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1.

ئمراسلها

معاوية حسنين، مدير .وقال د . مصابا176ً شهيداً و 47لى إعشر من الجاري، وصل 
 في حالة الخطر الشديد، 31 

***  
  
   شهداء في قصف موقع للتنفيذية5 غاراته على غزة موقعاً يواصل االحتالل 

ن فلسطينية أقالت مصادر طبية :  محمد الشاذلينقالً عن مراسلهاغزة  من 27/5/2007  الحياةجاء في
حدهم في حالة حرجة، في غارة شنها أفراد القوة التنفيذية استشهدوا وجرح أربعة آخرون، أخمسة من "

  على موقع لهذه القوة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما خلف دماراً"سرائيلياإل"الطيران الحربي 
 غارة ثانية على "سرائيلياإل"وبعد دقائق من الغارة على حي الزيتون، شن الجيش  ." في الموقعكبيراً

 بعيدة موقع آخر للقوة التنفيذية في مخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة على مسافة غير
قل بجروح حسب مصادر ربعة على األأصابة إ ما أسفر عن ،سماعيل هنيةإعن منزل رئيس الوزراء 

 على موقع للقوة التنفيذية "سرائيلياإل"خرى شنها الطيران الحربي أن غارات أوأكدت المصادر  .طبية
ام في حي تل تائب القسككما شن غارة على موقع ل. قللى جرح اثنين على األإفي خان يونس أدت 

  .السلطان برفح جنوب قطاع غزة وجرح ثالثة فلسطينيين
رات الحربية قصفت  أن غزة رائد الفي عن  في 27/5/0720 الخليج اإلماراتية ونقلت الطا

وقالت لجان  .ورشة حدادة ومنجرة في مخيم جباليا، شمال القطاع، ودمرتهما بالكامل، ولم تقع إصابات
بو أالح الدين، رائد ن المنزل الذي قصفت فيه المنجرة يقطن فيه قائد ألوية الناصر صأ المقاومة الشعبية
 .نه نجا من االغتيالأالبيض، مؤكدة 

، واصلت فصائل المقاومة إطالق الصواريخ محلية الصنع على "سرائيلياإل"ورداً على التصعيد 
 .48سطين المحتلة عام  المتاخمة للقطاع داخل فل"سرائيليةاإل"المستعمرات واألهداف 

في ساعة متأخرة من مساء أمس، قصفت  : نقالً عن مراسليها27/5/2007 األيام الفلسطينية وأوردت
سعيد جودة نائب مدير مستشفى الشهيد .وقال د .قوات االحتالل مقراً تابعاً للقوة التنفيذية في مخيم جباليا

 إصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة من كمال عدوان في حديث لأليام أن القصف الجوي أدى إلى
وفي رفح، أصيب أحد العاملين في مستشفى الشهيد أبو يوسف  .بأنها بالغةبينهم شاب وصفت إصابته 

النجار بجروح بالغة ليلة أمس، جراء قيام طائرات مروحية إسرائيلية، بقصف موقع صغير تابع للقوة 
كما أسفرت عملية القصف عن إلحاق أضرار  .فظة رفحالتنفيذية، يقع بالقرب من المستشفى شرق محا

 .كبيرة في مستشفى النجار
 المستمر ضد قطاع "سرائيلياإل"مس، أن عدد شهداء العدوان أمن جهتها، أعلنت وزارة الصحة، مساء 

غزة منذ السابع 
إن من بين الجرحى ما زال": اف والطوارئ في وزارة الصحةسعام اإل ع
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2.
بو شباك مدير أ من مصادر مطلعة أن رشيد  علمت معاً:بيت لحم من 

. في منصبة" أبو شباك"على بقاء 

مني رفيع وتحت أيادة لواء 
 إشراك ابو شباك  منصب وزير الداخلية، بعدميضاًأرة رئيس الوزراء اسماعيل هنية الذي يتولى 

رفة ما يعني استبعاد 

3.

وأوضح  .الربعاء القادم
تفعيل الأن الرسالة تتعلق بضرورة العمل الجاد على وضع آلية ل

 أن لقاءه وليامزمن جهته، قال  .إلسرائيلي والعودة إلى التهدئة بغية إحراز تقدم على صعيد عملية السالم
ى صعيد تحقيق وقف 

4.

ودعا هنية قادة الفصائل إلى التحرك بشكل أكثر فاعلية في هذه  ."ائيلي
 أن هذا العدوان لن يحقق أهدافه، بل سيؤدي إلالمرحلة الخطيرة، مؤكداً

 طفالً دون 192 مواطناً بحاالت نفسية وعصبية بينهم 543صابة إلى إشار أو ."منهم من بترت أطرافه
 .الخامسة عشرة

  
 وحماس ترشّح الرجوب لخالفته.. رشيد أبو شباكعباس يرفض استقالة  

26/5/2007معاً  وكالة أوردت
ن أوأوضحت المصادر  .الذي بدوره رفض قبولها, من الداخلي قدم استقالته للرئيس محمود عباسعام األ

صر أو, أبو شباك أصر على االستقالة لكن الرئيس عباس لم يقبلها
ن حماس التي تعارض أبو شباك في هذا المنصب كانت اقترحت على الرئيس عباس تعيين أ لمت معاًوع

 . منهاللواء جبريل الرجوب بدالً
بو شباك أاللواء "ن إالمصادر قالت  أن وكاالتال ونقالً عنغزة  من 27/5/2007 الدستور وأوضحت

 ".منيةاألقدم استقالته بسبب خالفات مع الحكومة وفشل تطبيق الخطة 
ل عدم  فض،كشف مسؤول بارز من حماس للخليج: رام اهللا من 27/5/2007 الخليج اإلماراتية وأفادت

طت القبول بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بقبن حماس رأ عن ،ذكر اسمه
إم

نشاء تلك الغإن عباس وهنية توافقا على أوأوضح  .ضمن فريق العمل في الغرفة
. عالم دورفض وزير اإل. لى تقديم استقالتهإبو شباك، الذي يكون بذلك أحد األسباب التي دفعت األخير أ

 .لة ابو شباكمصطفى البرغوثي، التعليق على األنباء التي تحدثت عن استقا
  
 عباس يطالب الرباعية بالعمل لوقف العدوان واعتماد آلية لتفعيل المبادرة العربية 

تلقى الرئيس محمود عباس رسالة من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تتعلق :  وكاالت-غزة 
وقال  .لى األمامبتطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية وعملية السالم في المنطقة وسبل دفعها إ

 منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في ،نبيل أبو ردينة عقب اللقاء إن عباس حمل مايكل وليامز
 رسالة بشأن اجتماع اللجنة الرباعية المزمع عقده في برلين يوم ا،الشرق األوسط

مبادرة العربية، ووقف العدوان 
ا

 تركز على كيفية التقدم داخلياً، وعلهمع الرئيس كان جيداً للغاية الفتاً إلى أن
  .س فقط في غزة وإنما وقف إطالق نار بشكل عامإلطالق النار مع إسرائيل، لي

  27/5/2007األيام الفلسطينية 
  
  األخالقيها السياسي واألمني وإفالسهامأزقتعبر عن " إسرائيل"اعتداءات : هنية 

نعى رئيس الوزراء إسماعيل هنية شهداء القوة التنفيذية الذين قضوا نتيجة المجزرة  :كتب مندوبو األيام
أشجع الرجال وأكثرهم تضحية "رتكبتها طائرات االحتالل صباح أمس، ووصفهم بأنهم البشعة التي ا

كما وصف هنية ما يتعرض له قطاع غزة بحرب تهدف إلى تركيع الشعب وابتزازه وإخضاعه  ".وفداء
وقال إن االعتقاالت التي طالت الوزراء والنواب ورؤساء وأعضاء البلديات  .لإلمالءات الخارجية

المحلية في الضفة، هدفها تفكيك النظام السياسي وشل حركته، وتغيير الخارطة السياسية تهيئةً والمجالس 
وطالب الدول العربية واإلسالمية  .لتمرير صفقات سياسية يجري إعدادها في دوائر إقليمية ودولية

طيني بالتحرك السريع لوقف المجزرة الممتدة على طول وعرض فلسطين، وأال يتركوا الشعب الفلس
اإلسر" في مواجهة العدوان وحيداً

 وستكون ى أجواء أكثر اضطراباً
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اع غزة، واعتقال الوزراء والنواب لى أن حملة القصف التي يتعرض لها قطإشار أو . تداعيات خطيرة
زق السياسي واألمني واإلفالس 

5.

بين بحاجة الى رفع الحصار عنها 
ئدات الضوالتعامل معها واالفراج عن اموال الشعب الفلسطيني من عا

واوضح اننا كنا نامل من االطراف الدولية .  مليون دوالر حتى تتمكن من القيام بواجباتها850لبالغة 
نية لتهدئة شاملة ومتبادلة 

6. 

