."االحتالل حقق انتصارا فقط على حالتي الخوف والتردد التي أصبحت جزءا من حكومة اولمرت

  26/5/2007البيان اإلماراتية 
  
  حملة االعتقاالت العشوائية لن تجدي نفعا: ضباط كبار في جيش االحتالل 

 عن وجـود خالفـات      ، في عددها الصادر الجمعة    ،كشفت صحيفة معاريف  :  زهير اندراوس  -الناصرة  
عميقة بين كبار الضباط في هيئة األركان العامة في جيش االحتالل حول عملية االعتقال العشوائية التي                

وبحسب الـصحيفة فقـد   .  شخصية سياسية من حركة حماس    33نفذها االحتالل في الضفة، والتي طالت       
قال ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلي، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن من شأن هذه االعتقـاالت أن                  

، مشددين في نفس الوقـت      1967تسهم في تصعيد التوتر والغضب الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام           
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دهم لعمليـة   ة ثانية من ضباط جيش االحتالل، التي أعرب أفرادها عن تأيي            
الدهم واالعتقاالت، زاعمين أن العملية من شأنها أن تزيد من قوة الردع، و

 باإلضافة الي ذلك قالوا انه ال يمكن الفصل بتاتا بين المستوي السياسي وبين المستوي العـسكري       .جعة
ماعة من اإلرهابيين الذين يريدون     ، ج  

29.

طالعات الـذي       
نتائجه ان ايالون الذي تولى في الماضي رئا" يديعوت احرونوت "نشرت صحيفة   

لباراك وعشرين بالمئة لوزير الـدفاع عميـر        % 31من االصوات مقابل    % 35ي الدورة االولى على     
مـن  % 2و% 9س وداني يـاتوم علـى          

30.

ضـح مثـل               

أن " أسيل عاصلة، النـاطق بلـسان ذوي الـشهداء                  
ائالت الشهداء ستواصل مالحقة باراك أينما كان حتى ينزل نهائيا عن الحلبة الع

ها، وأنهم سيتصدون له في كل مكان يفكر بالتواجد فيه في الوسط العربي ويجب أن ال نعطيـه هديـة         
همت بقتل شهدائنا وان    ى ما اقترفت يداه، وطالب عرب حزب العمل أن يبتعدوا عن الشخصية التي سا             

  ".  يتعاونوا معه وإال فأننا سنعمل على مقاطعتهم
  26/5/2007المستقبل 

وحذر الضباط إيـاهم    .  الجانب اإلسرائيلي من وراء حملة االعتقاالت      انه ال جدوي تذكر يمكن أن يجنيها      
من أن هذا التصعيد ال ضرورة له في مناطق الضفة الغربية، ما يشير الي قناعتهم بأن األمر في قطـاع                    
غزة مجد وصحيح، وتابع الضباط اإلسرائيليين قائلين انه في نهاية المطاف ستضطر السلطات العسكرية              

 الي إطالق سراح المعتقلين دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، أو باألكثر تقديم لوائح اتهام علـي                 اإلسرائيلية
وقال المراسل العسكري للصحيفة امير بوحبوط انه مـن          .مخالفات غير مهمة بالمرة، علي حد تعبيرهم      

 توجد مجموعىالناحية األخر 
مشددين علـي أنهـا كانـت                   

نا
حد تعبيرهمى  في حركة حماس، ألنهم جميعا في نهاية المطاف، عل        

  .سفك دماء اإلسرائيليين فقط
  26/5/2007القدس العربي 

  
  في االنتخابات التمهيدية لحزب العمل منافسة بين باراك وايالون 

 ، نشرت نتائجها امس قبل االنتخابات التمهيدية لحزب العمل        ، كشفت استطالعات للرأي   :اف ب، ي ب ا    
وأفاد أحد هذه االسـت .ن ايهود باراك والنائب عامي ايالون     ان منافسة حامية ستجري بي    

 سيحـصل   ،سة شين بت         
ف

وسيحصل النائبان عوفير بيني . للحزب بيريتس الرئيس الحالي  
  .وقال سبعة في المئة ممن شملهم االستطالع انهم لم يقرروا بعد .االصوات على التوالي

  26/5/2007المستقبل 
  
  48مدن وقرى فلسطيني الـ  يمنع باراك من دخول" الشاباك 

م اإلسرائيلية أن جهاز الشاباك منع إيهود باراك، مـن          ذكرت وسائل األعال  :  حسن مواسي  -باقة الغربية   
، وذلك ضمن حملتـه     48الدخول إلى العديد من القرى والمدن العربية في األراضي العربية المحتلة عام             

وأشـارت الـى أن     . ، التي ستجري بعد غد اإلثنـين      "العمل"الدعائية لإلنتخابات التمهيدية لرئاسة حزب      
 العديد من الحاالت بعدم دخول بلدات عربية ذات طابع يساري وانصح باراك في  " الشاباك"

الناصرة وغيرها، وذلك للحيلولة دون إثارة الجمهور العربي في هذه الظروف والمرحلة، خاصة عائالت              
وذكرت بأن باراك استعان بمقربيه، وخـصوصا       . 2000" هبة أكتوبر "الشهداء الذين استشهد أبناؤهم في      

اه اإلجتماعي يتسحاق هرتسوغ والبنى التحتية بنيامين بن اليعزر، والزراعة شالوم سمحون،            وزراء الرف 
  .الذين واصلوا جوالتهم االنتخابية في المدن والقرى العربية بدالً منه، قاموا بتوزيع الوعود

وعلى صعيد متصل، أكد حسن عاصلة، والد الشهيد
سياسية وال يفكر بالعودة                

إلي
عل
ال

  
  
  

  

            16 ص                                    733:                                 العدد26/5/2007السبت : التاريخ



  

  

 
 

31.

ك ابا ايبان كان يوافق  ان وزير الخارجية انذا
عموما على هذا الرأي الذي نقل انذاك الى رئيس الوزراء العمالي ليفي اشك

 الف مستوطن240المستوطنات شيئا فشيئا في الضفة الغربية المحتلة مما ادى الى اقامة ما ال يقل عن 
" حجر عثرة"وطنات ووتيرة انشائها شكل 

32.

ت مؤخرا في البريد الديبلوماسي حيث ال يملك احد 
لك ان تعالسلطة لفتحها او تفحص ما بداخلها، كما تامل اسرائيل من وراء ذ

وصولها الى اوروبا قدرة اسرائيل على الترويج اعالميا لوضعها الحالي، وذلك بسبب اهتمام وسائل
االوروبي من القصف الجوي االسرائيلي لقطاع غزة 

33.

مكن من ضرب   وأوضحت الصحيفة أن االحتالل لم يت      .ومخازن صواريخ وخاليا مطلقيها في قطاع غزة      

 اسرائيل تعلم ان بناء مستوطنات في الضفة مخالف للقانون الدولي 
 ان مذكرة داخلية سرية تثبت انه كان قد تم تحذير اليوم،ذكرت صحيفة االندبندنت .: ب. ف.  أ،لندن

 ان انشاء المستوطنات اليهودية في االراضي 1967يونيو في  /ائيلية بعد حرب حزيرانالحكومة االسر
واستندت الصحيفة البريطانية الى كاتب المذكرة تيودور ميرون . الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي

ة  مستشارا في الشؤون القانونية في وزارة الخارجي1967وهو متخصص في القانون الدولي وكان في 
" العاجل للغاية"و" السري جدا"واوضح ميرون للصحيفة ان المذكرة التي ختمت بطابع . االسرائيلية

سيكون متعارضا بشكل ) اسرائيل(اي اقامة مدنية في االراضي التي تديرها "اشارت بكل وضوح الى ان 
واضاف الخبير القانوني،". صريح مع اتفاقية جنيف الرابعة

لكن االخير اجاز بانشاء . ول
 

 المستواعتبر ميرون ان وجود. اسرائيلي على هذه االراضي
 ". البحث عن السالم اكثر صعوبة بكثير"حقيقي مما جعل 

  26/5/2007موقع ايالف 
  

  في حملتها االعالمية باوروبا "قطع القسام"اسرائيل تستخدم  
 ان اسرائيل قامت بارسال صواريخ القسام التي وقعت مؤخرا على ، امس،ذكرت يديعوت احرونوت

ديروت والنقب الغربي، الى سفاراتها في بريطانيا وفرنسا ومعظم دول االتحاد الوروبي في اطار حملة س
اعالمية تحريضية في انحاء العالم ضد الفلسطينيين بذريعة اطالع العالم على ما تمر به اسرائيل حاليا 

 بعد تغليفها بطريقة والوضع الصعب الذي تعيشه، حيث ارسلت هذه الصواريخ في البريد الديبلوماسي
وحسب قول الصحيفة فان وزارة الخارجية االسرائيلية  .محكمة كي ال تعارض شركات الطيران نقلها

هي التي اقترحت ارسال صواريخ القسام التى سقط
زز صواريخ القسام لدى 
 

االعالم االوروبية بمعاناة الفلسطينيين، واالستياء 
  .واهمال معاناة سكان سديروت من الناحية االخرى

  26/5/2007الدستور 
  

 "اإلسرائيلية"لتجميل جرائم القتل " غسالة كلمات" 
 أن  ، نشرته في ملحقها أمس    ،كشفت يديعوت أحرونوت في تقرير موسع     :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   

غـسالة  "إسرائيل قررت استخدام مصطلح جديد لتغليف جرائم االغتياالت بمصطلحات ملطفة، من خالل             
وأشارت الـصحيفة الـى أن جـيش        ". العملية الوقائية المانعة  " عبارة   "االغتيال" فيها ب   استبدلت "كلمات

االحتالل تبنى بذلك اقتراحاً لوزارة القضاء، التي حذرت من المصطلحات التي اسـتخدمت حتـى اآلن                
 وتخـدش   "عنيفـة " و "غير الئقـة  " كونها   2000لوصف عمليات اغتيال الفلسطينيين التي بدأت بها عام         

إلسرائيلية األحد المنصرم الـذي صـادقت فيـه علـى           اوتطرقت الصحيفة لقرار الحكومة      (...).ذناأل
استئناف عمليات االغتيال، ولفتت إلى أن الشاباك بحسب القرار يقدم قوائم المرشحين لالستهداف تـشمل               

األخيـر  ويقوم رئيس الوزراء نفسه بموجب الصحيفة بإصدار القرار         .  اسما في كل مرة    20 إلى 10من  
 والتشاور مـع طـاقم محـامين        "الئحة اتهام "إلخراج عملية اإلعدام لحيز التنفيذ في كل مرة بعد إعداد           

 ست عمليات قصف جوية يوميا، تستهدف معسكرات تدريب ومخارط        -موضحة أن االحتالل ينفذ خمس      
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من أجل وقف طوفان االستشهاديين قرر الجيش ضرب القيادات العسكرية بحثـا            "وأضافت  . 
عن نقاط الضعف وقطع سلسلة القيادة بعدما توصل الستنتاج بأن المقاو

شككت الصحيفة بقدرة االحتالل على تطبيق قرار الحكومة بتصفية القادة العسكريين للمقاومة وبمـدى              

34.

 مـن       
 إلى القاضي فينوغراد، رئيس لجنة التحقيق التـي عرحزب ميرتس، قد توجهت   

تدعاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية لإلدالء بإفادته حول اجتماعه التشاوري هذا، مؤكّدة أن على اللجنـة               
  ..اليومين األخيرين

35.

المشاريع التي تنتقص مـن           
، وتأكيد ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية48 الى مناطق     الالجئين حق عودة 

شروعة، والتصدي لعملية تهويد القدس، ودعم حكومة الوحدة استناداً الـى، واستمرار المقاومة الم   194
  .وثيقة الوفاق الوطني، وعدم اللجوء الى السالح في حل االشكاالت الداخلية

26/5/2007الحياة 
  

المقاومة رغم عمليات االغتيال الكثيرة منذ اندالع االنتفاضـة منوهـة الـى وفـرة أعـداد الناشـطين                   
والمقاومين

 ."ة من تنظيمات هرميـة    مة مبني           
و

  .نجاعتها
  26/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  استدعاء أولمرت للتحقيق حول تستره على معلومات" فينوغراد"الطلب إلى  

ية، بالتشاور حول استمرار الحرب مع جهات ليست رسمية         قام إيهود أولمرت، رئيس الحكومة اإلسرائيل     
حيث نجم عن هذا التشاور يومان      . وغير مخولة، وذلك قبل يومين من وضع الحرب على لبنان أوزارها          

داميان آخران سقط فيهما العشرات من القتلى في الجانب اإلسرائيلي في معارك ضارية مع أفراد حـزب   
لكن رئـيس    . زخات أخرى من صواريخ الكتيوشا تسببت بأضرار فادحة        اهللا، كما تعرضت إسرائيل إلى    

الحكومة اإلسرائيلية، مدركا لحجم فشله، تستّر على أمر لقائه التشاوري هذا مع شخصيات ليست مخولة               
وكانت عضو الكنيست، زهافا غلئون، .وهي غير رسمية، لغرض تقليص الضرر الذي قد يلحق به         

فـت بإسـمه، بطلـب               
اس

فحص بروتوكول هذا اإلجتماع لما لألمر من أهمية على مجريات الحرب في 
  25/5/2007 48عرب

  
  المؤتمر التأسيسي للجاليات الفلسطينية في الشتات يبدأ اعماله في برشلونة 

رغم العراقيل وحمالت التشكيك التي كادت ان تقف عائقـاً أمـام انعقـاد              : ي جيهان الحسين  -برشلونة  
يـة  المؤتمر التأسيسي للجاليات والفعاليات الفلسطينية في الشتات، نجحت اللجنة التحضيرية وبمساندة غالب  

 هالجاليات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا وبمؤازرة العديد من الشخصيات القيادية الفلسطينية، في عقـد      
وكان الفتاً أن المؤتمر لم يسلم من حمالت تحريض تقودها رموز في الـسلطة               .مساء أمس في برشلونة   

 هذا الموقـف غيـر المتوقـع        ،استنكر كثيرون ممن ينتمون الى فتح     فيما  . تهالفلسطينية تدعو الى مقاطع   
لمؤتمر األول الذي يشكل مانعاً مسنداً في مواجهة حمـالت الـضغط الدوليـة التـي                حيث أنه ا  للسلطة،  

من أهم القـضايا التـي      يشار إلى أن    و .تتعرض لها كي تتنازل عن حق العودة والدولة المستقلة والقدس         
لشخصيات والرموز الفلـسطينية، بعـدما حالـت        ألقت بظاللها على الجلسة االفتتاحية غياب العديد من ا        

ويؤكد المؤتمر أن منظمة التحرير هي مرجعية الـسلطة          .ضغوط دون منحهم تأشيرة دخول الى اسبانيا      
يؤكد الثوابت الوطنيـة    هو  ن المجلس التشريعي جزء ال يتجزأ من المجلس الوطني، و         أبكل مؤسساتها، و  
ين، وازالة االحتالل واقامة الدولة المستقلة علـى كامـل           وعلى رأسها عودة الالجئ    ةوالحقوق المشروع 

 وعاصمتها القدس، ورفض كل اوراق 67األراضي الفلسطينية المحتلة عام     
 وعلى رأسها القرار          
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36.

 اراد بهذه الخطوة ان البطريركواشار الى ان . ارثوذكسي تابع للبطريركية المقدسية

ات الكنسية ويدل على استمرار 
المؤامرة للتفريط بالعقارات األرثوذكسية في المناطق الفلسطينية المحتلة عموما، وفي القدس الشرقية

أن تسحب اعترافها به وتتخذ 

37.

 وطالب .تفتح كافة األبواب عليها
اسرائيل والفصائل الفلسطينية بضرورة االلتزام بتهدئة شاملة تشمل الض

ن ينظر ألولوية الحريةأن الواجب الحزبي يفرض على كل شخص أإلى  أشارمن جهة أخرى،و
. 

38.

نسيق الفصائلي في محافظة نابلس استنكارا لحملـة االعتقـاالت              
كما شهد قطاع غزة .األخيرة التي شملت وزراء ونوابا ورؤساء بلديات      

وسط هتافـات تطالـب،  أعضاء وأنصار حماس احتجاجاً على القصف والتصعيد اإلسرائيلي في القطاع         

39.

 ومؤسسات العمل األهلي والدواوين واألماكن العامة، في نشر روح المحبة وترسيخ المفاهيم             

   االرثوذكسية حقوقها المهضومةةطائفال ءاعطاعطا اهللا حنا يؤكد على ضرورة  
أن  ، أكداالب عطا اهللا حناأن : عمان مراسلتها من ن عبد الهادي نيفيعن 26/5/2007الدستور نشرت 

لن  ، عن الخدمة الكنسية لمدة شهرينهتوقيفب ، البطريرك ثيوفيلوس والمجمع المقدسالقرار الذي اتخذه
 االرثوذكسية ةطائفالحق الشرعي والقانوني في المطالبة بانصاف ال ويءمبادال عن التمسك بيثنيه

شدد على تمسكه بالمطالب التي تمخضت عن كما .  المهضومة منذ عشرات السنينواعطائها حقوقها
واعتبر ان قرار المجمع بحقه تعسفيا، وانه رسالة . اجتماع عمان وعن اجتماعي الناصرة وبيت جاال

واضحة المعالم لكل 
 فتسارع الى منها استحساناً ذلك يجدلعل ، زل الحكومة االسرائيلية وان يقدم لها شيئاً مما تريديغا

، امالهناك وان ، قادمون على مرحلة تاريخية مصيرية ولفت في هذا السياق، إلى أنهم .االعتراف به
  .صالح البطريركيةإب

 بمعاقبة عطا اهللا حنا واثنين من  قرار ثيوفولوس أن:تل أبيبمن 26/5/2007الشرق األوسط وأضافت 
غضبا عارما في صفوف ابناء الطائفة العرب في األردن والسلطة رجال الدين االرثوذوكس أثار 

وأصدر رئيس المؤتمر األرثوذكسي في اسرائيل بيانا . 48فلسطينيي من الفلسطينية ولدى أبناء الطائفة 
وز في خطورته العالقدان فيه هذا التصرف واعتبره قرارا استعالئيا يتجا

 
 اليونان التي تحتضن ثيوفولوس،  على هذا الصعيد ودعا.بشكل خاص

  .ة الطائفة وكرامة الكنيسة وبطريركيتهااالجراءات الكفيلة باستعادة وحد
  

 البطريريك صباح يستنكر اعتقال قيادات حماس ويدعو الى تهدئة شاملة 
 ،استنكر البطريرك ميشيل صباح ما تقوم به إسرائيل من سياسات ضد أبناء الشعب الفلسطيني: جنين

سرائيل أن على اوأكد أن  .وخاصة ما أقدمت عليه من اعتقال لعدد من القيادات الفلسطينية من حماس
تعطي الحرية لغزة وان ، وتأخذ العبر من اجل الخروج من المأزق

 .فة الغربية وقطاع غزة
 

يعتبر عائقا أمام الحرية، الذي  حد لالقتتالعواسترداد األرض ووض
  25/5/2007وكالة معا 

  
 وغزة ضد التصعيد اإلسرائيلي  الغربية في الضفة شعبيةمسيرات 

شارك عدة آالف من الفلسطينيين في مسيرة دعت اليها لجنـة المؤسـسات             : آي.بي. يو - غزة   –نابلس  
يات الوطنية واإلسالمية ولجنة التوالفعال

 مـسيرة ضـمت اآلالف مـن           
     

  .األجنحة العسكرية بالرد على العدوان
  26/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  بتشكيل قوة شعبية للتصدي لالنفالت األمنييطالب خان يونس في  مؤتمر شعبي 

بتـشكيل قـوة    طالبوا  ن في مؤتمر شعبي نظم في مدينة خان يونس،          يمشارك عن أن    :كتب أيمن أبو ليلة   
ودعوا إلى تفعيل دور المؤسسات الوطنية       .ي والفوضى المجتمعية  شعبية للتصدي لظاهرة االنفالت األمن    

والمجتمعية
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 أهمية على،   من جهته  وأكد إبراهيم أبو النجا    .التي تعزز الوحدة الوطنية   
الوطنية العليا للوفاق الوطني، وتطبيق اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليـه بـين حركتـي فـتحاللجنة  

40.
ؤسسات الحقوقية     

واللجنة الدولية لحقوق اإلنسان بالعمل والضغط على الحكومة اإلسرائيلية
 المكتـب، أن مـدير  أكدو .محافظة القدس صغار السن من داخل السجون اإلسرائيلية دون قيد أو شرط           

  .المعتقالت اإلسرائيلية

41.