وحث الوزير أبو عمرو  .الن جونستونآطاني المختطف 
موال الفلسطيفراج عن األ لإل"سرائيلإ"ويليامز على لعب دور هام والتدخل لدى 

عن أبو عمرو بر وع. حل استعادتها أكثر من نصف المشكلة المالية التي تعاني منها السلطةتكن أن 
 ،حداث الدائرة هناك

7.
 أن الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني ضد ،

وأكد في تسجيل صوتي خاص أن إعالن الحر . دليل عجِزه وتخبطه،القوة
شعبنا التي  تهدف لدفعنا للتنازل عن حقوق ،حاولة يائسة من قبل العدو وأعوانه خاصة في قطاع غزة

له
ورؤساء وأعضاء البلديات والمجالس المحلية، إنما تعبر عن المأ

 ."إسرائيل"األخالقي الذي تعيشه 
  27/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  يدعو المجتمع الدولي لوقف الحرب االسرائيلية على غزةالبرغوثي  

ى البرغوثي دعوته للمجتمع الدولي للتدخل لوقف الحرب التي تشنها اسرائيل على جدد مصطف: رام اهللا
وقال ان من المفارقة انه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفلسطينية لتحقيق تهدئة شاملة . قطاع غزة

منطقة من ومتبادلة ومتزامنة تصدر الحكومة االسرائيلية اوامرها بقتل الفلسطينيين وتوتير االجواء في ال
واعرب عن استغرابه من الصمت الدولي . خالل جرائم الحرب التي تنفذها بحق المدنيين في قطاع غزة

حيال ما تقوم به اسرائيل من جرائم وخرق للقانون الدولي االنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة 
تحاد االوروبي خافيير  وفي رده على تصريحات مسؤول السياسات الخارجية في اال.االعراف والمواثيق

سوالنا التي دعا فيها الحكومة للقيام بمهماتها قال البرغوثي انه يجب على الجميع بمن فيهم سوالنا ان 
من اصوات الناخ% 96يالحظوا ان الحكومة التي تحظى باغلبية 

رائب التي تحتجزها اسرائيل 
وا

ان تمارس ضغوطها على اسرائيل لحملها على التعاطي مع المبادرة الفلسطي
  .  ات والتصعيد العسكريومتزامنة والضغط من اجل وقف االنتهاك

  27/5/2007 الجديدة الحياة
  

  "اإلسرائيلية" على العمل على وقف االعتداءات ألمم المتحدةيحث اأبو عمرو 
 في مكتبه بغزة مايكل ويليامز سبت زياد أبو عمرو ظهر ال.التقى وزير الشؤون الخارجية د: لفت حدادأ

 على ضرورة وقف  أبو عمرووشدد . السلطة الفلسطينيةمم المتحدة لدىمين العام لألالممثل الشخصي لأل
 ،ن الجانب الفلسطيني يمكن أن يقبل تهدئة متبادلةإ وقال  الفلسطيني،شعبال على "سرائيليةاإل"االعتداءات 

مم المتحدة بدورها في العمل ن تقوم األأ كبيرة تبذل في هذا الموضوع، وحث ويليامز ن جهوداًأ موضحاً
ن الحكومة الفلسطينية تتحرك أوأكد  . وتحقيق الهدوء في المنطقة"سرائيليةاإل"ءات على وقف االعتدا

 وتعزيز التهدئة الداخلية بين ،"سرائيليةاإل"وقف االعتداءات : نجاز في ثالث قضايا وهيلتحقيق اإل
 .نهاء الحصار السياسي والمالي المفروض على الشعب الفلسطينيإمن الداخلي، والفصائل وتحقيق األ

لى قضية الصحفي البريإبو عمرو أوتطرق 
نية التي تحتجزها والتي 

يم
زاء أوضاع الالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان في مخيم نهر البارد بفعل األإقلقه 
 . على ضرورة العمل من أجل حمايتهممؤكداً

  26/5/2007 48عرب
  
 الحرب على التنفيذية دليل على عجز االحتالل وتخبطه:  العام للقوة التنفيذيةالقائد 

ر القائد العام للقوة التنفيذية أبو عبيدة الجراحاعتب: غزة
 هو ،ب علي القوة التنفيذية

م
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وشدد  . فلسطين ولبنان

8.

ب واحتجاز اموال الشعب الفلسطيني من عائدات الضرائب 
وتقييد حركة معظم الوزراء ومنعهم من التنقل يهدف الى شل مؤسسات 

كما استنكر . ن الى االقتتالبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد ان فشلت اسرائيل في دفع الفلسطينيي
 اسرائيل وبانه عالمة 

9.

ات ذلك 
وقال البرغوثي انه اطلع . على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات لالجئين

لعربية من بينها مبادرة التهدئة الشاملة والمتبادلة والمتزامنة وتبادل االسرى والمبادرة العربية والتي 
ودعا  . واعتقال الوزراء والنواب

10.

اشتباكات بين الجانبين اندلعت عندما أوقف حاجز أقامته القوات "

كثر أصابة إلى مقتل شاب وإ 
تبدو "لقاء قنبلة إن رائد حاول إتقول المعلومات الرسمية  و.منن عشرة، من بينهم خمسة من رجال األ

ن إولم تشر المعلومات  .هارت جزءاً من

  

 فاالحتالل ثبت فشله في،ولفت إلى أن قواعد اللعبة قد تغيرت .ال ولن نفرط بها
  . هو العدو األول واألساسي،على أن الكيان الصهيوني

  26/5/2007دنيا الوطن 
  
  يعتبر مجزرة بحق الديمقراطية الفلسطينيةاعتقال النواب والوزراء : البرغوثي 

الختطاف قوات االحتالل وزير الدولة الفلسطينية اعرب مصطفى البرغوثي عن ادانة الحكومة : رام اهللا
 نائبا 41لشاعر واوزير اللوزير قبها الى جانب اوقال ان اعتقال . في حكومة الوحدة الوطنية وصفي قبها

لسلطة الوطنية آخر واربعة وزراء سابقين يعتبر مجزرة بحق الديمقراطية الفلسطينية واعتداء على ا
واضاف ان اعتقال النوا. ومؤسسات شعبنا

الشعب وتدمير ما حققه شعبنا 
ع

قصف طائرات االحتالل محيط منزل هنية واصفا ذلك بالتصعيد الخطير من قبل
  . اخرى الستهداف حكومة الوحدة الوطنية

  27/5/2007 الجديدة الحياة
  
  لتعزيز التعاون بين حكومة الوحدة ووكالة الغوث لرفع الحصاريدعو البرغوثي  

استقبل مصطفى البرغوثي مدير وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة جون : رام اهللا
وتناول اللقاء بحث االوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها االراضي الفلسطينية وانعكاس. جينغ

بادرات الفلسطينية جينغ على الم
وا

الزالت تقابلها اسرائيل باصدار االوامر لجيشها بقتل الفلسطينيين
  .  نية ووكالة الغوث لرفع الحصار عن شعبناالبرغوثي لتعزيز التعاون بين حكومة الوحدة الوط

  27/5/2007 الجديدة الحياة
  
  في اشتباكات بين شهداء األقصى واألمن الوطنيى جرح10قتيل و 

 أفادت مصادر أمنية فلسطينية أمس، بأن قائد :ب.ف. نقالً عن أ27/5/2007 الخليج اإلماراتية جاء في
لغربية قتل على أيدي أفراد من األمن الوطني في كتائب شهداء األقصى في طوباس شمال الضفة ا

وقالت المصادر إن . اشتباكات داخلية
 وهو مطلوب لألمن الفلسطيني منذ ،في مدينة طوباس مسؤول كتائب شهداء األقصى رائد عبد الرازق

إن رائد عبد الرازق فتح النار على أفراد األمن وردوا عليه بالمثل "ادر وقالت المص ."عام ألسباب جنائية
الرازق بالهجوم على مقر األمن الوطني في المدينة  وقام أفراد من كتائب األقصى وعائلة عبد ."فأردوه

  .وتبادلوا إطالق النار مع أفراد األمن
مر أجهزة أربعة أنية خاصة مكونة من مأ لجنة  أنرام اهللا من 27/5/2007 األيام الفلسطينية وأضافت

دتأحداث التي بدأت التحقيق في مالبسات األ محافظ مدينة جنين بتشكيلها،
م

نها انفجرت في يده، وبتأ الإمن، فراد األأباتجاه " محلية الصنع
ن الرواية الرسمية أم انه توفي الحقاً في المستشفى، رغم أكان رائد توفي على الفور نتيجة االنفجار، 

 .من صوراً تؤكد أن سبب الوفاة كان انفجار العبوة في يدهتقول إن لدى األ
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11.
 في الضفة الغربية عن تمكنه من القبض على 

مجموعات من العمالء تشكل شبكات تجسس تعمل بأمر من المخابرات
ابرات والشاباك ومالحقة ومتابعة نشطاء سليمهم وااليقاع بالشباب والفتيات وتجنيدهم ألجهزة المخ

12.
تون  الناطق بلسان رئيس الوزراء، ان مراسل هيئة االذاعة البريطانية ألن جونس،زي حمد

واشار حمد الذي يز .بحالة جيدة وقد يتم اطالق سراحه في القريب العاجل
جماعة التي تحتجز جونستون وانه شخصيا يشارك في الجهود المبذولة لالفراج عن الصحفي 

13.