 األيام القليلة الماضية، وعلى أعلى                
، بهدف إنهاء األزمة المتواصلة منذ أكثر من أسبوعيالمستويات السياسية 

 التأكيـدات التـيفيمايحتاج إلى أسبوع من العمل المتواصل،       أزمة المسافرين على الجانب الفلسطيني،      
.  

  بسبب أدائهم الصالة فلسطينيينعمال 3 سرائيلي يفصل.42
من العمل في مصنع إسرائيل،  48فصل ثالثة عمال من فلسطينيي      : نابلس

السبب في تغيير النظام وتقليصات فـيبررت  أن رسائل الفصل    رغم  صالة خالل االستراحة جماعة،     ال

43.

 50 نحـو    اقة والصحة والخدمات االجتماعية والتنمية الريفية، بكلفة تصل إلـى            
نائب مدير البنك الدولي في األراضي الفلسطينية،  ولفت   .مليون دوالر 

بالدرجة األولى تمكين سكان التجمعات الفقيرة والمهمشة في الضفة والقطاع من الخـدمات االجتماعيـة

44.

دعم الجميع للدور الذي تقوم به        
                  

  .وحماس
  26/5/2007األيام الفلسطينية 

  
   االسرىفراج عن األطفالالضغط على اسرائيل لإلألعضاء العرب في الكنيست با مطالبة 

عرب في الكنيست والم األعضاء ال  ، في القدس المحتلة   "أسرانا"طالب المكتب اإلعالمي    
 لإلفراج عن جميـع معتقلـي               
    

 سن الرشد في  غير بالغا معتقالً مقدسي150ما يزيد على هناك 
  26/5/2007البيان اإلماراتية 

  
  ازدحام شديد على جانبي معبر العودة بعد إعادة فتحه مؤقتاً: رفح 

 شهد ازدحاماً شديداً في كال جانبيه، بعد أن أعلن عن           ،معبر العودة الحدودي برفح    أن   :كتب محمد الجمل  
 وقد قدرت بعـض المـصادر       .تمكين آالف العالقين من اجتيازه    إعادة تشغيله بصفة مؤقتة نهار أمس، ل      
 أن   مـن جانبهـا،     أكدت مصادر أمنية محلية     فيما . مسافر 4000أعداد المسافرين المتجمعين بأكثر من      

إعادة تشغيل المعبر كانت ثمرة جهود فلسطينية حثيثة بذلت على مدى
 إنهاء  إلى أن  إال أنها أشارت     .ن        

     
تلقاها الجانب الفلسطيني تشير إلى أن المعبر سيعمل ليوم واحد فقط

  26/5/2007األيام الفلسطينية 
  

مصنع إ 
أدائهـم  ي في مدينة عكا بسبب          

       
 .العمل

  26/5/2007ماراتية الخليج اإل
  

  البنك الدولي يعتزم تمويل جملة مشاريع في األراضي الفلسطينية 
البنك الدولي يعتزم خالل األشهر القريبة المقبلة، البدء بتمويل جملة مـن المـشاريع               أن   :كتب حامد جاد  

الجديدة في قطاعات الط
ـ إلى أن هذه المـشاريع              ستهدف ت

               
  .واالقتصادية األساسية

  26/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  !لمواجهة الفقر...  في غزةلقصف اإلسرائيلي تولّد مهناً جديدةمخلفات ا: تقرير 
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هـذه  ـى ان   
 ال تجني ربحا كبيرا بقدر ما تحفظ له وألسرته لقمة العيش، ويشعةمهنال

ـ      ويشير أحد المواطنين، إلى أن       .انه يعمل لضمان قوت يومه     هـا، بـلونا يجمع المعادن ليست فقـط م
عادن األخرى      

  
لعالج في المستشا من فلسطينيين منع مرضىاالحتالل ي: معاوية حسنين .45

أن قوات االحتاللالفلسطينية،  أكد مدير عام اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة         :عيسى سعد اهللا   -غزة  
ن الدخول بحجـة           

46.

تلويث للبيئة وللصحة العامة، فضالً عن              
أفاد تقرير صادر عن ومن جهة أخرى،    و .وجود مصانع ذات طابع عسكري    

أن المنطقة المحيطة بالمصانع اإلسـرائيلية غيـر        كما  من أراضي طولكرم ُأصيبت بالتلوث،      % 17  
 أن  مبينـا  المناطق القريبة تعاني من إنتاج ضعيف بسبب التلوث،          فيماصالحة لالستغالل الزراعي كلياً،     

  .الر
  26/5/2007الغد األردنية 

 أو الـسيارات للقـصف      تعرضت بيـوتهم أو محـالهم التجاريـة        اأشخاص أن هناك    :كتب محمد البابا  
خجل، عن إمكانية بيع المعادن التي تعرضت للقصف بعد أن أصبحت خردة وغير             بيسألون  ،  اإلسرائيلي

خـردة، او   ك  يبيع هذه المعادن المتفحمـة     انهالعاملين في هذا المجال إلى       ويشير أحد    .صالحة لالستخدام 
على مخلفات البيوت والمحال والسيارات التي       ويؤكد أنهم ال يستولون      .يحاول ترميمها وبيعها كمستخدمة   

 حجم الجريمة التي    ونعرفي هم بطريقة مهذبة، الن   شراؤها على أصحابها    بل يعرضون تتعرض للقصف،   
وأوضح أنه يدرك مدى الخجل والحرج الذي يتعرض له عند القدوم في             .ا وصعوبة الموقف  تعرضوا له 

اليوم الثاني للقصف لشراء المعادن، مشيراً الى انه احيانا يتعرض للشتم، إال أنـه يتحمـل ذلـك كـون                    
الحصار وشح العمل وسوء االوضاع االقتصادية أوجـد         ويوضح أن    .اصحاب المأساة بحالة نفسية سيئة    

مـشيرا ال. هناً جديدة في غزة، منها جمع المعادن والبالستيك من الشوارع واكوام القمامة           م
ر من خاللها امام نفسه واهلـه                   
    

 الى ان الحديد والمالفتاالحجارة وكتل الباطون التي تستخدمها معامل الطوب كمواد أولية،          
  .يجمعها في النهاية تجار كبار، ويقومون بإرسالها الى مصانع في اسرائيل إلعادة تصنيعها

  26/5/2007األيام الفلسطينية 

  فيات اإلسرائيلية
   

من المرضى المحولين للعالج في المستشفيات اإلسرائيلية، م% 30ال تزال تمنع نحو     
  . إلى أن العديد من المرضى توفوا نتيجة هذه السياسةمنوها أنهم يشكلون خطراً على أمنها،

  26/5/2007األيام الفلسطينية 
  

   تقتل اإلنسان والبيئة في آن الغربيةمصانع المستوطنات اليهودية في الضفة: تقرير 
 .عانت البيئة الفلسطينية بمختلف عناصرها من مظاهر التـدمير اإلسـرائيلي          : يوسف الشايب  -رام اهللا   

تبر المنطقة الصناعية اإلسرائيلية، المقامة على أراضي محافظة سلفيت بالضفة الغربية، أحـد أكبـر               وتع
هـواء، وتعـود   التربة والمياه والاألمثلة الصارخة على ذلك، حيث تسبب ضرراً بيئياً كبيراً، عبر تلويث       

كب مياههـا العادمـة     تواصل تلك المصانع س    حيث   .بأضرار صحية على أهالي المنطقة من الفلسطينيين      
بات رعاة األغنام يخشون رعي أغنامهم، بعـد حـاالت تـسمم            وومخلفاتها السامة في وديان المحافظة،      

 أن تلك المصانع تسببت في ارتفـاع        ،وأوضحت مصادر طبية فلسطينية    .تسببت بموت عشرات المواشي   
من داخل الخـط األخـضر إلـى         هانسبة اإلصابة بالسرطان، السيما بعد أن قامت سلطات االحتالل بنقل         

صادر االحتالل مـن  على هذا الصعيد فقد  و .محافظة سلفيت، بعد أن ثبتت خطورتها على الصحة العامة        
الفلسطينيين آالف الدونمات، بغرض إقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية التي يوجد فيها ما ال يقـل                 

ية الصناعات اإلسرائيلية، ونشاطاتها، وكميـات  ورغم التعتيم على نوع .تابعة للمستوطناتمنها  عن سبع   
 فإن دراسات محلية عدة تشير إلى وجود أكثر من مائتين وخمسين            ،إنتاجها، ومخلفاتها في الضفة الغربية    

مصنعاً إسرائيلياً فيها، معظمها متخصصة في صناعات شديدة ال
زارة الزراعة الفلـسطينية،   

أن

 ألف دو270حين الفلسطينيين قُدرت بأكثر من خسائر الفالّ
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47.

كما دعا العاهل االردني الى دعم دولي ". يضمن الحقوق ويصون الكرامة الصحابها
قبل فوات االوان وضياع هذه الفرصة التاريخية مثل ال"م العربية، لمبادرة السال

سنستمر في دعم هذه المبادرة والترويج لها في كل اوساط المجتمع الدولي والرأي العام "اضاف ". سابق

48.
ي األردنية الذراع السياسي لإلخوان 

 معني بحوار 

صحيفة المشار 
اليها فحسب وإنما توقيت نشر هذا الخبر واحتمالية تسرب بعض المعلوما

حزب عبر آليات غير دستورية كالتنصت على المكالمات الهاتفية او متابعة تحركات األفراد، وإذا ما 
  ".  للتوقيفجراءات فورية

49.

 يوما، حيث 40 مع اإلنتخابات البلدية بعد اقل من 

  ".أمنية ولهم عالقة تنظيمية بجبهة العمل اإلسالمي

  
  
   "   الحق العربي في فلسطين"األردن ملتزم الدفاع عن  

الحق العربي في "قال العاهل االردني عبد اهللا الثاني ان االردن مستمر في الدفاع عن : ا ف ب
. المتمثلة بمبادرة السالم العربية" رصة التاريخيةاضاعة الف"، محذرا في الوقت ذاته من "فلسطين

نؤكد من "وأضاف، في خطاب مساء اول من امس، خالل احتفال بالذكرى الحادية والستين لالستقالل 
جديد ان االردن سيستمر في الدفاع عن الحق العربي في فلسطين حتى يستعيد الشعب الفلسطيني كامل 

اضاف ان ". رضه وينعم فيها بالحرية واالستقالل والحياة الكريمةحقوقه ويقيم دولته المستقلة على ا
سيواصل تحركه السياسي واستخدام كل المنابر في شتى انحاء العالم للدعوة لتحقيق السالم الدائم "االردن 

والشامل الذي 
فرص التي ضاعت في 

ال
  ".  اإلسرائيلي

  26/5/2007المستقبل 
  
   إخوان األردن يتجهون نحو مقاضاة جريدة الرأي 

علمت إيالف من مصادر خاصة داخل جبهة العمل اإلسالم: فإيال
" الرأي"المسلمين بأن تيارا متشددا داخل الحركة يضغط بإتجاه السير في دعوى قضائية ضد جريدة 
المعلنة األردنية بسبب ما تصفه المصادر أنه إساءة للحزب عبر خبر انطوى على التشكيك بالمواقف 

  .للحزب في رفض التطبيع مع الواليات المتحدة األميركية واسرائيل
أن حزبنا يذكر الجميع انه"وقالت جبهة العمل اإلسالمي في بيان رسمي لها، اليوم، 

حضاري راشد يدافع عن استقالل الوطن ومصالحه ويحرص على محاربة كل إشكال االختراق 
ستنكرنا حملة السفارة األميركية التي تشكل اختراقًا للسيادة الوطنية، وطالبنا الخارجي له وبذلك فقد ا

 ".بوقف هذا التدخل السافر في شأننا الداخلي كما اننا رفضنا الحوار مع الرسمية األميركية
إن الحزب يستهجن ان تطالعنا الصحيفة المشار إليها بهذا الخبر دون ذكر : "وقال بيان الحركة

مسؤولي الحزب يلتقون بممثلي مراكز األبحاث األميركية والغربية وال يعلن عن هذه مصادرها، ف
اللقاءات، اذ ال تستدعي اللقاءات البحثية اإلعالن عنها شأنها شأن عشرات اللقاءات اليومية بالفعاليات 

لالسياسية المحلية والعربية واإلسالمية، إن ما يثير قلقنا ليس الخبر الكاذب الوارد في ا
ت التي تمثل خصوصيات 

لل
ثبت ذلك بالفعل فإن هذا يعبر عن اختراق دستوري يستدعي إ

  25/5/2007موقع ايالف 
  
  الصحافة األردنية تعترض على المملكة الفلسطينية الكبرى  

 صحافيا في ورشة عمل متخصصة نظمها مركز حماية وحرية 28تجمع حوالي :  بسام البدارين-عمان 
الصحافيين حول التغطية اإلنتخابية تمهيدا للتعامل

التدخل في مسار "تواصل تبادل اإلتهامات ما بين قادة جبهة العمل اإلسالمي والمسؤولين تحت عنوان 
معتقلين على حساب قضية "وكذلك تحت عنوان " التسجيل اإلنتخابي ضد مرشحي جبهة العمل اإلسالمي
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 الناطق الرسمي ناصر جودة اإلتهام بوجود أفراد في الجبهة يوترون قصدا 

وهرية في االصالح السياسي والحقيقة ان لدى 

. قانون االنتخـــاب

وذ 
االمريكي المتراجع، ولكن ما قصدته هو التنبيه الى ضرورة عدم التورط ف

  .كنها ان تخرجعبة، ففي النهاية، لن تخرج عمان السباب موضوعية، عن ثوابت االردنيين، وال يم
  26/5/2007س العربي 

50.

     

ضواء مجددا ببياناتهم التي تندد بحكومة الرئيس معروف البخيت بخصوص العديد وخطف اإلسالميون األ
من القضايا، فيما كرر

األجواء مع الحكومة، كما إشتكت صحف اإلسالميين من توسع ظاهرة الفصل اإلداري لرموز التيار في 
  .عية محددةمواقع جام

 دافوس تحدث الكاتب فهد الخيطان، من صحيفة العرب اليوم، عن رؤية عبد الهادي وفي أجواء منتدى
اصل المشكلة قانون االنتخاب وقبل تغييره ال قيمة : المجالي رئيس البرلمان للتيار اإلسالمي وقال

ب عبدالهادي المجالي هي للبرامج ان وجدت، ليت المشكلة بين الحركة االسالمية ورئيس مجلس النوا
قضية غياب البرامج السياسية كما يدور في السجال بين الطرفين، وللتذكير فقط المجالي قال في ندوة 
ضمن المنتدي االقتصادي العالمي ان الحركة االسالمية في االردن ال تملك برنامجا يؤهلها لتشكيل 

ة االسالمية رفضت قول المجالي واكدت ان الحرك. حكومات برلمانية في حال فوزها بمقاعد االغلبية
ورأى الخيطان ان نقاش االسالميين . لديها برامج شاملة وتفصيلية وتحدت ان يقدم المجالي برنامجه

والمجالي فائض عن الحاجة ويبتعد كثيرا عن القضية الج
لتي تصلح كأساس لبرنامج حكومة تقود البالد وما يقوله الطرفان الطرفين ما يكفي من البرامج واالفكار ا

  . بحق بعضهما البعض غير دقيق في هذه الناحية تحديدا
يقول عبداهللا الثاني اذا تم انتخاب النواب على اساس الخدمات التي يقدمونها لناخبيهم من دون اعتبار 

اصل المشــكلة اذا في . لالولويات الوطنية فلربما ال تنجح الحكومات البرلمانية
فما دام االنتخاب قائما على اسس فردية غير برامجية فماذا تنفع البرامج، ولو انتظم غالبــية النواب 

  .في احزاب برامجية فما قيمة ذلك ما دامت الحــكومات تتشكل خارج البرلمان
وع المملكة الفلسطينية الكبرى الذي تحدثت وفي صحيفة العرب اليوم، ايضا إعتبر ناهض حتر ان مشر

عنه مؤخرا الصحافة اإلسرائيلية يظهر ان إسرائيل تبطن عدم اإلعتراف بالكيان األردني وتضمر إنكار 
حق العودة مما يستوجب برأي الكاتب تجنب الدردشات التي يتورط فيها فلسطينيون وأردنيون تحت 

وبعد اإلسترسال في الكالم عن . لذي نظمه عبد السالم المجاليالعناوين في إشارة تستهدف لقاء العقبة ا
شرعية الوطنية األردنية بعيدا عن الموقف الرسمي إقترح الكاتب على كل اولئك الذين يتداولون االفكار 
الخيالية والقصص الصحافية، ان يفهموا، مرة واحدة والى االبد، انه ال يمكن للسياسة االردنية، 

 االسرائيلية، وهي، من غير -ج عن ثوابتها، نصا وروحا، اما االتصاالت االردنية موضوعيا، ان تخر
استثناء، تقع في اطار حملة رسمية، فهي تتحرك في سياق آخر تماما، هو سياق الضغط على 
االمريكيين، وملء الفراغ السياسي الحاصل، والخطر جدا، ضمن منظور المشاغلة حتي اتضاح الصورة 

كما أوصى الكاتب الدبلوماسية األردنية بما أسماه التمرد اآلمن على النف.  نهاية هذا العاماالقليمية قبل
ي الذهاب بعيدا خارج حدود 

الل
القد

  
  ..بدأت منذ أكثر من شهر وهي مستمرة" فتح اإلسالم"المفاوضات اللبنانية مع  

يؤكد الشيخ محمد الحاج، عضو رابطة علماء فلسطين في لبنان، وأحد الـذين             : سوسن األبطح -طرابلس  
والقوى األمنية اللبنانية في مخيم" المفتح اإلس "يعملون على خط المفاوضات التي تجري حاليا بين تنظيم          

نهر البارد، ان هذه المفاوضات ليست جديدة، وانها مرت بمراحل عدة، وإن كانت قد قفزت إلى مراحل                 
 .مختلفة تماما بعد االشتباكات الشرسة التي ابتدأت يوم األحد الماضي بين فتح اإلسالم والجيش اللبنـاني 

 ابتدأت منذ شهر ونصف الشهر تقريباً، وهي فترة لم يتوقف خاللها            فإن هذه المفاوضات  "وبحسب الحاج   
لكـن أحـداث األحـد      . من الخالفات % 70الحوار، وتوصل الطرفان بفضلها إلى ايجاد حلول لحوالي         
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يريدها، والجيش يستـشعر ان     معركته، ولم يكن              
معركة داخل مخيم ما يزال يقطنه عشرون الف شخص قد تتحول إلى حر

  ".هذا فإن الطرفين حالياً يسعيان إليجاد مخرج سلمي
 26/5/2007الشرق األوسط 

51.

ي مقاتلـة عناصـر مجموعـة فـتح                 

كلهم يحرض علـى    ... نان ميشال عون  مجوس الصليبي الحاقد الطامع إلى ملك لب       

وحين نسأل عن النقـاط األساسـية التـي         ". الماضي فجرت كل شيء واعادت الجميع إلى نقطة الصفر        
مسألة المقاتلين العرب الذين التحقوا بالتنظيم، كانت العقدة، وهل يسلمون          ": عرقلت االتفاق، يجيب الحاج   

في ما تمت   . للدولة اللبنانية أو يتم إخراجهم من لبنان تحت إشراف لجنة خاصة، فهذه النقطة بقيت عالقة              
 التـي   ومن األمـور  . موافقة الطرفين على بقاء الفلسطينيين بالمخيم مع التزامهم بأمور معينة يحترمونها          

هل كان هـذا التمـدد فـي صـلب          : وحين نستفسر . عقدت المفاوضات تمدد فتح اإلسالم خارج المخيم      
من جهتنا أعلمنا الجهات األمنيـة بـذلك،        "المفاوضات، وهل كانت تعلم به الجهات األمنية؟ يقول الحاج          

يم، خالل المفاوضـات  لقد وافق التنظ: "يقول الحاج ".وهذا كان من األسباب األساسية لتعثر المفاوضات
السابقة، وما يزال موافقاً على االلتزام بأمور اساسية، مثل عدم التدخل بالشأن الداخلي اللبنـاني، وعـدم                 

وعن سرقة البنك في أميون التـي كانـت      ". اإلخالل باالستقرار واألمن، هذا كانت قد تمت الموافقة عليه        
أنقل هنا ما تؤكده فتح اإلسالم، وهـو ان ال          : "قائالًسببا لمداهمة شقق في مدينة طرابلس، يجيب الحاج،         

وإذ يرفض الشيخ محمد الحاج التحـدث       ". أما الشقق التي تم دهمها، فهذه تخصهم      . صلة لهم بسرقة البنك   
عن المفاوضات الحالية والحد األدنى أو األعلى من التنازالت، الذي يمكن أن يصل اليـه تنظـيم فـتح                   

قد يسيء لمهمته كوسيط، فإن مصدراً آخر مطلعاً على المفاوضات، طلب عـدم             اإلسالم، معتبراً أن هذا     
اذ ان العمل   . قد تنتج عنه بوادر ايجابية بتصورنا     ) أمس(اجتماعاً سيعقد الليلة    "الكشف عن اسمه، قال ان      

جار على تثبيت الهدنة وجعلها طويلة األمد، مع الوصول إلى صيغة تسمح لعشرين ألف الجـئ تركـوا                  
يم بالعودة إلى بيوتهم، مع االبقاء على مفاوضات مفتوحة مع فتح اإلسالم للوصـول إلـى صـيغة                  المخ

هناك : "وعن المطلوبين الذين ارتكبوا مجزرة بحق الجيش اللبناني يقول المصدر         ". يتوافق عليها الطرفان  
تـصال دائـم    ليونه ما من طرف فتح اإلسالم في هذا الجانب، وهناك نقاط يمكن التوافـق عليهـا، واال                

ومستمر بين أسامة حمدان، ممثل حماس في لبنان وسعد الحريري، حيث يعلمه أوالً بـأول بـالتطورات                 
الجهتان، على ما يبدو، تفضالن إنهاء الوضع القائم، بأقل خسائر ممكنـة،            : "ويضيف المصدر ". الحاصلة

ففتح اإلسالم يعتبر انه زج مع الجيش في معركة ليست 
ب استنزاف مكلفـة للجميـع،                  

ول

  
 تنظيم القاعدة في بالد الشام يتوعد باستهداف المسيحيين في لبنان    

تنظيم القاعـدة فـي بـالد       "توعدت منظمة تسمي نفسها     :  ا ف ب   -دبي   26/5/2007دستور  الدت  أور
باستهداف المسيحيين في لبنان في حال واصل الجيش اللبنان" الشام

قائد الجيش اللبناني النصراني بسحب ازالمه من حول المخيمـات          "االسالم، ويطلب توجيه االوامر الى      
 ".سطينية عموما ومخيم نهر البارد خصوصا والكف عن قصفهالفل

لفت متابعون لشؤون الحركات اإلسـالمية أن البيـان الـذي تـاله هـذا           26/5/2007الحياة  واضافت  
إلى درجة كبيرة إذ لم يتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبويـة شـريفة،             " سياسياً"كان  " المسؤول العسكري "

كما أنها المرة األولى التي يـدخل       . تلجأ إلى تبرير سياساتها بأسانيد شرعية     عندما  " القاعدة"بعكس بيانات   
في صلب السياسات اللبنانية الداخلية، بما فيها االختالفات بين طوائفه المتعددة، إذ أنه             " القاعدة"فيها تنظيم   

 في قضية حـصار     "القاعدة في بالد الشام   "حاول قارئ البيان تقديم تدخل      و. سمى زعماء لبنانيين باإلسم   
حـرب  "للفلسطينيين في شمال لبنان في مواجهة ما وصـفه بــ            " دعم سنّي "مخيم نهر البارد على أنه      

الـدكتور سـمير    " ( عميل اليهود الخائن قائد القوات اللبنانية      .يشنها الجيش اللبناني عليهم   " صليبية جديدة 
حليف ال"وعن  ) جعجع
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، ونحاصر أماكنكم بالعبوات ونـستهدف            

52.

 ".مات جديـدة           
ى تزويد الواليات المتحدة األميركية الجيش اللبناني بمعدات وذخائر وتعليقا عل 

 ،حذر األمين العام لحزب اهللا من التدخل األميركي في األحداث التي يشهدها مخيم نهر البارد              كما   .س

  

53.

 جثة في مكان    18إخراجها، وأنهم رأوا نحو     " تح اإلسالم 
 محاولـة تحصل اشتباك بسبب  وفي منتصف الليل     .واحد تعود للبنانيين وفلسطينيين   
و أ 4وتحدثت معلومات عن مقتل بين      . جوار المخيم، تصدى لها الجيش    بناصر التنظيم باتجاه البساتين     

54.

 وإن لم تنتهوا فسنخلع قلوبكم بالمفخخات."إبادة مخيم عين البارد   
  ...كل أنواع تجارتكم

  
  نصر اهللا يحذر وينتقد المساعدات العسكرية األميركية لبيروت 

نصر اهللا أن التعرض للجيش اللبناني خط أحمر،        اعتبر األمين العام لحزب اهللا حسن       : وكاالت و الجزيرة
جاء ذلك في إطار تعليقه علـى  . قائال إن من تورط في قتل ضباطه وعناصره يجب أن يخضع للمحاكمة       

كما اعتبر نـصر اهللا      .االشتباكات الجارية بين الجيش وتنظيم فتح اإلسالم بمخيم نهر البارد شمالي لبنان           
عة لتحرير الجنوب أن المساس بمخيم نهر البارد والمدنيين الفلسطينيين          في خطاب ألقاه في الذكرى الساب     

 .واللبنانيين خطا أحمر أيضا، وأن قرارا بمهاجمة المخيم سيكون تضحية بالجيش وبالـشعب الفلـسطيني              
سياسية أمنية قضائية تحفظ الجيش وال تؤدي إلى حرب مخي"وأكد على أن تكون المعالجة      

 بدأ وصولها إلى بيـروت        
أم

   .متحدةواتهم األميركيين بالسعي لتحويل لبنان إلى ساحة صراع بين القاعدة والواليات ال
 26/5/2007الجزيرة نت 

  
  في نهر البارد" فتح اإلسالم"اشتباكات متقطعة والجيش اللبناني يصد محاوالت تسلل لـ  

لف مخيم نهر البارد ومحيطه أمس هدوء حذر قطعه من حين الى آخر دوي قذائف ورشـقات                 : بيروت
 – الطريق الدولية بين عكار وبحنين       ، بينما بقيت  "فتح االسالم "نارية وطلقات قنص بين الجيش اللبناني و      

طرابلس مفتوحة، في ظل مواصلة الجيش اللبناني تعزيزاته إضافة الى أحكام سـيطرته علـى مختلـف                 
وشـهد مخـيم نهـر       .داخل المخيم " فتح اإلسالم "وترددت معلومات عن انتشار     . مداخل المخيم ومحيطه  

فـتح  "تباكات متقطعة بين الجيش اللبنـاني وعناصـر         البارد أمس هدوءاً نسبياً بعدما شهد ليالً وفجراً اش        
وتحدث شهود عيان من رجال اإلغاثة الذين دخلوا نهر . ، أسفرت عن مقتل عنصرين من التنظيم      "اإلسالم

يعدون أنفسهم وهـم لغمـوا      " فتح اإلسالم "إن عناصر   : "وقالوا. عن مشاهداتهم " الحياة"البارد أمس، لـ    
 ".طوروا مستوصفاً وحولوه الى مستشفى يداوون فيه الكثير من الجرحى         محيط مواقعهم ومراكزهم، كما     

ف"وأوضحوا أنهم عاينوا عشرات الجثث يحاول       
ـسلل مـن جانـب         

ع
  .في هذا االشتباك" فتح اإلسالم" عناصر من 5

  26/5/2007الحياة 
  
  خبراء عسكريون أميركيون وعرب يرافقون المساعدات العسكرية : لبنان 

 فـي بيـروت امـس       ،فت مصادر قريبة من وزارة الدفاع والحكومة اللبنـانيتين        ن : حميد غريافي  -لندن
 ان تكون الجسور الجوية التي اقامتها الواليات المتحدة وخمس دول عربيـة وخليجيـة لتزويـد           ،الجمعة

تشمل ارسال فرقة بحرية اميركية عسكرية مـن القـوات          ", الجيش اللبناني بالسالح والمعدات والذخائر    
 -فـتح   "رك او تقود عملية اقتحام مخيم نهر البارد في شمال لبنان للقضاء علـى ظـاهرة                 الخاصة تشا 

اال ان تلك المصادر لم تستبعد وصول خبراء عسكريين اميركيين وعرب مع تلـك الـشحنات                , "االسالم
الجوية التي بدأت بالوصول الى بيروت فجر الخميس اول من امس لالشراف على المعدات واالسـلحة                

النقاب امس  " السياسة"وكشف ديبلوماسي خليجي ل    ".ثة التي لم يتعامل الجيش اللبناني معها من قبل        الحدي
ـ " هيركـوليس "ومعظمها من نوع    , ان بعض طائرات النقل العسكرية الضخمة     "عن   ,  الـصنع  ةاالميركي
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صل عليهـا خـالل     سيلجأ إلى استخدام طائراته المروحية التي كان ح       , البارد     
إذ أن بعض شحنات األسلحة المتدفقة على بيروت تحت, العامين الماضيين 

ستخدم في طائرات الهليكوبتر كما تتضمن معدات حديثة يجري إدخالها على تلك المروحيات لتحويلهـا               

55.

يونيفيـل   ال وأضـاف أن قـوات     ".الوضع كما هو عليه اآلن    جيدة في الحرب إذا استمر        
01ستحارب حزب اهللا في حال حدوث خرق لقرار مجلس األمن الدولي            

لكن لن أقترح تقليص حجم القوات الدولية، فحجم القوات يبث رسالة للـسكان             " ي حاجة لقوات إضافية،   

56.

تلفـة  شوهدت في بعض مطارات الخليج واالردن ومصر تحمل عدداً من الدبابات الثقيلة من انـواع مخ               
بعدما ظهر نقص كبير في الدبابات الثقيلة       ,  االوروبي -الفرنسي  " ليوبارد"االميركي و " ابرامز"بينها نوعا   

لدى الجيش اللبناني خالل معاركه مع عصابة االرهابيين واعتماده على المالالت الصغيرة المخصـصة              
"  االسـالم  -فـتح   "عناصـر   لقمع االضطرابات الداخلية في وجه قذائف صاروخية متطورة استخدمتها          

واكد الديبلوماسـي الخليجـي فـي        ".لتدمير ثالث مالالت خالل اشتباكات اليومين االولين من المعارك        
اتصال به من لندن امس نقالً عن احد الملحقين العسكريين االميركيين في احدى الدول الخليجية تأكيده ان              

 كبار عن استعدادها الرسال فرق عسكرية اميركية        اعربت لمسؤولين لبنانيين  "وزارة الدفاع في واشنطن     
كمـا ان   , متخصصة في حرب الشوارع ومكافحة االرهاب متى طلبت حكومة فـؤاد الـسنيورة ذلـك              

الفرنسيين ابدوا استعداداً مماثالً الرسال فرقة من مشاة بحريتهم التي يرابط احد اساطيلها خارج الميـاه                 
ولم يؤكـد    )".يونيفيل(هم الى جنوب لبنان للمشاركة في القوات الدولية         االقليمية اللبنانية منذ ارسال قوات    

معلومات حصلت عليها ليل الخميس من ديبلوماسيي إحـدى الـدول الخليجيـة             " السياسة" الديبلوماسي ل 
ذكرت أن األردن ودوالً خليجية أخرى عرضت على اللبنانيين إرسال قوات منها لمؤازرة الجيش اللبناني               

من مخيم نهر البارد واجتثاثهـا مـن كـل األراضـي            " فتح اإلسالم "دة تنتهي بانتهاء ظاهرة     لفترة محد 
بأن الجيش اللبناني فـي     "استناداً إلى معلومات خليجية     " ثقته"وأعرب الديبلوماسي الخليجي عن      ".اللبنانية

حال قرر اقتحام مخيم نهر 
 أرض  -وي على صواريخ جو             

ت
  ".إلى طائرات مقاتلة وفاعلة

  26/5/2007السياسة الكويتية 
  
 "1701"سنقاتل حزب اهللا إذا خرق ": فيليوني"قائد  

الجنـرال كالوديـو    ) يونيفيل(قال قائد القوات الدولية التابعة لألمم المتحدة العاملة في لبنان           : آي.بي.يو
 عامـا،   35غراتسيانو إن الحكومة اللبنانية وقواته يسيطران بشكل كامل في جنوب لبنان ألول مرة منذ               

  .يديعوت أحرونوت أمس حيفةوأضاف في مقابلة معه نشرتها ص
ربمـا أبـالغ    " لكنه استدرك "  مخبأ أسلحة تحت األرض لحزب اهللا      1000حتى اآلن دمرنا    " وأضاف أنه 

قليال، لكننا دمرنا مئات المخابئ بكل تأكيد، وفي بعضها كان فيها صواريخ قمنا بتسليمها للجيش اللبناني                
بل الحرب وال توجد صواريخ جديدة فـي منطقـة          الذي فجرها بدوره، وكل ما نعثر عليه موجود هنا ق         

أنا مقتنع بأن حكومة لبنان حازمة في معارضة نشر صواريخ حـزب   " وقال غراتسيانو  ".جنوب الليطاني 
إسـرائيل   ، ورأى أن  "اهللا مجددا، وإذا طلبت حكومة لبنان منا العمل في شمال الليطاني فإننـا سـنعمل              

أحرزت نتيجة 
وقال غراتسيانو إنه لـيس      ".17

ف
  ". بأننا نسيطر

  26/5/2007ية الخليج اإلمارات
  
  رفض سليمان ترؤس حكومة عسكريةلدعم الجيش لم ي" حزب اهللا":  آذار14مصدر من  

 من قـرار    "أمل"وحركة  " حزب اهللا " مصدر وزاري في األكثرية إن موقف        اعتبر:  وليد شقير  –بيروت  
ون اتخاذ  من د " كان سلبياً واقتصر على إدانة التعرض للجيش         "فتح االسالم "الحسم العسكري للجيش ضد     

وسلكت قيادتاهما خطاً مخالفـاً وأطلقتـا العنـان         ".  اإلسالم –فتح  "موقف من ضرورة التصدي لظاهرة      
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ثمة خلفيات عدة لموقف    "بهيبة الجيش؛ ويرى المصدر أن            
سياسية خطاً يستهدف شل الدولة وإثبااللذين اعتمدا في األزمة ال    " أمل"و" حزب اهللا "

نوع من الرد على موقف سليمان الرافض لترؤس الحكومة االنتقالية ألن وجوده على رأسها يكسبها                "انه
  

57.

بنان ان يركب بالقطار االسرائيلي لكـن        وقت أريد لل          
القرار الصلب للمقاومة منع استعادة الدور االسرائيلي في المنطقة، وقال  

أمام موضوع السلم األهلي لسنا مواالة وال       '' وأضاف   .''من أرضنا ألن ذلك يعني التخلي عن كل الوطن        

58.

خر يوم الخميس على طلب فـي الميزانيـة          

اضـي للبنـان ليـصل حجـم               
  .ى مليار دوالرمساعدات االمريكية حتى نهاية هذا العام ال

اع اللبناني إلياس المر إن المساعدات  العـسكرية ال            

59.

بالرد على إطالق النار، ألن اتساع القصف يصيب المدنيين أكثر مما يضر بالمسلحين، على أن تبـادر                 

بأنـه  " المـستقبل "اتهام تيار   : لتصريحات ولحملة تعبئة لتشويه الحقائق في وسائلهما اإلعالمية تقوم على         
م األكثرية بتوريط الجيش في وقت      وهو أمر غير صحيح وخيالي بالكامل؛ اتها      "  اإلسالم –فتح  "كان يدعم   

أكثر تشدداً مـن    "  اإلسالم –فتح  "تدحض فيه مواقف قيادة الجيش ذلك، خصوصاً أن مواقفها من ظاهرة            
مواقف القوى السياسية ألسباب عسكرية تتعلق 

اهمها ت عدم قدرتها،         

".شرعية ما على رغم عدم شرعيتها دستورياً
  26/5/2007الحياة 

 
  لن نتنازل عن شبر من لبنان   : حزب اهللا 

الحتفاالت المركزية بالذكرى السابعة لتحرير الجنوب والبقاع الغربـي مـن االحـتالل             غابت ا : بيروت
الفعاليات الرئيسية التي كانت مقررة بالمناسبة بـسبب        '' أمل''وحركة  '' حزب اهللا ''االسرائيلي حيث ألغى    

ـ      '' فتح اإلسالم ''االشتباكات الحاصلة بين الجيش اللبناني وحركة        . مال لبنـان  في مخيم نهر البارد في ش
ولكن أقيمت العديد من االحتفاالت في الجنوب، وفي هذا االطار افتتح وزير الطاقة والميـاه المـستقيل                 

وألقى كلمة اعتبر فيها ان المقاومة استطاعت بفعل دمـاء          '' ستاد شهداء المقاومة والتحرير   ''محمد فنيش   
المقاومين ان تضع قرار التحول موضع التنفيذ، في

لن نقبل ان نتنازل عـن شـبر   ''

   .'العسكريةمعارضة وعلينا جميعاً دعم المؤسسة 
  26/5/2007االتحاد االماراتية 

 
   المخيممع المر يؤكد عدم ارتباطها بالمعركةالواليات المتحددة تعزز الجيش اللبناني و 

 مليون دوالر مساعدات عسكرية     45قدمت الواليات المتحدة نحو     : لبنان من 25/5/2007رويترز   ذكرت
وقت متأووافق الكونجرس في     .للبنان خالل العام المنصرم   

.  مليون دوالر للمـساعدات العـسكرية      280 مليون دوالر كمساعدات للبنان يخصص منها        770بتقديم  
 مليون دوالر تمت الموافقة عليها العام الم230ويأتي هذا باالضافة الى     

ال
 وزير الدفاكد  26/5/2007 الجزيرة نت    واضافت

   .ترتبط بأحداث نهر البارد وإنها جزء من مشروع دعم للجيش اللبناني
  
  "فتح اإلسالم"تنديد بـ: الجماعة ومجلس المفتين 

 رسمية وقوى إسالمية بارزة في لبنان على رفـض          أجمعت مؤسسات إسالمية  :  أيمن المصري  -بيروت
التي تواجه الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد، معتبرة أن اإلسالم بريء من             " فتح اإلسالم "منهج جماعة   

مؤكدة في نفس الوقت على دعم الجيش اللبناني والحرص علـى الـسلم             . الفكر الذي تحمله هذه الجماعة    
، "تنتحل زورا صفة اإلسالم   "جماعة  " فتح اإلسالم "أن ما يسمى بـ     ) سني (واعتبر مجلس المفتين  . األهلي
األعمال اإلرهابية التي قامت بها من اعتداء على الجيش اللبناني وترويع للمدنيين اآلمنـين فـي                "وأدان  

وبدوره طالب الشيخ فيصل مولوي، أمين عام الجماعة اإلسالمية          ."مخيم نهر البارد وفي مدينة طرابلس     
االلتزام فقط  "، وناشد الجيش اللبناني والقوى األمنية       "الجميع بإنهاء العمليات العسكرية   "بنان في بيان له     بل
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القضايا االجتماعيـة والحقـوق اإلنـسانية فـي         "، معتبرا أن    "ي    
المخيمات الفلسطينية تحتاج إلى معالجة سريعة، وعلى الدولة أن تتحمـل 

 ."صائل الفلسطينية والقيادات الدينية
  25/5/2007ون الين 

60.

 الفلسطينية، -ليات التهريب على الحدود المصرية ة إلقامة مجرى مائي لمنع عم
، نافياً أن تكون "هذا الموضوع غير مقبول على اإلطالق: "قال أبو الغيط

 .على مصر" ألشكال
  26/5/2007ق األوسط 

61.

نة القدس 
وذلك ردا على خطوات مثل قرار الكونجرس األمريكى بالتعبير ع

  .الشرقية وكذلك سماح السلطات الكندية بمظاهرة في البرلمان الكندى لتأييد الخطوة االسرائيلية
  26/5/2007القدس الفلسطينية 

62.
م بثه على موقع اسالمي على شبكة خالل تسجيل ت

نا من وخص الليبي معتقال معي. جزين، او في مقابل اي معتقلين
على رأس هؤالء االسرى الشيخ الدا: "في سجن بريطاني، قائالً" القاعدة"

 ". ذي يقبع في احد سجون بريطانيا
/5/2007  

63.