حول المبادرة العربية بتفويض عربي دوليين واسرائيليين للحديث 

طينيين من خالل مملكة هاشمية بحكومتين محليتين أحداها 
واألخرى فلسطينية يعينهما الملك الذي تتجمع عنده الصالحيات الأردنية 

طوع لنفي ماعرضته الصحيفة اإلسرائيلية أسوة بالنفي األردني المتكرر لكل ماتنشره الصحف 

14.

 في الضفة الغربية سرائيلعمالء إليقبض على األمن الوقائي  
أعلن جهاز األمن الوقائي : جهاد القواسمي-رام اهللا 

 االسرائيلية لمراقبة المطاردين 
وت

   .االنتفاضة والمساهمة الفاعلة في اعتقالهم او تصفيتهم
  27/5/2007الشرق القطرية 

  
 طالق سراحه قريباًإسيتم جونستون بحالة جيدة و: حمد غازي 

 قال غا:غزة
ور بريطانيا حاليا انه يعرف 

ال
 . المخطوف

  27/5/2007فراس برس 
  
 خالف صامت بين األردن والسلطة الفلسطينية 

أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال لسياسيين " إيالف"علمت : نتولي من الكويتعامر الح
أو اطالعه " الشقيق األردني"أردنيين مؤخرا إن السلطة الفلسطينية ال تقوم بأي مبادرة من دون استشارة 

نيين خاصة في  ال يقوم الشقيق األردني بهذا األمر مع الفلسطي- والكالم لعباس–على نتائجها بينما 
المسائل التي تتعلق بالوضع الفلسطيني، حيث قال عباس لمسؤولين أردنيين مؤخرا في حديث يحمل نكهة 
العتب واإلندهاش، إن السلطة الفلسطينية مندهشة فعالً بشأن أكثر من تصرف سياسي أردني وال تجد 

نيين أسباب هذا الجفاء األردني له لذلك كثيرا قبل أن يؤكد عباس بأنه سيكون ممتنا لو أوضح له األرد
في هذا الصدد فقد تحدث مسؤولين أردنيين " إيالف"ووفقا لماعلمته  .خالل الشهرين الماضيين

وفلسطينيين حول عتب عباس وهو عدم اصطحاب أي مسؤول من السلطة الفلسطينية للقاءات وزيري 
خارجية مصر واألردن مع مسؤولين 

من مجلس الجامعة العربية، كما ان األردن سمح خالل األوان األخير إلجتماعات غير رسمية لكنها 
تحمل نكهة الرعاية الملكية تحدثت حول المبادرة العربية ومستقبل الوضع الفلسطيني من دون أن تتطوع 

 .عمان لدعوة أي شخصيات فلسطينية
، إن السلطة فوجئت بمقال في صحيفة معاريف ينسب "إيالف" أيضا تقول مصادر لـوفي األسباب

مضمونه الى مسؤول أردني لم تسمه الصحيفة اإلسرائيلية يتحدث عن مبادرة أردنية قدمت في السر 
إلسرائيل وتتحدث عن كونفدرالية مع الفلس

دستورية، إال ان األردن لم 
يت

 .اإلسرائيلية ويستهدف التويش على األردن
  26/5/2007موقع إيالف 

  
 راع ونواة القضيةالالجئون لب الص: القدومي 

دعا رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي في كلمة القاها امام : عمان
مؤتمر الشتات الفلسطيني الذي عقد في اسبانيا الى تعلم الدروس من التجربة التي تؤكد أن إنهاء االحتالل 

ال بد من البحث عن اآلليات المناسبة كي :  وقال.إشكالهاال يتم بالوسائل السياسية فقط بل وبالمقاومة بكل 
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صالحة بين شعبنا 
ليس من تعريف أدق للوا: وقال .العربي الفلسطيني والشعب اليهودي اإلسرائيلي

رة عن الوضع الفلسطيني الحالي حيث الداخل بقيادته من الكلمات التي قالها األخ المناضل عزمي بشا
 .وضى

15.

وقال قبعة  .ت الفلسطينية وأكد أن الشعب الفلسطيني سواء في الداخل أو الخارج واحد
 انه كان من المفترض ان يحضر المؤتمر قادة من حماس و الجهاد االسالمي لكن

السفارات بأنهم مرتبطون بمنظمات ارهابية وتم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات تمكنهم من 

16.

أهالي مخيم نهر البارد وإدخال المساعدات الطبية والغذائية وأدوات اإلضاءة ومواد 
التطهير والتعقيم األساسية لهم في ظل األوضاع الصعبة اإلنسانية 

مخيم الذين يدفعون ضريبة ما ال النسانية ألهالي سهيل دخول المستلزمات الضرورية لالحتياجات اإل

بتنفيذ قراراتها  تقوم األمم المتحدة باعتبارها الهيئة الدولية المسؤولة والحاضنة للقضية الفلسطينية،
 وبما يضمن الحل العادل للصراع العربي اإلسرائيلي وإقامة سالم عادل ودائم في 194وخاصة القرار 

إن قضية الالجئين ليست ملحقاً فرعياً بالمشكلة الفلسطينية، فالالجئون : واضاف .سطمنطقة الشرق األو
واشار الى  .هم لب الصراع ونواة القضية الوطنية الفلسطينية، وبدون عودتهم يفقد كفاحنا هدفه اإلنساني

ي الجديد  هي الحدث الذي يبلور التاريخ الفلسطين1948ان نشوء ظاهرة اللجوء الفلسطيني بعد نكبة 
وقال اننا نتطلع إلى مستقبل تتحقق فيه م .الذي ولدت فيه الهوية الفلسطينية الحديثة

قع الذي يعيشه شعبنا في 

تبدلت األوضاع الفلسطينية من حركة تحرير إلى حركة مطلبية تسودها الف: قال
  27/5/2007الدستور 

 
  محاوالت فلسطينية وعربية ودولية لشطب منظمة التحريرهناك  :تيسير قبعة 

ليات الفلسطينية في الشتات الذي تلقى المؤتمر التأسيسي للجاليات والفعا:  جيهان الحسيني-برشلونة 
يشهد يومه الثاني في برشلونة رسائل تأييد وتضامن من كل فصائل الشعب الفلسطيني ورموزه وعلى 

وقال نائب رئيس  .رأسها المجلس الوطني الفلسطيني والدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفـلسطينية
أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع تأييد ": لمؤتمرالمجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة في كلمة في ا

وحذر قبعة المؤتمرين من أن أي عمل جيد سيحارب،  ."المجلس الوطني الفلسطيني رسمياً لهذا المؤتمر
مشيراً الى محاوالت فلسطينية وعربية ودولية لشطب منظمة التحرير، مشدداً على أن شطب المنظمة 

 العودة، متوقعاً أال ينجحوا في تصفيتها، داعياً اياهم أال يعني شطب الشعب الفلسطيني وشطب حق
ودعا الى ضرورة تجديد منظمة التحرير وإعادة بنائها . "بل اصمدوا وانتبهوا"يخضعوا لهذه المحاربة 

والتخلص من ترهلها سواء من خالل سفاراتها او اجهزتها المختلفة، وطالب بضرورة عقد جلسة للمؤتمر 
، وقال إن عقد اجتماع للمجلس الوطني مكلف للغاية وان هناك تيارا فلسطينيا يحاول في أي دولة عربية

ودعا الى تمثيل حقيقي للشعب . عرقلة اتخاذ تلك الخطوات من خالل قطع االموال عن المجلس الوطني
ستثنيا الفلسطيني في العالم بأسره من خالل انتخابات على قاعدة التمثيل النسبي تكفل مشاركة كل القوى م

وحذر من . االردن، ومشيرا الى أن حركتي حماس و الجهاد االسالمي ستنضمان الى منظمة التحرير
التالعب بالشعارا

جهات فلسطينية أبلغت 

  .حضور المؤتمر
  27/5/2007 الحياة

 
 مخيم نهر الباردمنظمة التحرير تناشد إغاثة أهالي  

حمر الدولي والمنظمات وجهت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية لدى لبنان نداء ناشدت فيه الصليب األ
الدولية إلغاثة 

وطالب النداء بتأمين . التي يعيشونها
وت

 .عالقة لهم به
  27/5/2007الخليج اإلماراتية 

  

  

            9 ص                                    734:                                 العدد27/5/2007األحد : التاريخ



  

  

 
 

17.

 تجري "سرائيليةاإل"ركان 
دروت فيسمشاورات عاجلة في هذه اللحظات للرد على مقتل احد سكان ا

كثيف رائيلية الى ان الجيش قد يقوم اليوم بعمليات توغل محدودة في مناطق شمال قطاع غزة مع ت
 .ادر

18.

 ".إسرائيلية"نفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف مكانية إقدام مجموعات فلسطينية على تإلى إشير 

صيب بجروح خطيرة ومن ثم توفي متأثراً أن فلسطينياً من المارة أنت الحقاً 
 .جراحه

 فتح بعملية حي الشيخ سعد وال 

19.