وأكـد مولـوي   " .المدانة من قبل الجميع) فتح اإلسالم(القيادات السياسية والدينية إلى إنهاء هذه الظاهرة 
المعالجة األمنية وحدها ال تكف"على أن   

مـسئوليتها، باإلضـافة إلـى                 
الف

سالم أإ
  
  صفقة تبادل االسرىأوقف و م الفلسطيني ألحق الضرر بالسالاإلقتتال :أبو الغيط 

حمل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الخالفات :  عمر عبد الرازق، محمود صالح-القاهرة 
صفقة تبادل أسرى بين حركتي فتح وحماس مسؤولية تأخير المساعي الرامية لتحقيق السالم، وتوقف 

وقال أبو الغيط إن وسائل إعالم إسرائيلية تختلق . فلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شليط
تصريحات غير صحيحة لمسؤولين مصريين تستهدف الوقيعة بين مصر والفصائل الفلسطينية، وإن 

 الفلسطينية فإنها تقوم بذلك مصر عندما تتحرك لرفع القدرات الدفاعية واإلمكانات العسكرية للسلطة
وحول مطالب إسرائيل بنشر مراقبين دوليين على الحدود مع . لمساعدة السلطة لصالح الشعب الفلسطيني

ورداً على سؤال عما . مصر، أوضح أبو الغيط أن المراقبين يمكن أن يوجدوا على الجانب الفلسطيني
تردد من أفكار إسرائيلي

بأي شكل من "إسرائيل طرحته 
ا

الشر
  
  يتعين على العرب التحرك للدفاع عن حق الفلسطينيين في القدس: أبو الغيط 

 أحمد أبو الغيط أنه ال يعتقد أن عقد اجتماعات  المصريقال وزير الخارجية : صالح جمعة- القاهرة
 مطروح في الوقت الحالي، لكنه أشار الى أن هناك أفكارا لعقد  العربية للسالمعربية لتحريك المبادرة

يد يوم وحول دعوة الجامعة العربية لتحد. اجتماع على المستوى العربي الوزاري لدراسة الموقف
الخامس من حزيران يوما لمظاهر االحتجاج والحداد جراء احتالل اسرائيل لألراضى العربية والقدس، 

قال انه يتعين على العرب التحرك للدفاع عن حق الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين في مدي
حتالل اسرائيل للقدس ن التأييد ال

 
  تعلن استعدادها الستقبال كل المعتقلين حول العالم" القاعدة" 

ابو ليث الليبي من " القاعدة"قال القيادي في : لندن
تنظيم قاعدة الجهاد في خراسان، أي افغانستان، يعلن عن استعداده الستقبال أي أسير : "االنترنت، أمس

 ".من اسرى المسلمين تتم مبادلته مع اي جهة كانت
ولم يوضح الليبي طريقة مبادلة المحت

عية الفاضل ابو قتادة الفلسطيني 
ال

26الشرق األوسط 
  
  المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية يتبنى حملة تضامن لتحرير االسيرات الفلسطينيات 
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ة 
المرأة الفلسطينية وان يشكل جماعة ضغط على سلطات االحتالل اال

 . في حق المرأة الفلسطينية واالطالق الفوري لألسيراتالقليمي حتى تكف عن مثل تلك الممارسات 
  26/5/2007الخليج اإلماراتية 

64.

 
وامتنع كايسي ".ويؤيده الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونحاول إنجازه

  ".إنها قضية تثير قلقا لدينا، لكنني لن أحاول ولن أعرض إمالء أي شيء عليهم: "وقال. ؤالء المعتقلين
 25/5/2007إسالم أون الين 

65.

ازعين إسرائيل والفلسطينيين يثير قلق برلين بشدة غير ان كل الجهود الدولية للتوصل إلي 
حل سياسي للصراع بين الجانبين اليمكن ان تنجح إال اذا وجدت رغبة 

  .ي السالم
  26/5/2007األهرام المصرية 

اختتمت، أمس، اعمال االجتماع غير العادي السادس للمجلس التنفيذي لمنظمة :  الحالوي عمر-أبوظبي 
وطرحت سامية أحمد محمود وزيرة الرعاية االجتماعية وشؤون المرأة والطفل في . المرأة العربية

ق جمهورية السودان عضو المجلس التنفيذي للمنظمة مبادرة حول دورة منظمة المرأة العربية تجاه اطال
واشارت المبادرة الى تعرض النساء الفلسطينيات في االراضي . سراح االسيرات الفلسطينيات واطفالهن

المحتلة لكل انواع االضطهاد والقهر والتعذيب من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي ومن بينهن عدد 
الى أن هذا السلوك مقدر داخل اسوار السجون االسرائيلية من دون أي تهم أو ادانة قانونية، مشيرة 

يتنافى مع تعاليم االديان السماوية والقيم واالعراف والقوانين بل يتنافى مع الدساتير التي تقرها أي دولة 
واستعرضت . ويتعارض مع اإلعالن العالمي لحقوق االنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة

سلطات االحتالل تجاه الفلسطينيين خاصة المبادرة أشكال العنف واألذى والوحشية والتعسف من قبل 
وأضافت المبادرة أن على هذا المنبر النسائي العربي أن يتخذ بعض التدابير لمناصر. النساء منهن

سرائيلي من قبل المجتمع الدولي 
وا

  
  الواليات المتّحدة قلقة إلعتقال إسرائيل مسؤولين في حماس 

قال توم كايسي المتحدث باسم الخارجية األمريكية، إن الواليات المتحدة عبرت :  محمد الصواف-غزة 
 لكنه أضاف أن . مسؤوال من حماس في الضفة الغربية33ش اإلسرائيلي إلسرائيل عن قلقها العتقال الجي

لكننا أشرنا في وقت سابق . حماس بالتأكيد منظمة إرهابية متورطة في هجمات إرهابية ضد إسرائيل"
". إلى أن احتجاز أعضاء منتخبين في الحكومة أو البرلمان الفلسطينيين يشكل مصدر قلق خاص لدينا

مع تفهمها واحترامها لحاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها، "شنطن تعبر عن موقفها هذا وأكد كايسي أن وا
التأثير على القدرة على تشجيع "إن من هذه النتائج : وقال". ونأمل أن يأخذوا في االعتبار نتائج أعمالهم

إسرائيلحوار نريد أن يتم، وأن نكون قادرين في نهاية األمر على تحقيق حل الدولتين الذي تؤيده 
 عن الدعوة إلى إطالق سراح 

ه

  
  الفلسطينيين وإسرائيلاتصاالت ألمانية مكثفة لوقف العنف بين  

 اعلنت المانيا انها تجري اتصاالت مكثفة مع كل من الجانبين اإلسرائيلي  :  مازن حسان-برلين 
 وصرح المتحدث باسم  والفلسطيني لوقف نزيف الدم والعنف المتصاعد في قطاع غزة والضفة الغربية،

سوف يسعون خالل اجتماعهم، االربعاء الحكومة االلمانية ان االطراف الدولية داخل اللجنة الرباعية 
المقبل، في برلين إلى اتخاذ خطوات لتهدئة العنف ووقفه بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مؤكدا ان اللجنة 

 وصرح المتحدث االلماني بان المستشارة االلمانية انجيال  ، الرباعية الدولية لن تكتفي باالدانة والمناشدات
 من رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت وبالرئيس الفلسطيني محمود ميركل اجرت اتصاالت بكل

 وأوضح المتحدث ان هذه اللقاءات  عباس وطالبتهما باستئناف اللقاءات الدورية بينهما رغم الخالفات،
 كما أكد أن اندالع االشتباكات مرة أخرى بين  ، ضرورية العادة بناء الثقة مرة أخرى بين الجانبين

ين المتنالطرف
حقيقية لدى الطرفين في التوصل 

إل
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66.

االبرياء في الجانبين هي غير مقبولة على 
لدولي وكذلك السلطة الفلسطيودعا اسرائيل الى احترام القانون ا. االطالق

  .يام به لوقف اطالق الصواريخ معتبرا انه امر غير مقبول
  26/5/2007القدس العربي 

67.

ال "وقال للصحيفة على موقعها اإللكتروني ". ة تشكل خطراً ال يمكننا القبول به

ستدعم وتغذي "والية نيويورك أن إدارتها 

 ضغوط على إسرائيل، 

". تعايشاً بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في دولتين بأمن وكرامة"وأيد حالً يتيح  

شع"أما السيناتور الجمهوري عن والية كنساس سام براونباك فأشاد ب 
  ".عاصمة للشعب اليهودي"، واعداً بالسعي إلى االعتراف بكامل القدس "ى العالم

  26/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  
   مسؤولي حماس فورا السويد تدعو اسرائيل الى اطالق سراح 

قال وزير الخارجية السويدي كارل بليت في بيان، يجب ان يطلق سراح :  اف ب-ستوكهولم 
واعتبر ان الوضع المتدهور في غزة قد يترك . الفلسطينيين المعتقلين فورا او ان يقدموا الي المحاكمة

سؤولين السياسيين الفلسطينيين ايضا انعكاسات سلبية على المنطقة مضيفا ان االعتقاالت الجماعية للم
واكد بليت ان . ومن بينهم وزير التربية الفلسطيني تؤثر سلبا على امكانيات التوصل الى حل سياسي بناء

الهجمات االخيرة التي كان ضحاياها خصوصا من المدنيين 
نية الى القيام بكل ما يمكنها 

الق

  
  "إسرائيل"على تقديم الدعم إلى  المرشحون للرئاسة األمريكية يتنافسون 
 في سلسلة 2008ريكية المقررة عام أعلن العديد من المرشحين لالنتخابات الرئاسية األم: ب.ف.أ

وفي هذا اإلطار، التزم  ".إسرائيل"العبرية دعمهم ل" جيروزاليم بوست"أحاديث نشرتها، أمس، صحيفة 
". بمواصلة وتعميق الحوار االستراتيجي بين بلدينا"السيناتور الديمقراطي عن والية ايلينوي باراك اوباما 

دة العسكرية إلسرائيل لتتمكن من الدفاع عن نفسها، وكذلك سأشدد على تمويل كامل للمساع"وأضاف 
أمن "واعتبر اوباما أن ". ، حيتس، وأنظمة أخرى للصواريخ المضادة للصواريخ"ارو"لتطوير نظام 

بمواصلة استراتيجية شاملة تقوم على "، متعهداً "إسرائيل يرتدي أهمية حيوية بالنسبة إلى الواليات المتحدة
ر والضغوط االقتصادية المتزايدة واالحتفاظ بالخيار العسكري، وذلك لمنع إيران من االلتزام المباش

امتالك أسلحة نووي
لها تستطيع إسرائيل أن تتجاهل التهديدات باإلبادة من جانب الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد ومث

  ".الواليات المتحدة
بدورها، أكدت هيالري كلينتون السيناتورة الديمقراطية عن 

إسرائيل والواليات المتحدة تعاونتا ألعوام "وأوضحت أن ". وتطور الشراكة الحيوية بين أمريكا وإسرائيل
  ".ة جديدةفي المجال األمني، وخصوصاً لتطوير تقنيات دفاعي

إسرائيل اليوم هي حليفنا "ومن جهته، أكد السيناتور الجمهوري عن والية اريزونا جون ماكين أن 
عزل أعداء إسرائيل مثل سوريا "وأكد أنه سيسعى إلى ". الطبيعي في حربنا على المتطرفين اإلسالميين
لن نمارس أي"وأضاف ماكين . وحركة حماس الفلسطينية وحزب اهللا اللبناني

لتقدم تنازالت إلى دول تؤيد حركات تدعو إلى تدميرها، بصفتي رئيساً سأستخدم كل الوسائل المتاحة 
  ".لتعطيل خطر امتالك إيران أسلحة نووية، ألن أمن إسرائيل غير قابل للتسوية

تدفق األموال ستوقف "وأعلن الحاكم الجمهوري السابق لوالية ماساشوسيتس ميت رومني أن إدارته 
واألسلحة إلى حماس وحزب اهللا وستعمل من أجل أن يتخلى الفلسطينيون عن اإلرهاب ويقروا بحث 

".إسرائيل في الوجود
لمنع إيران من امتالك السالح "حرك ووعد الحاكم الديمقراطي لوالية نيو مكسيكو بيل ريتشاردسون بالت

  ".النووي أو تطويره
ب إسرائيل الذي أتى برسالة اهللا 

إل
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68.
 قلقه من المواجهات الدائرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وقال 

ها لضمان ع
 .وقف إطالق الصواريخ على إسرائيل

 . ما دعا البيان الحكومة اإلسرائيلية إلى تجنب قتل المدنيين خالل غاراتها على قطاع غزة
  26/5/2007عا 

69.

وبا تدفع بقوة باتجاه ارسال قوات دولية الى االراضي الفلسطينية، وان تكون هذه 
قوات مقيدة بأهداف ومهام محددة، وفي مقدمتها سحب االسلحة من ال

  . السلطة الفلسطينية
    25/5/2007المنار الفلسطينية 

70.

ئمين في 
الواليات المتحدة األميركية، من أصول عربية، بعيدين عن أية شبهات أمنية وي

  .ل التعويض السريع عن النقص في عدد المترجمين في صفوفهاإلنكليزية والعربية معاً، من أج
  26/5/2007المستقبل 
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  د االوروبي يعرب عن قلقه من المواجهات الدائرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  االتحا 

أعرب االتحاد األوروبي عن: بيت لحم
بيان صادر عن رئاسة االتحاد االوروبي إنه ينبغي على الحكومة الفلسطينية بذل كل ما بوس

ك
وكالة م 

  
  اوروبا ترعى اتصاالت الستئناف المفاوضات وعقد لقاءات بين اسرائيل ودولة عربية 

جراء اتصاالت عبر طواقم خاصة تفاوضية لتحريك عملية السالم اقترحت دوال اوروبية على اسرائيل ا
على المسارين السوري والفلسطيني، وأن تقوم تل ابيب باالعالن عن استئناف المفاوضات استنادا الى 

وكشفت مصادر مطلعة، ان هناك تحضيرات وترتيبات باشراف . مبادرة السالم العربية كاساس للحل
ء اتصاالت علنية بين اسرائيل ودولة عربية خليجية وتقديم خدمة لرئيس اوروبي وعلم امريكي باجرا

من جهة ثانية، اكدت . الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت حتى يكون قادرا على السير في عملية السالم
المصادر ذاتها، ان اور

المنظمات الفلسطينية وتركيزها في 
يد

  
  تجنيد مترجمين شرق اوسطيين في الجيش األميركي    

ضافي من الشرق األوسط  مترجم إ37أعلن جيش الواليات المتحدة األميركية، عن تجنيده لـ: ي ب ا
. مايكل دي"وكشف مركز . في صفوفه، في محاولة لدرء الصدع الحاصل في معلوماته االستخباراتية

المعروف سابقاً بمركز الدراسات المتعلقة باألقليات المثلية في القوات المسلحة بجامعة كاليفورنيا، " بالم
ام في قضية سوء استخدام لنظام الكمبيوتر عن فصل ثالثة مترجمين عرب مثليين، بعد حصول تفتيش ع

وقام الجيش بتجنيد مقيمين دا. الحكومي، لتلميحهم إلى وجود عناصر مثلية في القوات المسلحة
جيدون التحدث باللغتين 

  "اسرائيل"والعنصرية في ... القوانين الصهيونية 
 عبد الوهاب المسيري. د 

، والذي أدرك استحالة تنفيـذ      "االسرائيلية"السالم  "، عضو الكنيست السابق ورئيس كتلة       "يوري أفنيري  "
 أوائل الخمسينيات، رغم أنه اشترك فيما يسمى حرب االستقالل الصهيونية، أي            المشروع الصهيوني في  

حرب االستيالء على أرض فلسطين وطرد سكانها، وصف الدولـة الـصهيونية بأنهـا ليـست دولـة                  
ديمقراطية، وإنما دولة ديموغرافية، أي أنها تحاول جاهدة أن تحافظ على أغلبية يهودية بأي ثمن وبـأي                 

بين فيه أن   ) 2007 نيسان/  أبريل 12"االسرائيلي  "المشهد  (،  "شباك شالوم "تب مقاالً بعنوان    وقد ك . طريقة
جهـاز  (رئـيس الـشاباك     "في مقاله إن    " أفنيري"يقول  . بشدة" االسرائيليين"الهاجس الديموغرافي يطارد    

ولـة، يـشكلون    ، وهم خمس عدد السكان في الد      ""اسرائيل"عرب  "أعلن منذ فترة وجيزة أن      ) األمن العام 
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ف والبطش على مغـادرة أرضـهم ووطـنهم                 

أن قائد منطقة           

إن قضية األوامر التقييدية الجديدة ليست سياسية بل أخالقية، تتجاوز الجـدل            . رى   

أن يتـصارع   " (ألنه يتصرف حسب القاعدة   "حكم المحكمة ببراءة التاجر     

، كما قال القاضي، كان في حالـة دفـاع            

وطلب من الحكومة منحه التخويل بتفعيل األجهزة األمنية ضد كل من يطمح            ". اسرائيل"خطراً على دولة    
الرسمي، حتى حين يقـوم بـذلك مـستخدماً الوسـائل           " الدولة اليهودية والديمقراطية  "إلى تغيير تعريف    

.... !ن األصليين ويغتـالهم بالقـانون     القانونية، أي أن يطالب بتغيير القانون حتى يمكنه أن ينكل بالسكا          
وتتبدى هذه النزعة الديموغرافية اإلقصائية على مستويات كثيرة أهمها المستوى القـانوني والمـستوى              

يالحظ أن معظم المجتمعات اإلنسانية يوجد فيها قـدر مـن           . الوجداني الشعبي، ولنبدأ بالجانب القانوني    
ولكن الهيكل القانوني لكـل     . أو الدينية وأحياناً الفئات االجتماعية    العنصرية والتمييز ضد األقليات اإلثنية      

أما في الجيوب االستيطانية، فإن التمييـز       . الدول ال يسمح بهذا، رغم ممارسة التمييز على أرض الواقع         
فقانون العودة الصهيوني قانون عنصري حتى النخاع، باعتبار        . العنصري جزء من الهيكل القانوني ذاته     

لوطنه القومي بعد غياب بضعة مئات من السنين، وينكر         " يعود"طي الحق ألي يهودي في العالم أن        أنه يع 
هذا الحق على الفلسطينيين الذين ُأرغموا عن طريق العن

يهودية، وهناك قوانين تمنع تشغيل غير اليهود على أرض تملكها الوكالة ال          . ومنازلهم منذ بضعة سنوات   
   ". اسرائيل"وهذا يعني كل األراضي التي استولت عليها 

 18معاريف  " (يوسف مورين "يذكر البروفيسور   . تتبدى في هذا القرار الغريب    " العنصرية القانونية "هذه  
" اسـرائيلية "ي من أن ينقل في سـيارة        "اسرائيل"أنه قد صدر قرار بمنع أي       ) 2007 كانون الثاني / يناير

، إال على حسب رخصة تُعطي له، أو تُعطي لنفس الشخص الـذي             "اسرائيلياً"قة، إنسانا ليس    داخل المنط 
 تقييد السفر   - أوامر في شأن الحركة والنقل العام     (، من قائد عسكري أو ممن خول بذلك         "اسرائيلياً"ليس  

ويضيف الكاتب أنه ليس على ثقة من). 19/11/2006أ،  /2، المادة   "اسرائيلية"في سيارة   
، فهم فهماً عميقاً اآلثار األخالقية واإلنسانية الناجمة عن هذا األمر إذا دخـل حيـز                "يائير نفيه "المركز،  

   . لو كان فهم لما كان وقّع. 2007 يناير /التنفيذ غداً، في التاسع عشر من كانون الثاني
فـي  " اسرائيل"اطق المحتلة يضع حكومة     على المن " االسرائيلية"ويذهب الكاتب إلى أن استمرار السيطرة       

إن أوامر تقييد حركة الفلسطينيين في المناطق المحتلة، التي توشك أن تدخل حيز             . معضلة أخالقية دائمة  
التنفيذ، تثيرها مرة أخ

 األسس األخالقية التي تقوم عليها الجماعـة الدوليـة، والدولـة اليهوديـة              إنها لبنة في  . السياسي المعتاد 
   . ونظامها السياسي

لكن قبـل   . ولكن من أغرب القضايا ومن أكثر األحكام عنصرية، بل وإيغاالً في العنصرية القضية التالية             
". لـد برخـت   برتو"أن أعرض لهذه القضية سأشير إلى مسرحية القاعدة واالستثناء للكاتب المـسرحي             

ويستأجر حماالً  . وتحكي المسرحية قصة تاجر يود أن يعبر الصحراء ليصل إلى آبار البترول قبل غيره             
فيقدم الحمال زجاجـة المـاء التـي        . تنفد مياه التاجر  . وفي أثناء رحلتهما عبر الصحراء    . يحمل أمتعته 

 في واقع   – وى قطعة حجر، وأن الحمال    تخصه إليه، فيرديه األخير قتيالً ظنّاً منه أن الزجاجة لم تكن س           
وت.  كان ينوي قتله غدراً    -األمر

أي أن يحب اإلنـسان أخـاه       " (أما تصرف الحمال فكان استثناء    ) "أعضاء الطبقات صراعاً ال هوادة فيه     
   ). اإلنسان، ويقدم له المساعدة

ولـذا  )". اإلنساني(وليس االستثناء   ) االقتصادية(يجب أن تتبع القواعد     :" التاجر هذا الموقف بقوله    وقد أكد 
وحسب هذا المنطق المادي الصارم حتى لو افترضنا أن         "فال مجال للسلوك الفردي أو لالختيارات الحرة،        

كما كان يظن، فإن األخير     الحمال كان في الواقع يعطي زجاجة الماء للتاجر، ولم يكن يحاول قتله بحجر              
حينما أرداه قتيالً إنما كان في موقف الدفاع عن النفس، ألنه لم يكن في طوقه أن يفترض أن الشيء الذي                    

فالمتهم لهذا السبب. في يد الحمال إنما هو زجاجة وليس حجراً       
 الذي وجه إليه حقيقياً، أم أنه كان مجرد شعور بالتهديـد            مشروع عن النفس، وال يهم ما إذا كان التهديد        

   . من جانبه، أي أن الشعور الذاتي يجب الوقائع الموضوعية
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. حاالت              
يشكل تهدي"االسرائيلي  "إن الفرضية الكامنة هنا هو أن العربي في العقل          

  . واهللا أعلم .. .اهل المعطيات الموضوعيةن سلوكه وأنه يكفي إحساس المستوطن الذاتي، لتج
  26/5/2007االتحاد االماراتية 

  
72.