س 
ي من القيادة السياسية أو العسكرية لحماس يجعل مصير قضية تبادل األسرى مع جلعاد شاليت في 

   ن يكون هناك أصدقاء لجلعاد أ وال نستبعد ،ر قضية التبادل بأي ثمن
  

  خر بجروح خطرةآصابة إ و"سرائيليإ"مقتل يؤدي ل  سديروتعلى لقساملقصف  
 ".روت بصاروخي قسام صباح اليوميدسمستوطنة "ن مقاتليها قصفوا أعلنت كتائب القسام أ :عال محمود
ئب في بيانها أن االعتراف اإلسرائيلي بالخسائر الفادحة جراء صواريخ القسام والتي اسفرت وقالت الكتا

يأتي ليرد على كل األصوات النشاز التي تصف هذه الصواريخ "خر بجراح آصابة إعن مقتل مستوطن و
 مع بالعبثية والحمقاء وليؤكد على أن هذه الصواريخ قد أربكت العدو وحققت توازن الرعب والردع

ن هيئة األأمن جهته ذكر راديو جيش االحتالل  ".االحتالل الصهيوني
ما تشير مصادر عسكرية 

اس
 لقادة المقاومة الفلسطينية حسب المصفعمليات القصف الجوي واالستهدا

  27/5/2007وكالة سما 
  
 في عملية بالقدس" إسرائيليين" جرحى 5و مقاومانبينهم  ءشهداثالثة  

استشهد اثنان من  : منتصر حمداننقالً عن مراسلهارام اهللا  من 27/5/2007 الخليج اإلماراتية أفادت
 قرب الجدار "اإلسرائيلي"مس، في أعقاب اشتباكات مع ما يسمى حرس الحدود ألمقاومة مساء رجال ا

مجموعة "العنصري الذي يقام في حي الشيخ سعد جنوب القدس المحتلة، وأعلنت كتائب شهداء االقصى 
  إن هذه"إسرائيليون" مسؤوليتها عن العملية العسكرية، في حين قال مراقبون عسكريون "البشائر

 فإن اثنين من المسلحين "اإلسرائيلية"ووفقاً للرواية  .المجموعة تحسب على كتائب القسام التابعة لحماس
الفلسطينيين وصلوا في ساعات المساء قرب الجدار وفتحوا النيران باتجاه الجنود ما أدى الى إصابتهم 

ووفق ما  .ى استشهادهمالإدى أن الجنود قاموا بإطالق النار على المهاجمين ما أبجروح، موضحة 
وحسب .  فإن خمسة من جنودها أصيبوا خالل الهجوم، جراح بعضهم خطيرة"إسرائيل"أعلنت عنه 

المصادر ذاتها فإن االشتباك تواصل مع المقاومين الفلسطينيين على ثالث مراحل سقط فيها جنود حرس 
لى استشهاد أحد إجديدة ما أدى ن تصل تعزيزات أطلقها المقاومان قبل أالحدود بزخات الرصاص التي 

المقاومين فيما استشهد اآلخر في ظروف غامضة وسط ترجيح أن يكون تعرض لتصفية ميدانية وهو 
يام القليلة الماضية تسعة  تلقت خالل األ"اإلسرائيلي"من جهزة األأن أكدت تلك المصادر أو. جريح

نذارات تإ
  أن عبد الرؤوف ارناؤوطنقالً عن مراسلهاالقدس  من 27/5/2007 األيام الفلسطينية وأضافت
علأ" سرائيليةاإل"الشرطة 

ب
طيني بأنه ال عالقة لحركة، صرح مصدر رسمي فلسمن جهة أخرى

  .بالمجموعة التي نفذتها
  
 في حال استهداف قادتها لجلعاد شاليت "مجهول"حماس تلوح بمصير  
ن أي هجوم يستهدف قادتها السياسيين أو العسكريين أ من "إسرائيل" أمس ت كتائب القسامحذر: ب.ف.أ

المسا"ن إكتائب الالناطق باسم أبو عبيدة وقال  ."مجهوالً" شاليت جلعاداألسير سيجعل مصير الجندي 
بأ

 "اإلسرائيلي"أما بالنسبة للعدوان " :أضافو. "ن يؤثر سلباً على هذه القضية برمتهاأ ويمكن ،المجهول
زة فهو بالتأكيد يؤخعلى قطاع غ
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هذا " :وقال. المزيد من الجنود

20.

دق في خندق 
ربات الموجعة لالحتالل الصهيوني، والعمل على لالمقاومة، وتوجيه الض

كما طالب البيان جامعة الدول العربية ونواب  ".إال لغة القوة" على أن إسرائيل، ال تعرف ، مشدداً"عبنا
 انتهاك صارخ" من "رائيلية

21.

فق وضمانات دولية حقيقية، مؤكدة على خيار المقاومة للدفاع عن أامد دون  طويلة األ

ظن البعض أن صواريخ " : قالمقاومةالوحول جدوى صواريخ ". مقاومين والمجاهدين
وحول  ". ...مقاومة عبثية، ولكن تمكنت هذه الصواريخ البدائية من أن تخلق حالة من الرعب المتبادل

حة للجميع، يكفي إطالق مثل هذه 

22.

وأضاف . "... س في محاولة يائسة إلفشال مشروعها السياسي
 قبل يوم...سعةهذا االختطاف ومن قبله حملة االعتقاالت الوا"المتحدث أن 

 في إشارة إلى خطف ،"شاليت في قبضة القسام قبل إنهاء الصفقة الحالية
 ."الخيار مفتوح على مصراعيه

  27/5/2007البيان اإلماراتية 
  
  "مجانية" وترفض تقديم تهدئة هنيةب سسالم ا من"إسرائيل"حماس تحذر  

أمام هذا اإلرهاب الصهيوني : " في بيان تلقت قدس برس نسخة منه، السبت،قالت حركة حماس: غزة
نحذر من المساس بشخص رئيس الوزراء األستاذ إسماعيل هنية، وأي .. المتواصل ضد رموزنا وقادتنا

الل المسئولية الكاملة عن تبعات اإلقدام على أي حماقة ، ونحمل االحت"حماس"من قيادات وأبناء حركة 
 : وقال،"التهدئة"ورفض البيان أي حديث عن ". بالمساس برموز الشرعية الفلسطينية والتعرض لحياتهم

التوحد والتخن" فصائل المقاومة إلى اًيعاد". لن نقدم تهدئة مجانية لالحتالل الصهيوني"
جم عدوانه المتواصل على 

ش
اإلس"ضد ما تقوم به القوات " وقفة جادة وصريحة"البرلمانات إلى الوقوف 

  ".للحقوق القانونية لوزراء ونواب الحكومة الفلسطينية وقصف للمنازل واغتيال للمواطنين
  26/5/2007 قدس برس

  
  كتائب األقصى ترفض منح إسرائيل هدنة طويلة األمد دون ضمانات حقيقية 

قصى رفضت منح كتائب شهداء األ أن ألفت حداد نقالً عن مراسلته 27/5/2007 48 عربذكر موقع
 هدنة"يلسرائإ"

ال وفق عدد إ "سرائيلإ"لى هدنة مع إنها لن تبادر أكدت الكتائب فى بيان لها أو .قضايا الشعب الفلسطيني
طق في الضفة  بشكل فوري وكامل يشمل كافة المنا"سرائيلياإل"همها وقف العدوان أ ،من الشروط

، واإلفراج 67راضي المحتلة عام  من األ"سرائيلياإل"نسحاب الجيش وا ،الغربية وقطاع غزة دون تجزئة
  .عن األسرى

 مجلس -أكدت كتائب شهداء األقصى : غزةمن  26/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد 
مرفوض "حتالل الصهيوني شورى مجموعات الشهيد أيمن جودة، أن الحديث عن هدنة مجانية مع اال

على من : "في تصريحات صحفية السبت مجموعاتالأبو ثائر الناطق الرسمي باسم  وقال". رفضاً قاطعاً
يفكر بإعطاء هدنة للمحتل أن يفكر جيداً بأبناء شعبنا وما تتعرض له الضفة الفلسطينية من محاوالت 

مستمرة بحق ال
ال
رسالتنا واض: " قال المتحدث، بوقف إطالق الصواريخةطالبالم

نا بحاجة إلى دعم معنوي وليس إلى تقزيم لدور التصريحات التي ال تسمن وال تغني من جوع، ألن
   "....المقاومة

  
  اعتقال الوزير قبها جزء من الحرب المعلنة على حماس: حماس 

 لوزير "اإلسرائيلي"استنكرت حركة حماس في الضفة الغربية اعتقال قوات االحتالل : رامي دعيبس
 الحركة في تصريح للمتحدث باسمها في  وقالت،الدولة في حكومة الوحدة الوطنية المهندس وصفي قبها

ن هذا االختطاف للوزير كرمز من رموز الشرعية الفلسطينية يأتي في سياق الحرب إ ":الضفة
اإلسرائيلية المعلنة على حركة حما

 باإلضافة لحمالت ،ين
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 إنما يهدف إلى إفساح المجال في الساحة ،الغتيال والمالحقة المتواصلة لقيادات الحركة في غزة
زين على هذه الساحة من خالل إخالء حماس 

23.