     

ية، تدعو إلـى    القتصادية واالتحاد العمالي العام والفاعليات المصرف          

لقد قمت بدراسة هذه المسرحية وتدريسها عدة سنوات، وكتبت عنها دراسة، وكنت دائماً أصـنفها علـى          
) 2007 آيـار /  مايو 9هآرتس  " (دوننيف غور "و" يغئال برونر "أنها مسرحية رمزية إلى أن قرأت مقال        

".  ألن مجرد وجود العربي يعتبـر تهديـداً لليهـودي          48تبرر التمييز ضد فلسطيني     " اسرائيل" "بعنوان  
وفوجئت بأن ما تصورت أنها مجرد رموز هو حقيقة واقعية يومية في الدولة الصهيونية، التي ال تكـف                  

نظر فـي   " نوعام سولبرع " أن القاضي    -الذي أشرنا إليه   –وقد جاء في المقال   . عن التباهي بديمقراطيتها  
من سكان القدس بإطالق    " سمير داري "، الشرطي بحرس الحدود، بقتل      "شموئيل يحزقيل "قضية اتهم فيها    

وقـد قـال القاضـي      . النار عليه إثر مشادة لفظية مع الشرطة حين حاول تخليص شقيقه من االعتقـال             
 ولم يعرض حياة الشرطي للخطر بأي شكل، وأنه كان في طريقه            لم يلمس الشرطي،  " داري"صراحة إن   

وأن . وأطلق النار عليه في ظهره من مـسافة قـصيرة         " يحزقيل"لمغادرة المكان، حين طارده الشرطي      
حسناً، بعد كل هذه المقدمات القانونية الواضحة، ماذا كانت         . المتهم ارتكب خطأ فظيعاً ورهيباً دون مبرر      

خلصها القاضي المحايد الموضوعي؟ قال القاضي إنه رغم كل هذه األقوال القاطعة التي             النتائج الذي است  
أوردها، فإنه تقرر تبرئة ساحة الشرطي، وقال إنه رغم أنه من الناحية الموضوعية لم يكـن الـشرطي                  
 معرضاً للخطر، فإنه كانت توجد إمكانية معقولة بأن المتهم شعر بخطر ملموس على حياته مـن مغبـة                 

وبتعبير آخر، فان المشاعر الذاتية للمتهم تغلبت على الحقائق على األرض،           . اعتداء عليه بغير وجه حق    
ويبدو أن هذا نمطـاً     . بريئاً من تهمة اغتيال العربي    " وجعلت شرطياً أطلق النار في ظهر شخص بريء       

ياً عربياً علـى أيـدي       مدن 34 قتل   2000أيلول  / أنه منذ سبتمبر  " مساواة"متكرراً فحسب معطيات مركز     
ولم ترفع سوى أربع لوائح اتهام، لم تأت أي إدانة في أي حالة من ال. الشرطة، الحراس والجنود  

داً للمستوطنين الصهاينة مهمـا      
كا

    والمعالجة المطلوبة... تهديد لبنان 
 غازي العريضي

ضد الجيش اللبناني وقوى    " فتح اإلسالم "مجدداً اهتز األمن في لبنان بسبب االعتداءات التي نفذتها منظمة           
 استهدفت مناطق سكنية، وخلقت جواً من الرعـب والقلـق فـي             األمن الداخلي، وما تالها من تفجيرات     

وكأن ثمة قراراً واضحاً بإبقاء الوضع في لبنان متوتراً وبتعميم الفوضى والفلتان األمنـي              . أوساط الناس 
تأكيداً للتهديدات والتحليالت والتمنيات من قبل البعض بأن لبنان لن يرتاح، وبأن اضطرابات أمنية كبيرة               

ألشهر الفاصلة عن انتخابات الرئاسة فيه، وبأن موسم االصطياف يجب أن يضرب مرة جديـدة               ستميز ا 
مهما كلف األمر، ألن ثمة من ال يريد راحة للبنانيين وانتعاشاً ولو مرحليـاً أو نـسبياً فـي أوضـاعهم                     

االقتصادية، في وقت كانت الهيئات ا
هدنة مئة يوم، تمرر فصل الصيف، فتنعش الوضع االقتصادي والمالي وتؤسس في ظـل الهـدوء إلـى     

   . حوار جديد وحلول نهائية لألزمة
االعتداءات على القوى األمنية والتفجيرات التي تلتها، خلقت مناخاً آخر في البالد، وفتحت البـاب أمـام                 

   .ة جديدة أيضاً من حاالت التوتر واإلرهابمرحلة جديدة خطيرة في مواجهة حال
، التي تضم عناصر مزنَّرة باألحزمة الناسفة، وجاهزة لتفجير أنفسها في كل مكـان            "فتح اإلسالم "فمنظمة  

مهددة السكان المدنيين واألبرياء في األحياء السكنية في المدن أو في المخيمات، هي ظـاهرة خطيـرة                 
يون في أصعب الظروف التي يعيشونها في ظـل انقـساماتهم الـسياسية             وجديدة وغريبة يواجهها اللبنان   

إال أن ما جرى في األيام األخيرة، ينبغي التوقف عند نتائجه وأبعاده وتداعياته انطالقـاً      . الكبيرة والعميقة 
األولى أن االعتداء استهدف الجيش اللبناني الذي سقط من صفوفه عدد كبيـر             : من مالحظتين أساسيتين  
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ات خرجت عن          

" ين 

إليه كثيرون لتحقيـق                

العودة للشعب الفلسطيني، ويهدد التوازن والسيادة في لبنان ويتناقض مع الدستور الذي أجمـع                

فكل اللبنانيين قلقون   . فريق أو طرف أو جهة أو زعيم أو تيار أو حزب سياسي في كل لبنان                

ن تاريخياً معتدى عليـه      

األمر الذي ال يمكن السكوت عنه وعدم الرد عليه ومعاقبة الفاعلين ووضع حـد              . شهداء والجرحى من ال 
أما في األبعاد السياسية واالنعكاسات علـى مـستوى         . هذا في ما يمكن اعتباره أبسط الردود      . إلرهابهم

 هـذا النـوع،     الدولة ومؤسساتها، فإن سقوط الجيش اللبناني وهيبته وصدقيته وكرامته أمام مجموعة من           
إذ بالرغم من النظرات المختلفة للجيش ودوره من قبل قوى سياسـية            . يعتبر سقوطاً للدولة اللبنانية كلها    

متنوعة في ظل صراعاتها وانقساماتها وتجاذباتها منذ وقت طويل، فإن هذه المؤسسة حامية لكل اللبنانيين               
وب اللبناني وتحقيقها حلماً لبنانياً كان منتظراً       وضمانة ألمنهم واستقرارهم، خصوصاً بعد دخولها إلى الجن       

إضافة إلى أن هذه المؤسسة تضم ضباطاً ورتباً وعناصر من كل الفئات والمذاهب             . منذ عقود من الزمن   
والمناطق وبقيت متماسكة رغم ما شهدته البالد من أحداث خالل األشهر الماضـية، وخـصوصاً مـع                 

 في وسط بيروت، وما تاله من تحرك2006  أول كانون/ اعتصام المعارضة منذ ديسمبر   
األطر الديمقراطية والحضارية، وهددت السلم األهلي، وُألقي عبء استيعابها على أكتاف الجيش، الذي ال              

    . يملك إمكانات كبيرة لضبط الوضع في البالد كلها خصوصاً بعد انتشاره في الجنوب
سـلطوي"من لبنانيين أغلبية ومعارضـين، ومـن فلـسطينيين          هذا االستهداف للجيش أحرج الجميع      

ولذلك كان البد من الوقوف خلف الجيش ودعمه وتغطيته في معركة اسـتهداف عناصـره               . ومعارضين
    . وأمن واستقرار وسالمة البالد واللبنانيين بعيداً عن التجاذب السياسي والمصالح السياسية الضيقة

جسد في كون الطرف المعتدي يعتبر نفسه فلسطينياً، وقـد تبـرأت منـه كـل                أما المالحظة الثانية، فتت   
المنظمات الفلسطينية، ويقيم في مخيم فلسطيني، وبالتالي يتخذ من المدنيين رهائن، وأيـة مواجهـة مـع     
الجيش ستؤدي بطبيعة الحال إلى سقوط ضحايا في أوساط الناس األبرياء، وهـذا مـا أرادت الحكومـة                  

إضافة إلى ذلك، حـاول      .ن خاللها الجيش اللبناني تفاديه في كل المراحل إلى أقصى الحدود          اللبنانية، وم 
كثيرون اإليحاء إعالمياً وسياسياً، وكأن ثمة محاولة الستهداف الفلسطينيين كفلسطينيين، وذلـك لتحقيـق              

يحاء، وكـأن   كما حاول آخرون اإل   . أغراض سياسية ال عالقة لها بكرامة وسالمة الفلسطينيين وقضيتهم        
هذه العملية تستهدف توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو الشعار الفزاعة الذي يلجأ 

غاياتهم ومآربهم في استخدام السالح الفلسطيني أو النضال الفلسطيني أو المواطن الفلسطيني لغايـات ال               
   . قامة الدولة على أراضيهاعالقة لها بالحق الفلسطيني في العودة إلى الديار األم وإ

لذلك، ومع التأكيد الدائم أن التوطين أمر مرفوض من قبل كل اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء، ألنه            
يسقط حق 

واالستراتيجية المنطلقة من هذا المبدأ يجب أن تتركز على األسس          عليه اللبنانيون، فإن المعالجات اآلنية      
   : التالية

االلتفاف حول الجيش اللبناني والقوى األمنية تأكيداً لمرجعية الدولة ومؤسساتها في الحفاظ علـى أمـن                
وسالمة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرضه، وإنهاء كل الحاالت الشاذة واإلرهابيـة التـي تهـدد                

فالتفجيرات المتنقلة هنا وهناك والمستهدفة أمن األبرياء، لن يكـون بمنـأى عـن              . لجميع دون استثناء  ا
نتائجها أي 

م معرضـون لإلهانـة     على أوالدهم وأبنائهم الذاهبين إلى المدارس والجامعات ومراكز أعمالهم حيث ه          
   . واألذى

والبد من توفير الدعم والتجهيز للجيش وقوى األمن الداخلي بكل اإلمكانات الضرورية، وليس مقبوالً أي               
على نوعية السالح، الذي يجب أن يمتلكه الجيش بحجة أنـه           " فيتو"موقف أميركي أو غير أميركي يضع       
فهذه المسألة إدانة ألصحابها من جهة، وإهانة للبنـان ال          ". اسرائيل"ال يسمح له بامتالك أسلحة تهدد أمن        

بل كا" اسرائيل"ولبنان ليس في موقع المعتدي على       . يمكن قبولها من جهة ثانية    
وضحية إلرهابها، ومن حقه أن يمتلك كل أنواع األسلحة للدفاع عن نفسه مثل أي دولة في العالم، فكيف                  

   سالحاً أقل من عادي لتعزيز قواه األمنية والدفاع عن نفسه؟ إذا كان المطلوب 
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 له، ألن االنقسام والخالف السياسيين ينعكسان سلباً على معنوياتـه     

  

ن اللبناني والفلسطيني وخصوصاً على اإلخوة الفلسطينيين، الذين كنا وسـنبقى              

الشاذة يعتبر فتحـاً جديـداً علـى        " فتح اإلسالم "يار، الذي ينهي حالة           
 الفلسطينية، وأمانة اللتزام إسالمي وعربي ص-مستوى العالقات اللبنانية  
  !لى تكريسهلسطينية، فلنعمل ع

  26/5/2007االتحاد االماراتية 
  

73.

.  يعلّل كل الفشل الذي حصل على الجانبين                 

مخاض هو أكثـر مـن صـراع علـى          وهذا التغيير أو ال   .  أربعين سنة      

مكـان  ويبعث ذلك طبعاً على الشك فـي إ       . ية        

السياسي الداخلي والخالف الـسياسي الـداخلي، الـذي         " البازار"ويجب أن يكون هذا األمر خارج إطار        
سيستمر ولو اتخذ أشكاالً مختلفة في المستقبل، لكن في مواجهة حالة، كالتي نعيشها اليوم البد من توفير                 

سي الكامل للجيش والدعمالغطاء السيا 
وروح المواجهة عنده، وهو لم يقصر في االستعداد والمواجهة والوقوف حيث يجب دفاعاً عـن لبنـان                 

   . واللبنانيين بما يمتلك من إمكانات
، ورفع الغطـاء الـسياسي      "فتح اإلسالم "منظمة  وعلى المستوى الفلسطيني، وفي ظل التبرؤ الشامل من         

واإلعالمي عنها، ينبغي أن يترجم هذا الموقف عملياً بتعاون الفصائل الفلسطينية المختلفة مـع الجـيش                
اللبناني والدولة ومؤسساتها إلنهاء هذه الحالة وحماية لبنان وأمنه واستقراره وكرامـة وهيبـة الجـيش                

لمدنيين الفلسطينيين، الذين عملت الحكومة اللبنانية، وللمرة األولـى فـي           اللبناني وأمن وسالمة وكرامة ا    
 . تاريخ تواجدهم في لبنان على التصدي ألوضاعهم االجتماعية المزرية وقامت بخطوات متقدمة للمعالجة

 فلسطينية عميقة ولمرحلة جديدة من العمـل المـشترك،          -إن مثل هذا التعاون قد يؤسس لعالقات لبنانية       
كس إيجاباً على الشعبيينع

إلى جانبهم في دفاعهم عن حقهم، وال تزال القضية الفلسطينية هي القضية المركزية األولى بالنسبة إلينـا    
  ". اسرائيل"في مواجهة 

 الفلسطيني علـى القاعـدة      -ن خيار التعاون اللبناني   بين ما يخططه البعض لتفجير الوضع في لبنان، وبي        
التي أشرنا إليها، أعتقد أن هذا الخ

ادق وصاٍف وشريف بالقـضية           
الف

  الطريق من مكة وإليها 
  وروبرت ماليه حسين آغا

 فلسطينية تنتج تسوية نهايةً انتهت منذ مدة أو أنها لم تعد            -" اسرائيلية"إن الفكرة القائلة بمفاوضات ثنائية      
 طرٍف منقسم على نفـسه مـن   ويرجع جزء من ذلك الى أن كّل. وهذا أمر صار العالَم مدركاً له    . واردة

كما أن  . جهة، كما أن كل طرف اتخذ مواقف ما عاد هو نفسه يستطيع التراجع عنها أو النفاذ من حولها                 
الطرفين ال يثق أحدهما باآلخر مطلقاً، وإن يكن هذا األمر ال

لى طريق مسدود، ألن كل طرٍف من الطرفين يفتقر الى          وهكذا فالذي نراه أن مسار المفاوضات وصل ا       
  .التالؤم والتناسق واالتساق بين األفكار والوسائل واألهداف

فعلى الجانب الفلسطيني، تمر الحركة الوطنية الفلسطينية بأكبر تغيير حدث فيها ولها منذ بناهـا ياسـر                 
عرفات وصاغها على مثاله قبل

فقد تماهى عرفات مع الحركة الوطنية الفلسطينية ومع األمة الفلسطينية بطريقة صارت مثـار               . الخالفة
  .رغبات بعده أو حمالت عليه

واآلن وقد كسبت حماس االنتخابات، وشكّلت الحكومة منفردة، والتي صارعت سنة ثم تغيرت لصالح              .. 
ل فتح تعتبر نفسها الممثل الشرعي الوحيد للـشعب الفلـسطيني وإن بـدون              حكومة وحدة وطنية، ما تزا    

عرفات وكارزماه وتاريخه، وإن كانت تعاني من انقسامات عميقة، وصراعات على المجاالت والنفـوذ              
وينعكس االنقسام بين فتح وحماس علـى       . والسيطرة على القوات األمنية، وخالفات متعاظمة مع حماس       

رة، انقساماً بين غزة والضفة الغربية، بحيث يبدو أن كالً من االقليمـين يتطـور               الرؤوس وعلى السيط  
وهكذا هناك انقسام داخل فتح أو انقسامات، وهناك انقسام بين          . تطوراً منفصالً ال عالقة كبيرة له باآلخر      

فتح وحماس، وهناك أخيراً انقسام بين غزة والضفة الغرب
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ولن يفيد في شـيء     . الماضي مضي وانقضى  . ستحدث وتنجح اآلن        
شيئاً ما أضر بعباس بقدر       

حدث شارون   

كبرى بين  " اسرائيلية"ران، وحروبحزب اهللا، فكانت حيرة          

أحـد لألمـور      

ن المشكالت بدون توجه واضـح، ال تُعتبـر خطـة                 

، وبلـوغ حـّل     )حتى لو اتفقت مع حماس    " (اسرائيل"وقدرات منظمة التحرير على إجراء مفاوضات مع        
  .متوازن وقابل للتنفيذ على الجانب الفلسطيني على األقل

ولهذا فإن االتفاق الذي جرى بمكة إنما يعين على التوضيح وااليضاح، أكثر مما يفيـد بلـوغ الوحـدة                   
فالواقع أنه خطوةٌ مهمة، لكنه يمكن أن يفشل، وإذا حدث ذلك فمعنـاه             . ل من أهميته  وهذا ال يقلّ  . الوطنية

أن الفريقين ال يستطيعان العمل معاً؛ وهذا أمر مضر جداً للشعب الفلـسطيني، وإلمكانيـات االسـتقرار                 
 التوازنات  أما إذا نجح االتفاق فإن غزة والضفة ستمران بحالة من عدم االستقرار قبل رسو             . واالستمرار

ألن النجاح معناه توسيع المشاركة وتعدديتها وفي سائر المؤسسات، مع ما يعنيه ذلـك              . التعددية الجديدة 
من تجديد شامل، وخروج للعناصر الرافضة للمشاركة، مع ما يتخلل ذلـك مـن صـراعات المـصالح                  

اس الى منظمـة التحريـر،      وإذا نجح االتفاق فهذا يعني دخول حم      . واالهتمامات والعشائرية والمرارات  
ودمج قوات حماس في قوات األمن الفلسطينية، وآليات جديدة في اتخاذ القرار، وكل تلـك ظـواهر مـا        

كانت معروفة من قبل، وصعب أن تُ
لواقع أن إذ ا . والواليات المتحدة على التعامل مع عباس فقط      " اسرائيل"إصرار  

  "!اسرائيل"ما أضر به دعم أميركا و
  إنجاز ما ال يستطيعه الجانب الفلسطيني؟"االسرائيلي "لكن هل يستطيع الجانب 

ال تحتاج أحـداً وال     " اسرائيل"فقد جاء شارون بعد نتنياهو ليتزعم حقبة بدا فيها كأن           . نحن نشك في ذلك   
وما ت. ا قيادة تشبه بعض القيادات العربية في تأكدها واكتفائها الذاتي         شيئاً، وأنه ظهرت فيه   

باعتبـاره مهمـة    " اسرائيل"لكنه عندما كان يتحدث كان يذكر رسم حدود         . كثيراً عن الحلول والتسويات   
  .ما تحدث عن المصالحة مع الفلسطينيين، بل عن االنفصال عنهم أو بين الشعبين. تاريخية
هذه الحقبة، حقبة شارون تبدو بعيـدة وغائبـة         . اتبعه حتى النهاية   "االسرائيلي"اقع فإن الجمهور    وفي الو 

. إذن"االسرائيلي  "إذ إن التسويات التاريخية تحتاج لقيادات تاريخية، فهناك أمل ضئيل على الجانب             . اآلن
 ورئيس الوزراء أو الدفاع     .مهزوز الثقة بالمؤسسة العسكرية اآلن بعد حرب تموز        "االسرائيلي"الجمهور  

لكن في الوقت الـذي مـا عـادت هنـاك همـة             . ال يشكالن قيادة تحظى باالعتبار واالحترام واالتّباع      
، ليست هناك همة أيضاً لمشروع الدولتين المـستقلتين والمتجـاورتين           "اسرائيل"للمشروعات الكبرى في    

كن ليس هناك حماس أو عمل مـن أجـل          يين كثيرين يرون ضرورة ذلك، ل     "اسرائيل"صحيح ان   . بسالم
الكبرى، لكن انتهى أيضاً حلم أوسلو بحل متفاوض عليـه مـع            " اسرائيل"انتهى حلم   . حصول هذا األمر  

وحدث صعود حماس، وصعود إي. الفلسطينيين
لقد صارت األمـة المتعـودة      . ية وذات الخيال واإلبداع   الحروب الهائلة، أو الديبلوماسية القوية والتصور     

  !على األمان المطلق نهب الشكوك والتخوفات
، اقترحت الدول العربية التي انعقدت قمتهـا فـي          2002 عام   أبريل/ قبل خمس سنوات، وفي نيسان    ... 

لكن يبدو أن القادة    . كانت االنتفاضة الثانية وقتها في ذروتها     ". اسرائيل"بيروت مبادرة للسالم الشامل مع      
العرب كانوا يملكون احساساً بالحدود واإلمكانيات، وكانوا يعرفون ويتوقعون ما يمكن لـشارون بـدعم               

وما تنبه . 2001 سبتمبر عام    / أيلول 11الواليات المتحدة أن يفعله وبخاصة بعد هجمات        
لكن من جديد وبعد    . ء في حربهم على اإلرهاب    واألميركيين تجاهلوا كل شي   " االسرائيليين"وقتها، بل إن    

  .مؤتمر قمة جديد في آذار بالرياض جدد طرح المبادرة وفصلها بدأ األميركيون يهتمون
، وهم ظامئون ألي انتصار فـي       يوليو/ في حرب تموز  " اسرائيل"لقد فشلوا في العراق، وما أفادهم دعم        

ضد المبادرة، وقـال الـبعض كالمـاً ايجابيـاً وإن           ما تحدث أحد    " اسرائيل"الشرق األوسط، وحتى في     
إن المبادرة بلغتها العامة، وتركها الكثير م. متأخراً
والسوريين والفلسطينيين واللبنـانيين    " االسرائيليين: "لكنها تعني بالفعل دعوة لألطراف المتنازعة     . للسالم

  .فاتهم ووضع الحلول لهاللجلوس والتحدث في خال
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ثـم  . ر هو المتقـدم              
لعربي تعقيدات التنظيمات غير الدولية منهناك على الجانب ا   

 .لكن رغم ذلك، الموقف الحالي ال يمكن االستمرار فيه، والحرب ال تجلب الكثير
 2007، أيار "نيويورك ريفيو أوف بوكس"

  26/5/2007المستقبل 
  

74.
   ليم نصارس

سالح داخل المخيمات وخارجها، بدأت بصورة شرعية عبـر               

طوط العريـضة لحـل     وأبلغهم ان زيارته رسمت الخ    . أسلحتها الى الدولة      

لفلسطينية والشعب           

 الفلسطينية، ومعالجة موضوع جمـع      -راجعة ملف العالقات اللبنانية        

فالفلسطينيون ال يستطيعون االتفاق في ما بينهم على        . اننا نجد في عمومية المبادرة العربية أموراً ايجابية       
وفي . لكنهم يستطيعون ذلك بالدعم العربي واإلقناع العربي والحصول على الجوائز العربية          . شيء كبير 

لكن األمـان   . قبول بالحلول المطروحة بسبب انقساماتها الداخلية     ال" اسرائيل"االتجاه نفسه، قد ال تستطيع      
األميركي واألوروبي يشجع على الدخول إذا كان الحل شامالً، ويتضمن الـسوريين واللبنـانيين ولـيس                

وتبقى المشكلة أنه ال أحد متحمس، وكل طرف يريد أن يكون اآلخ. الفلسطينيين فقط 
وهنـاك إيـران،    .  مثل حماس وحزب اهللا         

   

  "نهر البارد"يفتح جبهة فلسطين من مخيم " فتح اإلسالم" 

خالل زيارته األخيرة للبنان سأل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الفصائل والمنظمات عن سـبب               
  !اقتناء السالح داخل المخيمات

وجاء الجواب المشترك بأن ظاهرة اقتناء ال
كمـا سـمحت    . العمل الفدائي المسلح في منطقة العرقوب     التي سمحت ب  ) 1969-11-3(اتفاقية القاهرة   

  .بإقامة معسكرات تدريب داخل المخيمات
ولكن هذه االتفاقية سقطت بعد إقرار اتفاق الطائف الذي دعا الى حل جميع الميليـشيات               : وقال ابو مازن  

اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم 
مشاكل الالجئين داخل المخيمات، وقال ان الدولة وعدته بتشكيل مرجعيات أمنيـة واجتماعيـة بهـدف                

  .التنسيق مع زعماء الفصائل
وقبل انعقاد القمة العربية في الرياض، قام رئيس حركة فتح فاروق القدومي بزيارة قصيرة لبيروت التقى                

ولخـص  . لس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فـؤاد الـسنيورة         خاللها الرئيس اميل لحود ورئيس مج     
انها جاءت في اطار العالقات األخوية، لتؤكد موقف القيادة ا"حصيلة اجتماعاته بالقول    

وعبـر أثنـاء    ". بأن الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود موقت، وبأننا لن نقبل التوطين في أي حـال               
  . عن حرص المنظمات على أمن لبنان وعلى عدم التدخل في شؤونهزيارته للسنيورة

ومن الواضح أن زيارتي محمود عباس وفاروق القدومي، لم تساعدا على إحراز أي تقدم في موضـوع                 
 الذي ينص على نـزع سـالح الميليـشيات          1559السالح الفلسطيني مع كل ما يقتضيه العمل بالقرار         

 8 آذار و  14(وحدث أثناء فترة الهدوء التي شهدت لقاءات الحوار بين جماعة           ... .اللبنانية وغير اللبنانية  
 القيادة العامة أحمد جبريل، بجولـة شـملت زعمـاء الحكـم             -، أن قام أمين عام الجبهة الشعبية        )آذار

وكان الغرض منها م. والمعارضة
اضافة الى بحث مسألة الحقوق المدنيـة واالجتماعيـة التـي تحـرم             . ارج المخيمات وداخلها  السالح خ 

  . مهنة64الفلسطينيين من مزاولة 
وأيده في هذا الطرح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي أعرب عن رغبته في إعادة النظر بالقوانين التي                 

 -ربط الملف الخـاص بالعالقـات اللبنانيـة         ولكنه نصحه أال ي   . تمنع الالجئين من مزاولة بعض المهن     
ومعنى هـذا  .  السوري، لئال يصبح القرار الفلسطيني مرتهنا للقرار السوري   -الفلسطينية بالملف اللبناني    

.  مخيمـاً  13 ألف الجئ مـوزعين علـى        400أن دمشق تبقى موجودة على األرض اللبنانية من خالل          
ي الساحل اللبناني وجزءاً من منطقة بعلبك، الى اعتبارهم         وربما أدى انتشارهم فوق مساحات كبيرة تغط      

وقد ازداد نفوذهم في لبنان عقب احداث األردن سنة         . قنابل موقوتة قادرة على زعزعة األمن واالستقرار      
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م بحـرب    

 الجبهة الـشعبية لتحريـر فلـسطين        فتح و        

بأنها تقف وراء مقتـل     " العصبة"ماً مع هذا المنطق اتهمت      وانسجا 

 حراسه الملثمين، ان شاكر العبسي كان يسوق قـضية                 

وكان الرئيس حافظ االسد يتوقع من عرفات االستقرار        .  واضطرارهم الى االنتقال الى مكان آخر      1970
ولكن ابـو عمـار     . ر أنها وفرت للمقاومة كل السالح الذي تحتاجه أثناء انطالقتها         في سورية على اعتبا   

وقد استماله تعـاطف الـسنّة      . فضل االنتقال الى لبنان كي يتفادى مراقبة دمشق واالذعان إلرادة قواتها          
 وحـاول . معه، خصوصاً عندما أعلن زعماؤهم بأن المقاومة تمثل سالح الحماية لهم ضد سائر الطوائف           

االسد مطلع الحرب اللبنانية انتشاله من هوة التهور، ومن مخاطر االدعاء بأنه يحكم لبنان، ولكنـه لـم                  
ويقول حلفاء عرفات انه كان يخطط الستخدام لبنان كمنصة انطالق، وكموقع آمن يحكمه بواسطة              . يفلح

رفات ماض في تحويـل     وبعد ثالث زيارات لدمشق أيقن حافظ االسد أن ع        . واجهة من أنصاره اللبنانيين   
للقيـا" اسـرائيل "وأن ذلك سيدفع    ) حسب تعبير مناحيم بيغن   ( شرق أوسطية    -لبنان الى كوبا    

، دخلت قوات االسد    1982وإلحباط الخطة التي تأجلت حتى سنة       . خاطفة من أجل منع تحقيق هذا الحلم      
  .ذها بواسطة خصومه لتقوض نفوذ ابو عمار وتنشر نفو1976 يونيو /الى لبنان في حزيران

بعد توقيع اتفاق أوسلو ووفاة الرئيس حافظ االسد واندالع حرب العراق، تعرضـت المنظمـات داخـل                 
المخيمات الفلسطينية لعملية تغيير عميق، ان كان من حيث طروحاتها العقائدية، أم من حيـث والءاتهـا                 

وأصاب هذا التغيير نفوذ المنظمات السياسية مثل . السياسية
عصبة األنـصار وجماعـة     :  القيادة العامة، في حين تنامى نفوذ الحركات الدينية مثل         -والجبهة الشعبية   

  .النور وأنصار اهللا والحركة االسالمية المجاهدة وجند الشام
خالل الـسنوات    حاحتل مكانة فت  " عصبة األنصار االسالمية  "يعترف سكان مخيم عين الحلوة، بأن تنظيم        

علماً بأن مؤسسه هشام الشريدي بدأ فتحاويـاً مثـل          . الخمس الماضية بحيث كان انتشاره مدوياً وسريعاً      
ويتردد في المخيم أن تصفيته جاءت بقرار من فتح على أن يخلفه أبـو              . غالبية زعماء األحزاب األخرى   

مه باغتيال الـشيخ نـزار الحلبـي،        ولكن وريث زعامة العصبة اختفى منذ اتها      ). احمد السعدي (محجن  
 تنظيماً مسلحاً داخل هذه البقعة المتفجرة قرب صيدا، ازدادت          14وبسبب وجود   ". االحباش"رئيس جمعية   

خصوصاً أن معيار القوة كان يستند الى عدد الضحايا والـى  . عمليات االنتقام والتزاحم على كسب النفوذ  
.درجات التسلط داخل المخيم وخارجه    

كما اتهمت بمحاوالت اغتيال بعض الوزراء خدمة لجهات خارجيـة          . عدد من الضباط والقضاة اللبنانيين    
  .وعدتها بالمكافآت المادية والسياسية

قه باتجاه مخيم   طري" فتح اإلسالم "بسبب حال التسيب داخل المخيمات وخارجها، شقّ شاكر العبسي زعيم           
وهو يزعم أنه التحق بجيش التحرير الفلسطيني كضابط طيار، علماً بأن هذا الجيش لم يكـن                . نهر البارد 

 1988أرسلته الى نيكاراغوا سـنة      " فتح"كما يزعم ان    . يملك إال طائرة مدنية واحدة يستخدمها ابو عمار       
الث سنوات عاد الى مخيم عين الحلوة لينقلب        وبعد ث . لمشاركة الثوار الساندينيين في نضالهم ضد الدولة      

ولدى سؤاله عـن حقيقـة      . التي اتخذت من دمشق مقراً    "  االنتفاضة -فتح  "على عرفات ويلتحق بحركة     
، انكر ضلوعه في تلك العملية، وقال انه سجن         2002دوره في اغتيال ديبلوماسي اميركي في عمان سنة         

فـي  " اسرائيلية"أشهر، بسبب تخطيطه لمهاجمة قوات       حيث قضى سنتين وسبعة      2002في سورية سنة    
وعندما اعتقلت السلطات اللبنانية اربعة عناصر سورية عقب حادث تفجير حافلتين قرب بكفيا،             . الجوالن

وبسبب هذه العالقة أعلنت جهات لبنانية أن شاكر العبسي         ". فتح اإلسالم "اكتشفت انهم ينتمون الى تنظيم      
ومن المؤكد أن األموال    . ، كعميل مبرمج بدأ بمئتي عنصر وانتهى بخمسمئة       خرج من السجن في سورية    

كمـا أن العـرض     . التي كان يفتي بضرورة سرقتها، ساعدته على استمالة عناصر من مخيمات أخرى           
االنتحاري الذي قدمته مجموعته في أهم شوارع طرابلس، اعتبر بمثابة حملة إعالمية دلّت على إظهـار                

وربما نستنتج من   . فاني من أجل قضية مجهولة ال يعرف سرها إال حشاشو الحسن الصباح           المبالغة في الت  
مؤتمره الصحافي األول يوم ظهر أمام المخيم مع
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، ألن الدفاع عن القضية يبعد مـسافة                  

لـى مـا تقدمـه لهـا               

على اعتبار أنه ال يحق للجيش اقتحام المخيمات؟ أم أنه من واجب الجيش وحده حمايـة أمنـه                   

وحماس خشية أن تـنجح     " حزب اهللا "ش سيجني الثمار في حال نجح في مهمته؟ بينما تحفظ            

أي المعركـة التـي     . 1973دور المرحوم الرئيس سليمان فرنجية في معركـة             
نفستها ضغوط السفراء العرب الذين حملوا عجز دولهم وتخاذلها وألقوهما في ساحة

   ...1975جر حرب 
  26/5/2007الحياة 

  
75.

كان النظام العربي لقطع طريـق االسـتثمار الـسياسي                

ة ضد  نحن لسنا بصدد مواجهة مع الدولة اللبنانية، ولم نأت الى هنا كي نكون مع جه              : "قال. غير موجودة 
  ".انما جئنا لندافع عن أنفسنا وعن أهدافنا. أخرى

ووجد وليد جنبالط صعوبة في ترجمة هذا الكالم الهوائي الى واقع
طريـق  : "ويبدو أن عبارة أبو اياد ما زالت قائمة       . تزيد على المئتي كيلومتر عن حدود فلسطين المحتلة       

  .واليوم صارت تمر في نهر البارد".  جونيهتحرير القدس تمر في
أجمعت الصحافة العربية والغربية على انتقاد االستخبارات اللبنانية ألن قوات األمـن وقـوى الجـيش                

. تحركت من دون معلومات أو من دون رؤية واضحة عن العدو الذي نصب لها كمائن في مواقع مختلفة                 
 دولة كانت تعتمد في اسـتخباراتها عوقد يبدو هذا العجز منطقياً في ظل انفراط       

، ال يعفيهـا    مارس/  آذار 8ولكن حال الدولة التي تتعرض يومياً لقصف مدفعية         . االستخبارات السورية 
  .من مسؤولية زج عناصر الجيش في معركة حدد شاكر العبسي زمانها ومكانها

ة والمعارضة علـى االتفـاق حـول القـرار          عقب إخالء مخيم نهر البارد من سكانه، ظهر عجز الدول         
لتنفيذ قـرار الحكومـة     " عين الحلوة "من مخيم   " الكفاح المسلح "هل من الواجب إرسال شرطة      : السياسي

اللبنانية، 
صاً أن المعركة لم تنشب داخل المخيمات، بل في الـشوارع           وأمن النظام الذي اؤتمن على سيادته، خصو      

  العامة؟
التأخير الذي حصل قبل اتخاذ القرار النهائي لم يكن نابعاً من قناعة وطنية وانما من مصلحة ذاتية لقياس                  

ذلك ان الطامحين الى وراثة الرئيس اميل لحود بدأوا يفكرون بالمكاسب السياسية ومـا إذا               . ردود الفعل 
قائد الجيكان  

هذه السابقة، وتصبح القوات النظامية الشرعية هي عامل الحسم الوحيد بالنسبة الى الخالفات القائمة فـي                
  .لبنان وغزة

ه، إال أن المراقبين يتخوفون مـن       ومع أن الدستور يعطي مجلس الوزراء كل الحق الختيار القرار وتنفيذ          
أن يكرر فؤاد السنيورة 

وهذا ما  .  قصر بعبدا             
ف

  شوشة بين فتح وحماسالهدنة المغ 
  عبداإلله بلقزيز. د

فاتفاق . لم نكن نرغب في تجدد الصدام بين حركتي فتح وحماس، لكننا كنا نتوقع أن يتجدد في أي لحظة                 
مكة المبرم بينهما برعاية سعودية ما كان أكثر من هدنة سياسية أرادها الفريقان مناسبة إلعـادة تهيئـة                  

دمة، وأرادها النظام العربي الرسمي الجتياز امتحان قمة الرياض مـن           النفس وتأهيل القوى لمواجهات قا    
دون مشاكل، وأرادتها السعودية إلنجاح القمة ولتفعيل دور سياسي عربي لها يعوض عن تعثر مساعيها               

لتسوية األزمة اللبنانية، وأرادتها إدارة بوش وأر
أما أن يكون االتفاق ذاك تسوية ومصالحة وطنية، فهو مما لم يكن وارداً             . في الشأن الفلسطيني  اإليراني  

 .وال جاهز الشروط في بيئة االحتقان الفلسطيني
وليس يغير من هذا أن وقفاً لالقتتال حصل، وأن حكومة وحدة وطنية تشكلت في أعقـاب اتفـاق مكـة،      

يات الهدنة حتى تكون هدنة، وحتى تُؤتي بعـض الثمـرات           وبمقتضى أحكامه، فهذا أيضا كان من مقتض      
في كل حال، أتى الصدام المسلح المتجدد بين فصيلي السلطة يقيم دلـيالً          . السياسية الفورية المطلوبة منها   

هي هدنة هشة ألنها    ... .من نفسه على أن األمر يتعلق بهدنة، وأن الهدنة هذه هشة بحيث لم تعمر طويالً              
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ة من لون واحد، حتى وإن تمتعت بغالبيـة نيابيـة                 

ولقـد اسـتثمرت    . اخلية جديدة قابلة لالسـتثمار            

ب الى انتخابات جديدة، أي الذهاب الى مشهد                 

                  

إن فتح تملك الرئاسة، وهي تعشش في أجهزة األمن، ثم أنها انفردت طـويالً               

 على الصعيدين السياسي والنفسي     -لم يكن أحد من فريقيها جاهزاً       . ت على غش متبادل   مغشوشة أو قام  
فـال فـتح استـساغت هزيمتهـا        .  لالعتراف بشراكة اآلخر له في السلطة على ما اقتضته هدنة مكة           -

االنتخابية ونجاح حماس في الوصول الى سلطة بنتها فتح وحدها لكي تبقى فيها، وال استساغت أن تصبح               
رد شريك في حكومة يرأسها أحد قادة حماس وال حركة حماس استساغت أن يسرق أحد منها نصرها                 مج