مني المـصري   ليها برعاية الوفد األ   إرى التوصل       
قضية الجن،  "سرائيلإ"التهدئة الشاملة مع    ،   يتكرر االقتتال الداخلي   حتى ال 

مـة الوحـدة وااللتـزام      ليه في اتفاق مكة وحمايـة حكو      إعميق االلتزام بما تم التوصل      ، ت سرىدل األ 
مـام اللجنـة    أجواء الفلـسطينية     األ  

  27/5/2007الشرق األوسط 

24.

خر في   من اللقاءات بعضها بدمشق وبعضها اآل      التي وقعنا عليها، ونحن أجرينا عدداً        

الحكومة سـتحل فـوراً، وسـتكون الـسلطة         "أن           
الفلسطينية كلها في مهب الريح والعالم هو الذي سيخسر إذا انهارت السل

واوضح إن  . "ط بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، لكنها بمشاركة وحضور ورعاية أطراف دولية وإقليمية          

ا
 ويأتي كمحاولة لتغيير الموا،الفلسطينية أمام خيارات أخرى
  .... "وإبعادها عن الميدان السياسي

  26/5/2007 48عرب
  
   لن تشهد حوارات فلسطينيةالقاهرة  يؤكد أناألحمدعزام  

حمد حلس  أحمد وسمير مشهراوي و    وفد حركة فتح الذي يضم روحي فتوح وعزام األ         صلو:  غزة ،لندن
 من المسؤولين المصريين في مقدمتهم اللواء عمر سـليمان وزيـر            لى القاهرة أمس، ويلتقي اليوم عدداً     إ

ن أحـب   أ" :لى القـاهرة  إن يغادر مطار عمان في طريقه       أحمد للشرق األوسط قبل     ألوقال ا  .المخابرات
، فأي حـوار     فلسطينياً -  فلسطينياً ن هذه اللقاءات تتم بناء على طلب مصري، ولن تكون حواراً          أتوضح  

ن المباحثات مع الطرف المصري ستتمحور حول       إحمد ف وحسب األ  ."ن يكون في الداخل   أفلسطيني ال بد    
وسائل تعميق االتفاقات التي ج :من القضايا منها  عدد  

سير جلعاد شليط وصفقة    دي األ  
تبا

لى توفيرإحمد سيقود   وكل ما تقدم كما يقول األ      .ببرنامجها السياسي 
  .الوزارية العربية للتحرك في مسألة المبادرة العربية

  
  "معجبين بحماس" مفاوضات مع أوروبيين عنكشف يأبو مرزوق  

 وبين  "صقور" و "حمائم" أبو مرزوق ما يتردد عن صراعات بين         ىموس.نفى د : المليجي إلهامي   - دمشق
  ."حماس الداخل الفقيرة" و"حماس الخارج الغنية"
 إن  ل أبو مرزوق الرئيس أبو مازن المسؤولية عن عدم تطوير منظمة التحرير الفلـسطينية، قـائالً               حمو

. ورئيسه ال يعرف من مات من أعضائه ومن يعـيش        عاماً   13المجلس الوطني الفلسطيني لم يجتمع منذ       
وقال إن منظمة التحرير أصبح لها ثالثة أهداف متفرقة ال هدف واحد، تتعلق بفلسطينيي الخارج والداخل                

  .الهوية، والدولة المستقلة، وحق العودة: والشتات، وهي
روبي، قال أبو مرزوق    ورداً على سؤال عما تردد حول مفاوضات سرية بين حماس ودول باالتحاد األو            
لكننا ال نتفاوض مـع     "إن سياسة الحركة تقوم على االنفتاح على المجتمع الدولي من دون أي تحفظات،              

.. العدو الصهيوني، ومن هذا المنطلق جاءت عدة لقاءات بين حماس ودول أوروبية بما فيهـا بريطانيـا                
 األوروبيين معجبون للغاية بحماس، ألننا لـم   أنووجدنا من جانبهم التفهم الكامل للحركة، وال أخفي سراً       

نطلق طلقة واحدة خارج فلسطين، كما أن دراسات األوروبيين عن حماس تؤكد لهم أننا ملتزمون للغايـة                 
في جميع التعهدات 

أحمد يوسف وعـضو قيـادة      .ت التي تمت في أوروبا كانت برئاسة د       وأكد أن الجوال  . "عواصم أوروبية 
أما أنا فقد شاركت فقط في الجوالت التي تمت في دمشق، وبخالف هـذه              ": حماس سيد أبو سامح، قائالً    

االجتماعات هناك اتصاالت عديدة بين حماس وعدد من العواصم األوروبية التي تسعى إلى التعرف على               
  ."حماس عن قرب

د تفعله حماس في حال استقالة أبو مازن، أكد وعما ق 
طة، ألن اتفاقيات أوسلو ليـست                 

فق
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25.
       

نحن حريصون على   .  بل يعقد األمور             

ن يكون العالج وفـق الـدخول فـي تفـاهم           أ هذه الحركة، و       
قة التعامل مع هذه الظاهرة بدون الدخول في لبناني حول طري   -فلسطيني  
  .طالق النار والبحث عن صيغة للحلإسالم استعداداً لوقف ح اإل

نحـن  ": وقال. رياً   

26.

فا أن إسرائيل هي التي ستحدد مكان وزمان العمل ضد هؤالء دون أن تخضع ألي جدوال زمنية 

واقترح الوزير افي ديختر  ". سوء فانه سيدفع ثمن ذلك بحياته
بدوره عدم إخضاع العمليات اإلسرائيلية العتبارات أخرى غير الخطة الم

لي يشاي فدعا إلى إخالء اي قرية فلسطينية تطلق منها قذائف صاروخية على أما الوزير اي ".اليت
 ".ذي بإمكانه وقف إطالق القذائف على إسرائيل

تمادي هذا العـالم    " بل   ،ساسية للمواطنين ليس سببها الحصار فقط     فشل السلطة في توفير االحتياجات األ     
  ."بمن فيهم عرب، لألسف، في حصار شعبنا األعزل

  27/5/2007الشرق األوسط 
  
  مرفوضألزمة نهر البارد  العسكري الحل: الجهاد اإلسالمي 

لى حل ألزمة مخيم نهر البارد الذيإاعي لبنانياً وفلسطينياً للتوصل     تتواصل المس :  ثائر عباس  - بيروت
. زاء التعامل مع هذا الملـف     إ وسط انقسام الفت في الشارع الفلسطيني        ،سالمتتحصن فيه جماعة فتح اإل    

 عن اتصاالت تجـري مـع       ،وسطسالمي في لبنان، أبو عماد الرفاعي للشرق األ       وكشف ممثل الجهاد اإل   
بدوا استعدادا للتحاور والتجاوب مع اقتراح وقف القتـال وسـحب           أ الذين   ،سالمفتح اإل المحاصرين من   
لم تطرحه الفصائل التي تتفـاوض      "مر تسليم المتهمين باغتيال عناصر الجيش       أن  ألى  إ المسلحين، مشيراً 

  . والفلسطينية من تأثيراته في الساحتين اللبنانية، ومحذراً"الحسم العسكري" رفضه الشديد لـ، مبدياً"معهم
نحن ندرك أخطار الحسم العسكري مع مجموعة لديها امتدادات، ليس فقط في            ": وقال الرفاعي في حديثه   

شبه أهذه الظاهرة ليست فلسطينية، بل      . منطقة الشمال والمخيمات بل على مستوى القرى والمدن اللبنانية        
لـى المغـرب،    إسالمي من المشرق    ى اإل لوان على المستو  عراق واأل ممية التي فيها كل األ    بالظاهرة األ 

نه قضاء علـى    أو القضاء على هذه المجموعة داخل المخيم ال يعني          أن الحسم العسكري    أوهذا يدل على    
سالم في كل الساحة، ألن الحسم العسكري قد ال يؤتي ثمارهفتح اإل 

زمة من  ليه هذه األ  إ وثانياً ما قد تؤدي      ،وشعبنا داخل المخيمات  هلنا  أالحسم السياسي لسببين؛ أوالً لسالمة      
ن الحـسم الـسياسي يكـون       أورأى   ."انعكاسات سلبية على الوجود الفلسطيني ومستقبل قضية الالجئين       

آلية تنتهج النظرة الموضوعية في"بوضع  
ن لدى  أكد  أو ." صدام عسكري         

فت
ن تحسم المشكلة عسكأن تكون الحكومة اللبنانية قد طلبت من الفصائل         الرفاعي أ  ىنفو

ن دخول الفصائل فـي     أ وهو   ، منا ذلك، لكان موقفنا واضحاً     ي جهة رسمية، ولو طلب    ألم نسمع ذلك من     
  .. "..هلية جديدةأهذا الخيار يعني حرباً 

  27/5/2007الشرق األوسط 
  
  وحياة هنية مقابل شاليتبمواصلة العمل ضد التنظيمات الفلسطينيةللجيش تعليمات  

جاه اسرائيل لن يكون في مأمن أن كل من يطلق الصواريخ بات" قال رئيس الوزراء ايهود أولمرت اليوم 
مضي

إلى أن الجيش " وأشار أولمرت في مستهل الجلسة األسبوعية لحكومته  ".تمليها عليها جهات خارجية
ي قتل حتى اآلن العشرات من أفرادها تلقى توجيهات بمواصلة العمل ضد التنظيمات الفلسطينية الت

وتفيد المصادر اإلسرائيلية أن عدد من الوزراء خالل الجلسة تطرقوا للتطورات األخيرة  حسب قوله".
في قطاع غزة وخاصة تصريحات كتائب القسام التابعة لحماس حول مصير الجندي األسير جلعاد شاليط 

."   
بر ذخرا لحركة حماس وان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل أن شاليت يعت"فقد قال الوزير رافي ايتان 

هنية يدرك انه إذا أصيب شاليت بأي
قررة بما في ذلك قضية غلعاد 

ش
إسرائيل ثم هدمها باعتبار ذلك عنصر الردع الوحيد ال
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27.