، )الوحدة الوطنيـة  (االنتخابي فيشاركها في اقتسام حق حسبته حصرياً لها، ولو تحت عنوان وطني براق              
 إن  - حتى من النزهاء الحريصين على الدفاع عـن حقوقهـا المـشروعة              -أو استساغت أن يقال لها      

التوازنات الفلسطينية الداخلية ال تسمح بتكوين حكوم
كان كل فريق يحدث نفسه غير آبه بما يجري أمامه من حقائق، وكأن ما يدور من أفكار في                  ... .مريحة

  .رأسه هو وحده ما يرسم له جدول أعماله السياسي
 2006كـانون الثـاني      /الذهول مما جرى في الخامس والعشرين من يناير       كانت فتح مسكونة بحال من      

تركت للحصار الـدولي  . قبلت هزيمتها على مضض متحينة الفرصة لكي تأخذ باليسرى ما فقدته باليمنى  
والعربي لحكومة حماس ان يفعل فعله ويثمر أوضاعاً د

 وحركت جموع الجائعين من موظفي الـسلطة، وزادت فأنزلـت مـسلحيها النظـاميين               الضائقة المالية 
  .والميليشياويين لرفع جرعة الضغط) األجهزة األمنية(

ثم لم تلبث أن أنضجت موقفها االنقالبي تحت عنوان الذها
في الداخل الفلسطيني بعـد ان وقـع إرهـاق المجتمـع            سياسي جديد تتغير فيه معادالت القوة والتمثيل        

  .بالحصار الدولي وتدفيعه ثمن التصويت لمرشحي حماس
في المقابل، كانت حماس مسكونة بشعورها الظفراوي المبالغ فيه، لعلها ما صدقت أنهـا قـوة سياسـية                  

ة حتـى صـدقت     وتمثيلية بالحجم الذي كشفت عنه انتخابات المجلس التشريعي، وما صدقت ذلك منبهر           
وحين كانـت   . وهمها بأنها القوة األكبر والرئيسية في الساحة الفلسطينية، وأنها تستطيع وحدها أن تحكم            

تسمع من يقول لها إن فلسطين ال تُحكم من فصيل واحد وهي الزاخرة بالفصائل واألطيـاف والبـرامج 
ديدة االطمئنان الى وجاهة ردودها     وإن المصلحة الوطنية تقتضي بناء شراكة سياسية في السلطة، كانت ش          

:وسداد منطقها حين تقول   
رئاسة وحكومة ومجلساً، وما اعترض عليها أحد، فكيـف يعتـرض علـى             : بالنظام السياسي الفلسطيني  
  انفراد حماس بالحكومة؟

راكة في الحكومة نضجت فلسطينياً، في الحوار بين فتح وحماس وبين عباس            ولقائل أن يقول إن فكرة الش     
ومشعل وهنية، قبل لقاء مكة، وإن في ذلك دليالً على أن األمور اتجهت نحو تنازل متبادل عن المطلقات                  

وهذا صحيح من وجه ظاهر، لكـن  . السياسية والمواقف الحدية قبل أن يجد لها اتفاق مكة إخراجاً سياسياً     
ته ال تكتمل إال متى أدركنا أن ذلك التنازل المتبادل أتى اضطرارياً وتكتيكياً لتهدئة وضـع تـدهور                  صح

وليس إلنتاج حل سياسي توافقي، فحركة فتح لم تقتنع بأن إزاحة حماس من السلطة خيار سـيئ وقـرار                   
ـ             ا فـي صـناديق     خاطئ ومجاف للتقاليد الديمقراطية، بل واعتداء صارخ على إرادة الشعب المعبر عنه

االقتراع، وإنما اقتنعت بأن تكلفة تلك اإلزاحة عالية جدا بالنظر الى قوة حماس وقدرتها على الدفاع عن                 
وهذا ما أنضج في وعـي بعـض قادتهـا فكـرة           . سلطتها، وبأن بلوغ هدفها ممتنع في المرحلة الراهنة       

ء حين تكليـف محمـود عبـاس،        بعد أن كانت قد رفضتها ابتدا     (الشراكة من خالل حكومة وحدة وطنية       
وبالمثل، لم تقتنع حماس بأن احتكار السلطة قرار        ). 2006إسماعيل هنية تشكل الحكومة في ربيع العام        

خاطئ، وبأن شراكة سياسية فيها مع فتح وفصائل أخرى خيار عقالني ونهج مطلوب في مرحلة تحتـاج                 
ة في المجلس التـشريعي، ومنطـق الـسلطة         الى منطق اإلجماع والتوافق ال الى منطق األغلبية العددي        

، وإنما هـي    )بسبب انعدام وجود دولة وطنية وسيادة واستقالل      (والمعارضة في نظام سياسي غير مكتمل       
اقتنعت بأن استمرار التمسك بحكومة من لون واحد سيزيد من الخناق الدولي المضروب عليهـا، ومـن                 
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على هدنة مؤقتة ال يجد أي منهما فيهـا مـا                  

ال يشبهها في الغش غير قرارات وقف القتال المنهمرة على الـورق            و     
واألذن انهمار رصاص القتلة من الجانبين على أجساد المواطنين، وعلى 

  .وال حول وال قوة إال باهللا! اؤه
  26/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
76.

 -طينيين    

  . خرقونيتفقون، يوقعون وفورا ي

 االتفاقات مـع محافـل      ىيتصرفون بينهم وبين أنفسهم فلماذا سيكونون اكثر حرصا عل           

هناك أيضا تسببوا بحرب أهلية ضربهم فيها الجـيش  . ديه

هناك من يدعي بان هذا يحـصل النـه         . ذلك، كي يخرقوها        

ضفة عن اراضي قطاع غزة             

ظفين، وقد يهدد بـسقوطها أو بتـرجيح سـيناريو          ضغط االحتجاج الشعبي على عدم دفعها رواتب المو       
في الحالين، لم تنضج فكرة حكومة الوحدة الوطنية كمراجعة لخيار إزاحة حماس من             ... .انتخابات مبكرة 

السلطة، ولخيار احتكارها للحكومة، أو كإدراك للحاجة الى بناء توافق وطني، وإنما تبلورت كاضـطرار               
وهي أحكام استثناء، فيما ظلت القاعـدة       : مل معها بمنطق أحكام الضروة    وإكراه من الجانبين، ووقع التعا    

 - غريمه   -هي رؤية كل من الفريقين الى السلطة بوصفها حقاً مخصوصاً وحصرياً، والنظر الى اآلخر               
هكذا ذهب  ! نظرة شك وحذر وتهيب مع كثير من عدم مشاعر الثقة به حتى ال نقول الرغبة في الكيد له                 

 لقاء مكة مسكونين بالشعور بأنهما يتفاوضان الفريقان الى 
يريد، وعينه على مستقبل قريب تتغير فيه الظروف واألحوال، ويصبح ممكناً فيه حسم حال االزدواجيـة            

  . تغيير قواعد اللعبة- على األقل-في السلطة والقرار أو 
وبهذا المعنى هي هدنة مغشوشة، 

مشروع وطني يتحـالف عليـه        
أبن

  الفلسطينيون ال يلتزمون باالتفاقات 
  زئيف شيف

 الفلـسى ما أصبح عـادة لـد      ىنظمات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة تظهر مرة اخر        الم
يكفي االنصات للمواطنين الفلسطينيين    . الظاهرة التي بموجبها ال قيمة لالتفاقات التي يتعهد زعماؤهم بها         

.  التفاقات وقف النار عندهمى أن ال معنىالذين يحتجون عل
ولـم تمـض    .  االقل وقف النار   ىفي الجولة االخيرة من أعمال العنف قررت االطراف خمس مرات عل          

  .  عادوا ليقتل الواحد االخر ويمس المارةىعدة ساعات حت
واذا كانوا هكذا 

أن تستخلصه من أحداث    " اسرائيل "ى االردن، لبنان أو مصر؟ هذا درس هام عل        ،"اسرائيل"خارجية مثل   
  . غزة االخيرة

في اثناء الحرب االهلية في لبنـان، فـي الـسبعينيات والثمانينيـات، وافـق               . الظاهرة لم تولد في غزة    
. ء فظيع معظمها خرقوها في ظل سفك دما     .  وقفا الطالق النار   90 اكثر من    ىالفلسطينيون بل ووقعوا عل   

الرغبة في رؤية ابعاد الفلسطينيين كانت السبب في ان الكثير من الشيعة استقبلوا بالترحاب قوات الجيش                
 وقف العربدة الفلسطينية كانت ايضا احد أسباب اجتيـاح          ىوالتطلع ال .  لبنان ىالتي دخلت ال   "االسرائيلي"

التفاقات التي توصلوا اليها مـع الملـك        في االردن لم يكف الفلسطينيون عن خرق ا       . حافظ االسد للبنان  
 أن شعر بان حكمه يسحب من بين يىحسين ال 
والذروة حصلت مؤخرا عندما خرق الفلسطينيون بفظاظة اتفاق مكة القامـة حكومـة وحـدة               . االردني

  .  صفحاتهىفلسطينية، قبل أن يجف الحبر عل
دومـا سـيجدون العـذر      . ن ان الفلسطينيين ال يريدون، او ال يستطيعون، االلتزام باالتفاقـات          واضح إذ 

 وان كانوا هم المتضررين من ىوالسبب حت 
  معظم منظماتـه،   ىولكنه كان لياسر عرفات كيان كهذا وكان يسيطر عل        . ليس للفلسطينيين كيان سياسي   

  .ومع ذلك فانه لم يكف عن خرق االتفاقات
ـ        .  اتفاقات ىمفر غير العودة للتوصل معهم ال     " اسرائيل"ليس ل   ىولكن من واجبها ان تصر حيـالهم عل

فمثال، بذل كل جهد من أجل عزل اراضي ال. االحتفاظ بهوامش أمنية اوسع   
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خطيرة حقيقة أن المـصريين     . عالمة تقدير منخفضة   

 ىلن تكون ذات مـد    " اسرائيل"والضربات التي ستوقعها    . بشكل عام " اسرائيل"هم، وضد    

وبينمـا تطلـق    . ديروتن ما يجري في س      
 حماى السلطة، التي بالتأكيد ستصل الىالقسامات فانهم يعلنون عن نقل التبرعات ال      

   .  الكارهينىومع مثل هؤالء االصدقاء ال حاجة ال. القسام
  25/5/2007هآرتس 
  26/5/2007القدس العربي 

  
77.

  

ت، تقـدح فيـه                  

ي وتعاني من نقص كبيـر فـي        ت لحصار أمن   

فرص لفـرض   ب الحقيقي الذي يدفع بعض األطراف في الدولة اللبنانية، لتتحين ال              

معظـم  للهذا السبب يجب الرفض رفضا باتـا        . لضفةفي الوضع الحالي ومنع حماس من السيطرة علي ا        
  ).اختبارات التنفيذ (البنود االمنية في اقتراح الجنرال االمريكي كيت دايتون 

فمع أن المـصريين حـسنوا      . شيء غريب يحصل هناك   . درس آخر مما يجري في غزة يرتبط بمصر       
شاط المصري ضد مهربـي الـسالح       جهودهم للعمل ضد المتشددين في سيناء، اال أنه بالمقارنة بين الن          

 ى فان المصريين يحصلون عل    -والنشاط االردني   
وهم ال يطالبون نـاقلي     .  القطاع ىيغضون النظر عن تهريب اموال طائلة، معظمها من ايران لحماس ال          

  .  باالعالن عن المبالغ التي ينقلونهاىاالموال سو
" اسـرائيل "االحساس في   .  مساعدة السكان في القطاع بل القامة جيش حماسي        ىموال ال ترمي ال   هذه اال 

  . هو أن المصريين يلعبون لعبة ثنائية الوجه في الحرب ضد االرهاب
وحماس ومن المعقول ان تتسع لتـضم بلـدات   " اسرائيل"وفي هذه االثناء تتواصل حرب االستنزاف بين    

وحماس تسجل حاليا انجازا حيال مواطني سديروت الـذين         .  الصواريخ ىفي مد  تدخل   ىاخر" اسرائيلية"
يغادرون مدينت

 مناطق معينة   ىال "االسرائيلي"ممكن أيضا دخول مؤقت أعمق للجيش       . واسع، ولكن من المهم اال تتوقف     
   .في القطاع

تشتكي االن من اصـابة     " اسرائيل" تبحث أساسا عن أهداف مدنية في        ىحماس ومنظمات فلسطينية اخر   
 االصابات في بلداتها، ولكن     ىأن تعاقب مدنيين فلسطينيين عل    " اسرائيل "ىمحظور عل . مدنيين فلسطينيين 

ـ       ى مصادر النيران، حت   ىعليها ان ترد بالنار الفورية عل      هـذا حـق    . دنيون لو اصيب في مقربة منها م
في هـذا الـشأن هـو       " اسرائيل"من السخف أن أول من ينتقد       . الدفاع الطبيعي االكثر اساسية عن النفس     

أن تحذر من ان ترتكب في قطاع غزة ما فعله الـروس بوحـشية فظيعـة فـي             " اسرائيل "ىعل. روسيا
من االمس، يتجاهلو" اسرائيل"النرويجيون، اصدقاء   . الشيشان

 مطلقـي  ىأي، ال. س

   مخاض عسير لوالدة حرب أهلية جديدة في لبنان 
 ن عبد اهللا المعيقليسعود ب

الحروب األهلية ليست نبتة شيطانية، أو وليدة صدفة، بل هي نتاج تاريخ طويل مـن تـراكم تـدريجي                   
للضغائن واألحقاد، التي تحول الصدور إلى خزان من البارود، قابل لالنفجار في أي وق

ولكن قـد   . طالما كان الضغط محتمال   تبقى هذه الضغائن واألحقاد حبيسة الصدور       . شرارة هنا أو هناك   
   . تفوق درجة الضغط قوة االحتمال، فتكون تلك هي الشرارة التي تفجر خزان البارود

يعاني أربع مئة ألف الجئ فلسطيني في اثني عشر مخيما في لبنان، من الحرمـان، إذ                 :خزان البارود * 
وتخضع المخيما. يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة     

كما يعاني اإلنسان الفلسطيني من القوانين اللبنانية الجـائرة،         . البنى التحتية وأبسط متطلبات العيش الكريم     
    .التي تحرمه من أبسط حقوقه في حرية العمل والتنقل

وال ندري ما هو السب
مزيد من العراقيل والقوانين التي تحرم الالجئ من التعليم، ومن العمل، ومن التنقل، ومن كل ما قد ييسر                  

    . له الحياة الكريمة
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م، والصادر عن رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك أمين الجميل، والذي          1982م   

، مما يعني أن الدولـة اللبنانيـة ال تتحمـل           ية      

فمساحة . إنه وضع مزري بكل ما تعنيه الكلمة                

   . فيها بأي مجال يشاءون

  . داهمت قوات األمن الداخلي الشقة واشتبكت مع المسلحين الذين بداخلها. جموعة في طرابلس

م، والذي صدر عـن وزارة الداخليـة اللبنانيـة، وصـنف الالجئـين              1962 عام   319فمن القرار رقم    
 عليهم الحصول على إذن عمل قبل مزاولة أي مهنـة،           الفلسطينيين على أنهم فئة من األجانب الذين يجب       

 عا2891إلى القانون رقم    
يمنع الفلسطينيين من ممارسة سبعة وخمسين مهنة ووظيفة، إلى قانون عبد اهللا األمين وزيـر الـشؤون                 

لحريري، والذي رفع عدد المهن والوظائف المحرمة عليهم إلـى خمـسة            االجتماعية في حكومية رفيق ا    
   . وسبعين مهنة ووظيفة

وكنتيجة طبيعية لتلك األحكام والقوانين الظالمة، التي لم تراع وضع هؤالء المهجرين قسرا من ديارهم،               
 داخـل   انحصر عمل الالجئين داخل المخيمات على األعمال الحرفية والتجاريـة البـسيطة المحـدودة             

أما األعمال الوظيفية، فهي عادة ما تكون       . المخيمات، أو كأيدي عاملة في الزراعة والبناء وشق الطرق        
، أو بعـض المؤسـسات االجتماعيـة        )أونـروا (محصورة في نطاق وكالة غوث لالجئين الفلسطينيين        

رب السبعين بالمائـة    لقد ازدادت أحوال الالجئين تدهورا، وأصبح ما يقا       . الموجودة داخل المخيمات فقط   
منهم تحت خط الفقر، بعد أن فقد اآلالف منهم وظائفهم إثر خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنـان                  

ال يحصل الالجئون على حقوقهم فـي التعلـيم والطـب            .م1982عام   "االسرائيلي"في أعقاب االجتياح    
والعمل والضمان االجتماعي واالنتساب إلى النقابات اللبنان

وبنـاء  . التبعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية لالجئين، فهي ال تمارس أي دور في إدارة المخيمات            
على ذلك، فليس للوزارات والبلديات اللبنانية أي أثر على مستوى الشؤون الحياتية اليوميـة لالجئـين،                

   . مات واألحوال المدنيةويستثنى من ذلك بالطبع المحاك
العذر األقبح من الذنب الذي يفسر هذه المعاملة الجائرة، هو أن معظم القوانين اللبنانية التي تنظم شؤون                 

وبما أنه ال   . الالجئين الفلسطينيين تنطلق من مبدأ المعاملة بالمثل، أي كما تعامل رعاياي أعامل رعاياك            
   !!  بالمثل، فإن الالجئين الموجودين في لبنان ليس لهم أي حقوقتوجد دولة فلسطينية تعامل اللبنانيين

أما عن وضع المخيمات كأماكن للعيش، فأقل ما يقال عنه 
كما أنها تعاني من غياب الرقابة البيئية والصحية، ممـا          . المخيمات ضيقة جدا مقارنة بعدد الالجئين فيها      

ى اختالط مياه الشرب بالمياه اآلسنة، األمر الذي أدى بدوره إلى انتـشار األوبئـة واألمـراض                 أدى إل 
   . الخطيرة في صفوف سكان المخيمات وخاصة األطفال

أضف إلى ذلك، شح الخدمات الطبية، وعدم توفر المال لتأمين العالج، مما اضطر الكثير منهم إلى طلب                 
 إلى التسول في كثير من األحيان، ألنهم ممنوعـون مـن العنايـة              العون من الجمعيات الخيرية أو حتى     

كما ال يوجد مراكز طبية كافية في المخيمات، فمثال توجـد           . الطبية في المستشفيات والعيادات الحكومية    
إنها لمفارقة عجيبة وأمر معيـب       .عيادتان فقط في مخيم عين الحلوة والبالغ عدد سكانه ستين ألف نسمه           

ية، أال يسمح لالجئ الفلسطيني فيها إال باألعمال الخدمية الوضيعة، حتى وإن حمل أعلى              على دولة عرب  
الشهادات، بينما يستطيع األجانب من باكستانيين وهنود وبنغال وفلبينيين العمل 

، تحولت المخيمـات    بسبب هذه األحوال المذلة والمهينة لبني البشر، التي يتعرض لها الالجئون في لبنان            
الفلسطينية إلى خزان كبير مليء بالبارود، وما بقي إال الفتيل أو الشرارة التي تُسبب االنفجـار الهائـل،                  

   .الذي سيحرق األخضر واليابس في كل مكان، فال حدود وال محرمات حينها
التقطـت  . وسـط حاولت مجموعة مسلحة تابعة لفتح اإلسالم السطو على بنك البحـر المت            ..:الشرارة* 

إثر المتابعة األمنية لهذه السيارة، حدد موقـع الـشقة التـي            . كاميرات البنك السيارة التي تقل المجموعة     
تقطنها الم

اجمة بعض مراكز الجيش في محـيط نهـر         ولالنتقام، أقدمت عناصر تابعة لحركة فتح اإلسالم على مه        
البارد والضواحي الشمالية لمدينة طرابلس، مما أدى إلى وقوع إصابات بين قتيل وجريح فـي صـفوف                 

  . الجيش
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 أن الجيش غير قادر على حسم الوضع، فاقترحـت           

. العالم أجمع حجم الكارثة اإلنسانية التي سببها القـصف         

ش فـي       

ميع المدنيين من مخيم نهر البارد، مستغلة فترة الهدنة الهشة التي الزالت متماسكة                 

لالجئ الفلسطيني وتصعب حياته، حتى يـتمكن       ين التعسفية التي تذل ا          
من العيش في ظل ظروف إنسانية كريمة، أسوة ببقية الالجئين الفلسطينيين ف