لن تحل مشكلتنا في غزة، ولن يحلها أحد من " ي، وقال يعلون في لقاء تليفزيون ".يد في الجنوب
األمر يتطلب الوصول إلى اإلرهاب(...) أجلنا، ال مصر وال قوات دولية 

أعمى لكي ال ترى ضرورة الدخول إلى يجب أن تكون "وأضاف  ".لقد قمنا بذلك في السور الواقي..) 
 مفر إال الدخول لقطاع غزة مع 

28.

إن أولمرت بدا متقبال لفكرة إجراء محادثات مع 
سوريا لكن مسؤولين في مكتبه قالوا إن الشك اليزال يراوده بشأن نوايا األسد

المات أكثر مما ينبغي تدل على أن األسد يريد إجراء محادثات وعالمات كثيرة على أنه مهتم بالتوصل 
إذا تحرى .. مات ل أال يتحرى رئيس الوزراء هذه العال

29.

جز الجيش المقام في المعبر الوحيد المرخص له امام نهر البارد على 
وضعنا النساء واالطفال ف) " عاما50(وقال قاسم ربيع . طول الطريق الساحيلة

وأكد الوزير روني بارؤون من جانبه أن الفلسطينيين سيدفعون الثمن غاليا بسبب استمرار إطالق 
  ".لصاروخية على سديروت القذائف ا

  27/5/2007فلسطين برس 
  
 ال مفر من حملة برية واسعة في غزة: موشيه يعلون 

أنه ال مفر من حملة برية " أكد رئيس األركان السابق موشيه يعلون، أمس : د ب أ-القدس المحتلة 
تيجته حرب لبنان هروب إسرائيلي ن"، معتبرا أن فك االرتباط عن غزة كان بمثابة "واسعة في قطاع غزة

والتصع
يين ومعاقلهم وضربهم بقوة 

.)
لن يكون في نهاية المطاف. غزة، ليس الدخول والبقاء بل عملية تنظيف

أهداف قابلة للتحقيق، ضرب البنى التحتية لإلرهاب بقوة من أجل إبعاد الخطر عن سديروت ومحيط 
 .غزة

  27/5/2007الغد األردنية 
  
 سوريا جادة في السالم وعلى أولمرت التحرك: ليونمسؤولون إسرائي 

قال مسؤولون إسرائيليون شاركوا في وضع تقييم أمس إن هناك توافقا متزايدا في :  رويترز،القدس
وقال  .اآلراء داخل الحكومة اإلسرائيلية بأن سوريا جادة بشأن استئناف المفاوضات مع إسرائيل

هم ودبلوماسي إسرائيلي سابق شارك في وضع مسودة خطة سالم المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائ
غير رسمية إن اجتماع وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس في اآلونة األخيرة مع وزير 
الخارجية السوري وليد المعلم ربما فتح المجال أمام إحياء المحادثات بين إسرائيل وسوريا المتوقفة منذ 

سؤولين اإلسرائيليين والدبلوماسي السابق الون ليئيل أبلغوا رويترز أنه لم يتضح بعد لكن الم .فترة طويلة
إن كان رئيس الوزراء أولمرت سيرد باإليجاب على المبادرات العلنية والخاصة التي طرحها الرئيس 

ويقول دبلوماسيون غربيون  .السوري بشار األسد
هناك "ورأى ليئيل . 

ع
انه لتصرف غير مسؤو" مضيفا ".التفاق نهائي

لكن إذا لم يتحر ذلك ونشبت . واكتشف أن سوريا ليست مستعدة فيستطيع عندها أن يفسر ذلك للرأي العام
  ".حرب فسيكون مسؤوال بشكل شخصي عن الحرب

  27/5/2007عكاظ 
  
 والفرار..  بالبقاءيخاطرون "نهر البارد"الجئو  

ين جازف المئات من سكان مخيم نهر البارد رغم القصف المتقطع ورصاص القناصة المتربص: ا ف ب
افراد : ويروي الفارون انهم تركوا وراءهم االالف. لالجئين الفلسطينيين بالفرار مشيا على االقدام

عائالتهم من المسنين العجز والشبان العالقين في فخ ازقة هذا المخيم الفوضوي مع تضاؤل مخزونهم من 
ظمات االنسانية ان نحو عشرة االف مدني ما زالوا في نهر البارد وافادت المن. االغذية ومياه الشرب
وصلت امس مجموعة صغيرة من اربعين شخصا معظمهم من  و.  الف الجئ31الذي كان ياوي نحو 

النساء واالطفال وهم يبكون الى حا
ي المقدمة حتى ال يطلق 
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كان اخرون يريدون ان يحذو  ".كنا نرغب في البقاء لكن يبدو ان االمور ستطول"مضيفا " ار علينا
قصف ) " سنة36(وروى خالد بشير  ".ونا

30.

. "الق النار القصيرة جداخيم ويتلقون فقط مساعدات إنسانية متقطعة أثناء فترات توقف إط
أن األطفال الذين يقطنون نهر البارد يتعرضون لصدمات تفوق الوص"وأضاف 

ألطفال واألسر التي ال تزال تعيش في المخيم إضافة إلى حصولهم على المساعدة اإلنسانية، يجب أن 
يا نحو عشرة آالف إلى 

31.

 50 ب

 8 في المئة والنائب محمد دحالن بنسبة 12رئيس عباس بنسبة 
عل في المئة لرئيس مكتب حركة حماس في دمشق خالد مش5في المئة مقابل 

 في45(لكن نسبة كبيرة  . في المئة لوزير الخارجية السابق محمود الزهار2الوزراء إسماعيل هنية و
قالت انه ال توجد هناك شخصية قيادية فلسطينية في الوقت الحالي قادرة على) المئة من المشاركين

الرئيس عباس إلى تقديم استقالته، مقابل  في المئة من المشاركين 48ودعا  .ضع حد لألزمة الداخلية

الن
حذونا لكنهم في انتظار التحقق من خروجنا سالمين ليتبع

ما . لة امس حينا واصاب منزلنا رغم عدم تواجد اي من عناصر فتح االسالم في هذا الحيالجيش لي
  ".اضطرنا الى المجازفة بالخروج

  27/5/2007الدستور 
  
   آالف المحاصرين في المخيم وضعتحذر من  "يونيسيفال" 

آالف مدني أمس عن قلقها إزاء وضع عشرة " يونيسيف"أعربت منظمة األمم المتحدة للطفولة : أ ف ب
محاصرين في مخيم نهر البارد شمال لبنان من قبل الجيش اللبناني، وخاصة األطفال الذين يتعرضون 

حوالي عشرة آالف مدني، بحسب التقديرات، ال "وقال بيان لليونيسيف إن . "لصدمات تفوق الوصف"
يزالون في الم

أمن "وأضافت أن . "ف
ا

داوي يؤوي حالمخيم الب"وأشارت إلى أن . "يصبح أولى أولويات كافة األطراف
 16 من مخيم نهر البارد إضافة إلى سكانه الذين يبلغ عددهم بحسب األمم المتحدة، نحو " ألف الجئ15

 . ألف الجئ
  27/5/2007البيان  

  
   مبكرة وغالبية أكبر ترى أن حماس ستعرقلهاانتخاباتغالبية تؤيد : استطالع 

شركة الشرق «الع للرأي العام في االراضي الفلسطينية اجرته كشف استط:  محمد يونس-رام اهللا 
 في المئة ممن شملهم االستطالع يؤيدون إجراء 69أن ، )نير ايست كونسلتينغ(» األدنى لالستشارات

 في المئة يعارضون إجراء انتخابات مبكرة في الوقت 31انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، مقابل 
طال و.ة انهم يعتقدون أن حركة حماس ستعرقل إجراء انتخابات مبكرة في المئ82وقال  .الراهن
 في المئة 38 بتجديد الدعوة إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ، مقابل  الرئيس عباسفي المئة

 في المئة دعوه إلى عدم التدخل وإبقاء الوضع على ما 12طالبوه بحل السلطة وإعالن حالة الطوارئ، و
 في المئة من المشاركين إعالن حالة الطوارئ في قطاع غزة، حيث 56وايدت غالبية من  .يههو عل
 في المئة ممن 30واعرب  . في المئة أن إعالن حالة الطوارئ سيضع حداً لالقتتال الداخلي54اعتبر 

  .كرة في المئة عارضوا هذه الف70شملهم االستطالع عن تأييدهم الكونفيديرالية مع األردن، مقابل 
وحول الشخصية القيادية الفلسطينية التي لديها القدرة على إنهاء األزمة الداخلية، جاء األسير مروان 

 في المئة، ثم ال18البرغوثي أوالً بنسبة 
 في المئة لرئيس 5 و

 
 

و
  . في المئة طالبوه بالبقاء في منصبه52

  27/5/2007 الحياة
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32.

ته رصدت ي إلى أن وحد
العديد من المشاريع االستيطانية في المدينة، منوها إلى أن الحكومة اإلسرا

تخشى المبادرة العربية للسالم والدعم الدولي لها، وبالتالي شرعت في حملة غير مسبوقة بإجراءات
 حطة من البلدة القديمة، 

33.

في الصادرات الفلسطينية الى الدول " هذا االنتعاش"وعزا االتحاد  . مليون دوالر5ر4حوالي 
العربية إلى عوامل عديدة منها اإلعفاءات الجمركية التي حظيت بها 

عربية، واهتمام الشركات اإلنتاجية برفع جودة المنتجات الفلسطينية، والعمل على ترويج المنتجات 
وقال االتحاد انه رغم االرتفاع  .ة المتخصصة

34.

ل 

  للسيطرة على منازل بالقدساالستيطانيةتزايد نشاط الجمعيات  
حذر رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية المحامي احمد الرويضي، من اإلجراءات 

ي القدس المحتلة، وتحديدا في البلدة القديمة ومحيطها، منوها إلى أن متابعات وحدة االستيطانية األخيرة ف
القدس في الرئاسة الفلسطينية أظهرت نشاطا ملحوظا للجمعيات االستيطانية، للسيطرة على منازل داخل 

وأشار الرويض. البلدة القديمة من القدس المحتلة، بدعم من الحكومة اإلسرائيلية
ئيلية والجمعيات االستيطانية 
 

 منازل في باباإلخطارات بهدم"تهويد المدينة المقدسة، ومنها على سبيل المثال 
والقضايا المرفوعة والمتعلقة بحي القرمي في البلدة القديمة، وما يتناقل حول بناء مركز الشرطة 

 . اإلسرائيلية في حي راس العامود في القدس، ونقل ملكيته لجمعيات استيطانية
  27/5/2007الغد األردنية 

  
 لسطينية الى الدول العربية العام الماضيارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات الف 

قال اتحاد الغرف التجارية الفلسطيني أمس في بيان ان البيانات المستقاة من شهادات المنشأ التي تصدرها 
اظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات إلى الدول العربية خالل السنوات "الغرف التجارية الفلسطينية 

 2004 مليون دوالر في العام 19ر3ه الصادرات ارتفع من حوالي موضحاً ان حجم هذ" 2004-2006
 . مليوناً في العام الماضي31، ليصل الى حوالي 2005 مليون دوالر في العام 20ر4الى حوالي 

 مليون دوالر العام الماضي، 7ر2وسجلت محافظة الخليل اعلى حجم للصادرات الى الدول العربية بقية 
 مليون دوالر، ثم نابلس بصادرات 5ر6رام اهللا بصادرات بلغت قيمتها حوالي تلتها محافظتا بيت لحم و

بلغت قيمتها 
المنتجات الفلسطينية في الدول 

ال
الفلسطينية من خالل االشتراك في المعارض الصناعي

 بمجمل الصادرات إال أنها ال تزال متواضعة جداً مقارنة"الملحوظ في الصادرات إلى الدول العربية، 
 ".الفلسطينية

  27/5/2007األيام الفلسطينية 
  
  صورة قاتمة لالوضاع االقتصادية: خالل لقاء حواري 

 شدد اقتصاديون وسياسيون على ضرورة وقوف الجانب الفلسطيني -رام اهللا ـ إبراهيم أبو كامش 
جة لتقويض االقتصاد الوطني، بقطاعيه العام والخاص وقفة جادة لمواجهة السياسات اإلسرائيلية الممنه

عريقات أن المعابر يجب أن تكون تحت إدارة القطاع الخاص، وقال . وأكد د .وإمكانيات النهوض به
بعد تكليفي من قبل الرئيس محمود عباس بمتابعة قضايا المعابر، علينا مسؤوليات كثيرة لمأسسة العم"

شاركة كافة الجهات ذات العالقة من القطاعين العام فيها، وقمنا بتشكيل لجنة توجيهية عليا للمعابر بم
وشدد على ضرورة تمكين القطاع الخاص، في تحمل  ".والخاص، من أجل تكامل األداء في إدارة المعابر

مسؤولياته، على حركة الصادرات والواردات عبر المعابر وعلى دوره الريادي في التفاوض مع الجانب 
ن المنسق األعلى للشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي، خافيير وكشف عريقات عن أ .اإلسرائيلي

  .سوالنا، سلمه رسالة تتضمن موافقة االوروبيين على تمديد عمل وحدة المراقبة األوروبية على المعبر
 ألف خريج 30باسم خوري، أن لدينا أكثر من . وذكر رئيس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، د

% 65ع عام يتسم بالفقر، والبطالة، حيث بلغت نسبة الذين يعيشون دون خط الفقر سنويا، في ظل وض

  

            16 ص                                    734:                                 العدد27/5/2007األحد : التاريخ



  

  

 
 

رعة، وأن سرعة التدهور في األوضاع االقتصادية، ليست في األرقام، ألن فلسطين فقدت 
وقال حليلة إن المشكلة الرئي. وجودها كرقم واحد بسبب الحصار واإلغالق

موظف ال يتلقى راتبه، وبالتالي ارتفاع معدالت الفقر، ما يستوجب مواجهة هذا الموضوع من مدخل 
نب الفلسطيني، لتحريك المجتمع الدولي تجاه السياسة 

  م دعماً طبياً للفلسطينيين.35
"ASECOP "أعلن اتحاد لجان الرعاية الصحية الفلسطيني أنه اتفق مع مؤسسة

إلسبانية، قررت دعم االتحاد بثالث وتابع أن المؤسسة ا. شاريع طبية طارئة إلغاثة الشعب الفلسطيني
طق، إضافة إلى تمويل مشروع دعم أطفال 

36.

 التحديات بمنطق االستجابة الواعية وامتازت قيادتها بالمبادرة والمصداقية العالية هي بال هت
شك دولة قوية وذات تقاليد راسخة وثوابت اصلية وهي االقدر على الدفاع

 يتعامل معهاالى ان الدور االردني في النظام العربي كان محل اهتمام من قبل كافة الدول التي كان
ياسي االردني كان وما 

37.
أعلنت الحركة اإلسالمية في األردن رفضها مناقشة  :عمان

وقالت الحركة ان طرح هذه األفكار وإشغال الوسط . لسطين قبل استعادة الحقوق الفلسطينية كافة

 أكد أن األسعار 2006وحول غالء المعيشة لعام  . ضعفا30وأن الهوة بيننا وبين اإلسرائيليين أكثر من 
عما زادت عنه في إسرائيل نتيجة التكاليف الزائدة بسبب المعيقات % 70زادت في قطاع غزة 

 . ألف فرصة عمل سنويا للحد من البطالة40يلية، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى توفير أكثر من اإلسرائ
وحول انعكاسات الفلتان االمني على الواقع االجتماعي أشار خوري إلى أن هناك أرقاما مرعبة، تتمثل 

. دوتحدث الخبير االقتصادي  . ألف طلب هجرة، باإلضافة إلى هجرة عشرات اآلالف80في وجود 
سمير حليلة عن تجزئة االقتصاد الوطني إلى اقتصاديات مناطقية غير مترابطة، مؤكدا أن الوضع 

يتدهور بس
اع غزة أن سة وخاصة في قط

ال
سياسي وليس فنيا، مؤكدا الدور المنوط بالجا

سرائيلية الممنهجة في تدمير اإلسرائيلية استنادا إلى تقرير البنك الدولي الذي أكد أثر السياسة اإل
  .االقتصاد

  27/5/2007 الجديدة الحياة
  
مؤسسة إسبانية تقد 

 اإلسبانية على تمويل 
م

عيادات متنقلة لتخدم عددا كبيرا من المرضى في مختلف المنا
مرضى القلب باألدوية والحليب والحفاضات، ودعم االتحاد بجهاز تصوير للقلب حديث وعدد من 

 .المشاريع األخرى
  27/5/2007البيان 

  
  فكرة بنيوية للدولة األردنيةالعربية الوحدة البخيت يؤكد أن 

إن األردن ليس وليد صدفة "قال رئيس الوزراء معروف البخيت :  مؤيد أبو صبيح وزايد الدخيل-عمان 
وال نتاج صفقات ومؤتمرات ومؤامرات، ولكنه وطن يستحق ان نحيا ونموت الجله ودفاعا عنه 