لبنان يعيش حالة من االحتقان نتيجة االنقسامات الحادة في صفوفه بسبب المحكمة الدولية لمحاكمة قتلـة                
حاولت توظيفـه لـصالحها بـشتى       . هذا الحدث ضالتها المنشودة   لذا فقد وجدت الحكومة في       .الحريري

دندنت على وتر االنتقام لكبرياء وكرامة جيش لبنان، التي خدشت لتثبـت أنهـا قويـة                . الطرق الممكنة 
كما اتهمت سوريا بتدبير الحدث، لتقنـع اللبنـانيين         . ومتماسكة، وبالتالي ترميم شعبية فقدت الكثير منها      

لذلك كان قرار اقتالع حركة فتح اإلسـالم         . واحدا خلف مشروع المحكمة الدولية     بضرورة الوقوف صفا  
كانت البداية  . من جذورها هو الرد األنسب لالنتقام لكرامة الجيش، ولكبريائه الذي حطمته تلك المجموعة            

. ء المخـيم كما جابت الطائرات أجوا. عشوائية، إذ دك الجيش بالمدفعية الثقيلة والدبابات مخيم نهر البارد        
شعرت الحكومة... .استمر هذا الحال يومين كاملين    

هدنة، ال إلسعاف الجرحى وإدخال المعونات اإلنسانية إلى المخيم وإجالء من يريد الجالء مـن سـكانه،            
 والتي ما إن تـصل، حتـى        كما يبدو، ولكن النتظار وصول المساعدات العسكرية من الواليات المتحدة،         

  . تنتهي الهدنة وتعود العمليات أشد مما كانت عليه
رأى . دخلت القنوات الفضائية إلى داخل المخيم     

ال فرق بين عناصر فتح اإلسالم الذين ال يتجاوز عددهم مائتي شـخص وبـين               . لقد كان العقاب جماعيا   
والسبب هـو   . سة وأربعون ألفا، هم سكان مخيم نهر البارد، الذي تبلغ مساحته كيلو متر مربع واحد              خم

  !! ويا للعجب... الثأر لكرامة الجيش وكبريائه
" اسـرائيل "فعندما دكـت    . إن من حقنا أن نتساءل هنا عن معيار الكرامة والكبرياء لدى الجيش اللبناني            

نان طوال أربعة وثالثين يوما حتى أعادته سنوات إلى الوراء، لـم يطلـق            بطيرانها وبدبابات الميركافا لب   
فأيهما أكبر طعنا للكرامـة     . بينما نراه يرد بوحشية بسبب قتل بضعة أفراد منه        . الجيش رصاصة واحدة  

الحكومة والجـيش يلعبـان     .. !!قتل وطن كامل أم بضعة أفراد يا جيش لبنان الباسل؟         : وجرحا للكبرياء 
م، كانت هجوم جعجع    1975د نسيا على ما يبدو أن الشرارة األولى للحرب األهلية اللبنانية عام             بالنار، فق 

لذا فليس من المستبعد أن تكون تصرفاتهما الصبيانية هذه، هي شرارة بداية لحرب             . على باص فلسطيني  
خروجـه عـن   أولى إرهاصات تفجر الوضع وبداية ... .أهلية جديدة طاحنة تستمر لسنوات طويلة قادمة     

إذا لـم يتوقـف     : "السيطرة، هو ما عبر عنه أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين، حين قال               
كما أشعلت اإلطـارات  ". القصف العشوائي على مخيم نهر البارد، فإن كل المخيمات الفلسطينية ستنتفض         

رئيس الجمهورية إميل لحـود،  احتجاجا على ما يجري في عدد من المخيمات، وأطلقت الهتافات المنددة ب       
ورئيس كتلة المستقبل سعد الحريري، وقائد الجيش العماد ميشال سليمان، إضافة إلى ذلك نفذت عدد من                

على القيادة السياسية وقيادة الجي... .االعتصامات واإلضرابات المفتوحة احتجاجا على ما يجري      
 أن تتحلى بالحكمة والصبر، وأن تكون حذرة فـي          لبنان إن هي أرادت أن تخرج بسالم من هذا المأزق،         

ثـم تـدع    . التعامل مع كل ما هو شأن فلسطيني لألسباب اآلنفة الذكر، وأن تكتفي فقط بتطويق المخـيم               
  . لمنظمة التحرير الفلسطينية مهمة حل هذه المعضلة عن طريق التفاوض مع حركة فتح اإلسالم

ليها، فإنها تستطيع أن تحسم الصراع بالشكل الذي يناسبها، ولكن          وإن لم تعجبها النتائج التي يتم التوصل إ       
عليها أوال أن تخلي ج

كما أن عليهـا أن تتـذكر أن        . حتى اآلن، حتى ال يكون السكان ضحايا لصراع ال ناقة لهم فيه وال جمل             
عسكري لم يكن دائما هو الحل الناجع للتعامل مع مثل هذه الحركات، ولها في تجارب اآلخـرين                 الحل ال 

  . خير دليل على ذلك
أما حل المعضلة الفلسطينية في لبنان عامة، والتي تسببت في صداع مزمن للحكومات اللبنانية المتعاقبة،               

فإنه لن يكون إال بإلغاء كافة القوان
ي كل من األردن وسوريا،                
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ما معول هدم، بل كان عكس ذلك تماما، فقد ساهم مساهمة بناءة في                  
  . جميع مناشط الحياة بال استثناء

  
78.

  
، حفالً بتاريخ   "االسرائيلي" القدس، أقامت مجموعة من أبرز قادة حزب الليكود              

وقد كان زئيف جابوتنسكي مؤسـس      ". ثل موشي دايان وعيزر وايزمان وارييل شارون        

وبعـد  . ن        

ـطول           
، وأبحرت الى ميناء مرسيليا في فرنسا، حيث حملت مـن هنـاك             "ألتالينا"األمريكي، وأطلقت عليها اسم     

وعندما وصلت هذه البـاخرة الـى       ). شمال إفريقيا (بيين والمغاربة   بمئات من المتطوعين اليهود األورو    

واللذين لم يكن الالجئ الفلسطيني فيه

  25/5/2007مجلة العصر 

  الليكود بماذا ذهب وبماذا سيأتي؟  
محمد جالل عناية 

في مركز تراث بيغن في
 الحالي أيهود أولمرت، وذلك بمناسبة    " اسرائيل" غاب عنه الليكودي السابق، ورئيس حكومة        17/5/2007

 بانتخابات الكنيـست، وتـشكيله للحكومـة        17/5/1977مرور ثالثين عاماً على فوز حزب الليكود في         
 صوتاً مقابـل    63 التي فازت بأغلبية     20/6/1977برئاسة مناحيم بيغن، زعيم الحزب في       " االسرائيلية"

  . صوتاً في الكنيست53
جاء في البيان الوزاري ألول حكومة يشكلها       وفيما يتعلق بالموقف تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة، فقد         

ميراث أجداده، أبـدي وغيـر      " اسرائيل"للشعب اليهودي حق تاريخي في أرض       : "حزب الليكود، ما يلي   
ويشير الياهو  . وتعهد البيان بإقامة مستوطنات يهودية زراعية وحضرية على هذه األرض         ". قابل للنقاش 

القـوة  : "جابوتنسكي والسياسة الخارجية لمنـاحيم بـيغن بقولـه       بن اليعاز إلى الروابط بين أفكار زئيف        
بلغة جابوتنسكي، كان هدفها إقناع العرب بأن ليس في مقدورهم الـتخلص            ) الجدار الحديدي (الرادعة أو   

، وإن لم يستطيعوا إقناع أنفسهم باالعتراف بعدالة مطالبة         "اسرائيل"من وجود اليهود السيادي على أرض       
: وقال بيغن لمساعديه إن العرب لن يتجهوا إلى الحرب ألن في حكومته           ". بوطنه القومي الشعب اليهودي   

قادة عسكريين م"
ورأى بـيغن فـي المحرقـة       . الصهيونية التصحيحية مصدر اإللهام العقائدي لمنـاحيم بـيغن ورفاقـه          

 برهانـاً علـى أن      1940، التي عاصرها هو ولم يعاصرها جابوتنسكي الذي مات عـام          )وستالهولوك(
يتجهون إلى إبادة اليهود، وأن القوة العسكرية وحدها هي التي تقي اليهود            ) ومن ضمنهم العرب  (األغيار  

  .من هذا الخطر
ـ  16/8/1913ليتوفسك فـي بولنـدا بتـاريخ         -عن نشأته، ولد مناحيم بيغن في برست       ن غرائـب    وم

التـي  " اسرائيل"االغتصاب الصهيوني لفلسطين، أن بيغن البولندي المولد والنشأة، يصبح رئيساً لوزراء            
الرئيس الفلسطيني محمود عباس من زيارة      " اسرائيل"أقيمت على األراضي الفلسطينية المغتصبة، وتحرم       

  .صفد مسقط رأسه في فلسطين، مجرد زيارة فقط
يم بيغن دراسته االبتدائية في مدرسة مزراحي العبرية، ودراسته الثانوية في مدرسة            في بولندا، أكمل مناح   

الكشفية، وفي السادسة عشرة التحق     " هاشومير هاتزئير "بولندية، وفي سن الثالثة عشرة انضم الى حركة         
ـ . المتطرفة والتابعة للحركة الصهيونية التصحيحية التي يتزعمها جابوتنسكي       " بيتار"بمنظمة   ي العـام   وف

ثم عاد إلى   . في تشيكوسلوفاكيا " بيتار"في بولندا، ثم انتقل لقيادة      " بيتار" أصبح بيغن رئيساً لمنظمة      1932
، ويعمل على تهريبهم كمهاجرين غير شرعيين إلى فلسطي"بيتار"بولندا لينظم الفتية اليهود في      

ه والتحق بالجيش البولندي وانتقـل إلـى        في سيبيريا، أطلق سراح   ) 1941 و 1940(اعتقاله لمدة عامين    
اليهوديـة المتطرفـة واإلرهابيـة      " ارغون زفائي ليئومي  " تولى قيادة منظمة     1943وفي العام   . فلسطين

، وقام بعمليات إرهابية ضد الحكومة البريطانية في فلسطين، وعاش متخفياً في تل             "اتسل"المعروفة باسم   
  . عشرة آالف جنيه استرليني مكافأة لمن يرشد إليهأبيب ألن الحكومة البريطانية قد خصصت

 من شراء سفينة نقل متقاعـدة مـن األس1948أيار  / في بداية شهر مايو   " اتسل"تمكنت عصابة   
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، وفاز بيغن بمقعد في الكنيست فـي أول         )الحرية" (حيروت"حيم بيغن حزب    نا 

ف يهودي في منطقة     

فـي الـشريط    تنياهو خليفة بيغن، فهي قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة، والتوغل              
فهل لدينا شيء آخر نقابل به نتنياهو.  كيلومترات 5 إلى   4الضيق مسافة   
   ؟"الستراتيجي

  26/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

79.
  

فـي يقينـي تـشكل       يها؟ ننظر ال             

 لم تتم أإلستفادة القصوى من العديد من القرارات الدوليـة التـي             1948لسطينية منذ عام      

المعبـرة                

شواطئ فلسطين، قام خالف بين بن غوريون وبيغن على حمولتها، حيث قام صراع مسلح بين القـوات                 
  .، نتج منه حرق الباخرة وسقوط عشرات القتلى من البحارة والمتطوعين"اتسل"النظامية وأعضاء 

أسس م" اسرائيل"بعد قيام   
 حصل بيغن على منصب وزير دولة في حكومة الوحدة الوطنيـة            1/6/1967وفي  ". اسرائيلية"انتخابات  

  .التي شكلها ليفي أشكول
 عامـاً    بمرور ثالثـين   17/5/2007تبارى أعضاء المجموعة الليكودية التي احتفت في مركز بيغن يوم           
كان بيغن رئيساً مثاليـاً للـوزراء،       : على تشكيله أول وزارة له، في ذكر مناقبه، حيث قال سيلفان شالوم           

أما يوفال شتانتر، فقد وصـف قيـادة        ". نظيفة اليدين، نقية المستوى وشريفة    "حيث يجب أن تكون القيادة      
أمـا  . معرضاً بـأولمرت  " ليست قيادة قيادة اليوم   "وقال جدعون سار إن     ". ذات ثبات وتوازن  "بيغن بأنها   

أمـا  . إلى أنه كان سياسياً ناجحاً وإنساناً في الوقت نفـسه ) في نظره(ميشال إيتان فقد أرجع عظمة بيغن    
عندما " اسرائيل"بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحالي والذي نسف عملية السالم بين الفلسطينيين و            

 أل30 وحدة سكنية إليواء     6500لوزارة، بناء    خالل رئاسته ل   19/2/1997قرر في   
أما بيغن من وجهة نظر     ". الشلل والعجز يجب أن يغادرا هذا العالم      : "جبل أبوغنيم جنوبي القدس، فقد قال     

  ".المحافظة على أرواحهم"نتنياهو، فقد أدرك أن واجب الحكومة تجاه مواطنيها هو 
 بدماء المدنيين   9/4/1948، قد تلطخت يوم     "النظيفة والشريفة "أيدي بيغن،   أغفل سيلفان شالوم حقيقة أن      

، وأن هذه األيدي نفسها قد تلطخـت        "دير ياسين "الفلسطينيين من أطفال وشيوخ ونساء ورجال في مذبحة         
ويتغنى شالوم  . للبنان" اسرائيل" في مذابح صبرا وشاتيال في أعقاب غزو         16/9/1982بدماء مماثلة في    

 بيغن في مواجهة الواليات المتحدة والرأي العام الدولي عندما دمر المفاعل النووي العراقـي فـي     بجرأة
أمـا  . 6/6/1982 وغزا لبنان في 14/12/1981في  " اسرائيل" وضم مرتفعات الجوالن إلى      7/6/1981

األجندة المعلنة لن
الـسالم خيـار العـرب      " غير         

ا

  معركة الشرعية الدولية 
 ناجي صادق شراب. د

بعد ستين عاما على النكبة هل ما زال للشرعية الدولية أهميتها؟ وكيف
الشرعية الدولية أحد أهم الساحات التي يجب على الفلسطينيين أن يعيدوا ترتيب وتوظيف عناصرها بما               

  . يدعم ويقوى موقفهم السياسي وقضيتهم من أجل الحرية واإلستقالل
وفي هذا  . يولعل هذه الساحة السياسية تتيح للفلسطينيين أدوات ووسائل مؤثرة وفاعلة على الصعيد الدول            

وعلى مدار سنوات    .السياق يشكل إحياء المرجعيات الدولية أحد أهم أألدوات المؤثرة في يد الفلسطينيين           
عمر القضية الف

 ذو مغزى قانوني وسياسـي ال يمكـن         أصدرتها أألمم المتحدة ومنظماتها التخصصية، وعدد كبير منها       
  .تجاهل تأثيره

وإبتداء ينبغي التأكيد على أن قرارات الشرعية الدولية ال تسقط بالتقادم، بل هي تأكيـد وتجـسيد إلرادة                  
دولية متجددة ودائمة، بمعنى أن قرارات الشرعية الدولية تستمد قوتها من أإلرادة الدولية ذاتها 

لما أن هذه اإلرادة الدولية قائمة وتملك أداتها التنظيمية المجسدة لها وهي هنـا أألمـم                والمنشئة لها، وطا  
  . المتحدة وفروعها ومنظماتها المتعددة، طالما بقيت هذه الشرعية الدولية صالحة وذات مفعول
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، فمنذ نشأة القضية الفلسطينية والزمتها عملية مواكبة دولية بإصـدار               

دون ذلـك ال يعنـي عـدم قانونيتهـا                    

د متعـددة سياسـية وقانونيـة         

ستراتيجة واضحة وشاملة ودائمة ومتعددة أإلتجاهات والمستويات، والتـذكير             

من منظور الشرعية الدولية، فقد إرتبط      " اسرائيل"     

لمبـادرات   اإلعالم المتعددة على المستوى الدولي، والعمل على الربط بينهـا وبـين ا               

احة لدينا والربط بينها وبين لغة المـصالح الوطنيـة          ها تحتاج منا الى تفعيل عناصر القوة المت        
للدول، والربط بينها وبين ألهداف التي من أجلها أنشئت أألمم المتحدة، 

  .يرنا
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، بل  وأألمر اآلخر أن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ليست مجرد قرارات منفصلة            
هي عملية دولية مستمرة ومتراكمة

القرارات والمبادرات التي سايرت تطورات القضية الفلـسطينية والقـضايا المتفرعـة عنهـا كالقـدس                
  .والالجئين والمستوطنات وغيرها

عدديتها، فقرارات الشرعية الدولية عالجـت كـل الجوانـب          والمالحظة الثالثه شمولية هذه القرارات وت     
المتعلقة بالقضية، بل ولم يقتصر أألمر على المنظمة أألم بل صدرت العديد من القـرارات مـن قبـل                   
منظمات كاليونسكو ومحكمة العدل الدولية، والمالحظة الرابعة أن ما تتميز به هذه القرارات أنها قرارات               

ك العديد من القرارات التي صدرت لتؤكد ما قبلها، وبالتالي تحمل صـفة التأكيـد               تجديدية تأكيدية، فهنا  
وعلى الرغم من أنها قد جاءت في صـورة          .معنى اإللتزام الضمني وهنا أألهمية القانونية لهذه القرارات       

توصيات ولم تصدر طبقا للفصل السابع الذي يتضمن اإللتزام وذلك لممارسة الواليـات المتحـدة لحـق         
لنقض، ومع ذلك تعبر عن إرادة دولية عامة، وهنا جدير بنا التنويه، ان صدور القرارات الدولية وفقـا                  ا

للفصل السابع يحمل معنى اإللتزام في التنفيذ فقط، أما صدورها 
د ذلك مرحلة ألزاميتها    وشرعيتها، فالمعيار أألساس هو ما مدى قانونية وشرعية هذه القرارات ثم تأتي بع            

  .وهي عملية مرتبطة بالمصالح والتحالفات التي تربط بين الدول
أما المالحظة الخامسة التي نفهمها من هذه القرارات أن مجموع قرارات الشرعية الدولية يحمل معنـى                

منظمة أو الجهة   وتبقى هذه المسؤلية قائمة ما دامت ال      . المسؤلية الدولية الجماعية تجاه القضية الفلسطينية     
التي أصدرتها قائمة أو أن تؤول المسؤلية الى منظمة أخرى كاألمم المتحدة وعصبة أألمم، فمسؤلية أألمم                

كدولة يعني بالمقابل إستمرار مسؤليتها عن قيام الدولة الفلسطينية، والمسؤولية          " اسرائيل"المتحدة عن قيام    
وللمسؤلية الدولية أبعا .نريدالدولية كل ال يتجزأ نأخذ منها ما نريد أو ال           

وهناك مالحظة هامة أن هـذه      . وأخالقية وإقتصادية، والمهم هنا كيفية إحياء هذه المسؤلية والتعامل معها         
  .القرارات ساهمت في بقاء القضية الفلسطينية حية على المستوى الدولي

ة موسمية وهو ما قد يفقدها تأثيرها وفاعليتها، ويحتاج العمل       ويبدو لي أننا تعاملنا مع هذه الشرعية بطريق       
بهذه الشرعية الى رؤية وإ

دائما بها وإعادة التأكيد عليه وتجديده بطرح مشروعات قوانين مستمرة، وطرح مبادرات تنطلـق مـن                
  . يهاأألسس التي قامت عل

إبراز عناصر الضعف لدى :وهنا أسوق بعض أألمثلة   
 الخاص بـالالجئيين    194بقيام الدولة الفلسطينية، وارتبط قبول عضويتها بااللتزام بالقرار         " اسرائيل"قيام  

  .الفلسطينيين وعودتهم الى ديارهم التي أخرجوا منها
ربط بين أساليب المقاومة الفلسطينية وقرارات الشرعية الدوليـة، وأن يكـون تفعيـل هـذه                من المهم ال  

القرارات الدولية محور عمل الدبلوماسية الفلسطينية وسفاراتها في الخارج وإعادة التعريف والتوعية بها             
من خالل وسائل

وأخيرا ال ننسى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسـسات المجتمـع             . المطروحة مثل المبادرة العربية   
  .المدني الدولي

ويبقى أن معركة الشرعية الدولية ليست سهله بل هي أكثر ضراوة من السالح نفسه، وال ينبغي التقليـل                  
منها، لكن

هي معركتنـا وليـست معركـة                  
غ
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