وأكد البخيت  ".ربية اتسمت بأنها بنيوية في الدولة االردنيةوباالساس عن استقالله، وان فكرة الوحدة الع
خالل كلمة ألقاها أمس في فتتاح أعمال الندوة التي نظمها أمس مركز الرأي للدراسات والجمعية األردنية 
للعلوم السياسية، أن الدولة التي استطاعت ان تحافظ على استمراريتها وتعاطت مع التحوالت الكبرى 

بثبات وجاب
وأشار .  عن مصالحها العليا

 
وذلك لجملة من العوامل واالعتبارات، موضحا ان مفهوم الدور في االداء الس

زال منذورا بخدمة القضايا القومية خصوصا وان البعد القومي هو االعمق داللة وحضورا في الخطاب 
 . االردني

  27/5/2007الغد األردنية 
  

 لحديث عن الكونفدرالية بين األردن وفلسطين يطالبون بوقف ا األردنإسالميو 
الفدرالية أو الكونفدرالية بين األردن 

وف
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ليست فكرة بريئة، الفتة إلى وجوب ان تنصب 

38.
ريكية لم يحدد نوعها خالل تدريب مشترك مع سالح الجو األردني، لم 

يكشف النقاب عن أهدافه مسبقا، مما أدى إلى إصابة طيارين كانا على
السبت في الصحراء /وأكد مصدر اردني ان الطائرة تحطمت ليل الجمعة .جيشالحسين الطبية التابعة لل

 .ومات حول سبب تحطم الطائرة

39.

االخوة الفلسطينيين في لبنان دون ان يعني ذلك اي               

مع اخوتنا     

ى بان تأييده    
كامل لمواقف السنيورة والخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في مواجهة هذه المنظمـة، ودعمـه                

  .ية

  "   غاز األعصاب"بتلقي إمدادات " سالم.40
فتح''شائعات اطلقتها   متحدث باسم الجيش اللبناني      نفى: وكاالت -بيروت

عسكرية األميركية تتضمن غاز االعصاب وقنابل عنقودية، وقال انه ليس لديه رد على هـذه المـزاعم                 
ها ابو سالم        

 الشبهة وهي السياسي بها في هذه المرحلة ال يخلو من
الجهود على تحرير األرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعودة 

 .الالجئين وتمكين الشعب الفلسطيني من االختيار بشكل مؤسسي مستقل بعيد عن الضغوط الخارجية
  27/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مناورات مشتركة في األردنخاللسقوط طائرة أمريكية  

تحطمت مروحية عسكرية أم
 متنها، يتلقيان العالج في مدينة 

ولم يعط المزيد من المعل. وأشار الى ان حالة الطيارين مستقرة. الشرقية
أثناء مهمة تدريبية ) إم-إف(ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة على سقوط طائرة حربية أردنية من نوع 

 .قتل طيارها سعيد العباديوم
  27/5/2007الخليج اإلماراتية 

 
 " فتح اإلسالم" فرصة لحل مشكلة الفلسطينية يمنح الفصائل السنيورة 

رئـيس الحكومـة    ان  : بيـروت من  هشام عليوان    نقالً عن مراسلها   27/5/2007عكاظ  نشرت صحيفة   
طينية في لبنان وقتها لمعالجة مشكلة منظمـة         أكد أن الحكومة تترك للفصائل الفلس      ،اللبنانية فؤاد السنيورة  

نحن نعالج هذا االمر بالتفاهم مع " :فتح االسالم وقال  
من ناحيتـه    .عمرو موسى وكالم السنيورة جاء خالل اتصال أجراه مع الرئيس عباس           ."تراجع او تراخٍ  

إمكاناته بتصرف الدولة اللبنانية لتحقيق سيادتها على أرضـها، مـشددا   أكد الرئيس الفلسطيني وضع كل     
على ان الفلسطينيين في لبنان مع سيادة القانون وفي مواجهة واحدة مع هذه المنظمـة االرهابيـة التـي                   

أما عمرو موسى فأبدى ارتياحه للتدابير التي تتخذها الحكومة          .اعتدت على الشعبين اللبناني والفلسطيني    
   .خيم نهر البارد وفي مقاربة الملف الفلسطينيفي م

لقمة العيش سنقتسمها ": للرئيس عباس قال  السنيورة  ان   27/5/2007 الحياة وأوردت صحيفة 
 .الالجئين الفلسطينيين في لبنان ولن يكون هناك اي تمييز بيننا وبينهم في هذه المواجهة التي تعرضنا لها                

 وأبد.طور األوضاع في لبنان وخصوصاً في مخيم نهر البارد         مون ت  -عرض لبان كي    كما  
ال

السلطات اللبنانية الشرعية، وفرض سلطتها على كامل األراضي اللبنان
   ان :بيروتمن ثائر عباس نقالً عن مراسلها  27/5/2007الشرق األوسط  صحيفة وأشارت

 72على أال تتجـاوز      لتولي الحل السياسي غير مفتوحة     لفصائل الفلسطينية ل المهلة التي منحها السنيورة   
  .ساعة للمعالجات الفلسطينية قبل ان تبدأ المعالجة اللبنانية المحصورة بهؤالء المسلحين فقط

  
اإلفتح "لبنان ينفي اتهامات  

عـن ان االمـدادات     ''  االسالم 
ال

قالت في بيان تاله المتحدث باسم'' فتح االسالم ''وكانت   .الكاذبة التي ال تستحق التعليق عليها     
طه انه اذا استخدم الجيش اللبناني اسلحة غير تقليدية فانها سترد بهجمات غير تقليدية في كـل مكـان،                   

   .متعهدة بالقتال حتى الموت
  27/5/2007االتحاد اإلماراتية 
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41.
أهل الـسنة   "نهر البارد إن          

و". في لبنان لن يكونوا إال رأس حربة في قتال اليهود واألميركيين ومن واالهم            
أما أنتم"وقال  ". أصحاب المشروع األميركي في لبنان    "ئية ممن وصفهم    الفضا" الجزيرة"مصور بثته قناة    

م يلفظونكم، ولقد سـمعنا             

42.

 واألزمة السياسية اللبنانية الراهنـة      "فتح اإلسالم 

 التهم جزافاً ومن دون أي سند، وبالتـالي محاولـة                
ما عالقة هذه الجماعة بالقيـادة العامـة وأحمـد          "وسأل  ". هروب من مشاكل بإلقاء التهم على اآلخرين      

ل االعترافات، لكن ما زلنا بحاجة              

43.

وقالت مصادر دبلوماسية إن التعديل يهدف إلى األخذ فـي االعتبـار اعتـراض دول               . الدولية 
أعضاء ترغب في إبقاء الباب مفتوحا بعض الوقت، بهدف التوصل إلى ت

  
  إال رأس حربة في قتال اليهود واألميركيين  في لبنان لن يكونوا السنةأهل : العبسيشاكر  

اإلرهابية شاكر العبسي المتحصن في مخيم " فتح اإلسالم "قال رئيس عصابة    
سخر العبسي في تسجيل    
  

يا أصحاب المشروع األميركي، فلن تكونوا إال أقزاماً أذالء يستخدمكم أسيادكم ث
نحن لم نهدد امن لبنان، والذي يهـدد        "وأضاف  ". باالمس معزوفة تسليم السالح الفلسطيني في المخيمات      

  ". ن لبنان هم الذين يتغنون بتاريخهم الحافل بالجرائم السوداء ضد البشريةام
  27/5/2007المستقبل 

  
  وطريقة معالجته لملف فتح االسالمخطاب نصر اهللا حول مواقف ادانة وتأييد 

أعقبت إعالن األمين العام لحزب اهللا الـسيد         :بيروت من   27/5/2007الخليج اإلماراتية   ذكرت صحيفة   
"ر اهللا طرح ما يشبه المبادرة لحل أزمة ملف          حسن نص 

وكان الفتا تباين الموقف منه بـين شخـصيات فـي           . ردود متباينة عليها، تراوحت بين التأييد واالنتقاد      
نصر اهللا فـي خطابـه      األكثرية النيابية، وقد أشاد به رئيس جبهة العمل اإلسالمي فتحي يكن، وقال إن              

 سارع وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت، إلى        بدوره. حرص على تحاشي الدخول في الشحن المذهبي      
 باالسم، ورأى   "فتح اإلسالم "، واستغرب أن نصر اهللا لم يدن        "خطيراً"الرد على نصر اهللا، واعتبر كالمه       

  . ربما يشكالن جبهة واحدة"فتح اإلسالم"أن حزب اهللا و
كنا نتمنـى ان    : " رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قال      ان  : 27/5/2007المستقبل  وأوردت صحيفة   

يقف نصر اهللا وكّل اللبنانيين إلى جانب الجيش وكرامة الدولة وكان من األفضل ان يساعد نصر اهللا في                  
. ط احمر، فمـاذا يعنـي؟     اما القول ان هذه المخيمات خ     . عملية التسليم لهذه المجموعات للسلطة اللبنانية     

وسأل في حديث إلـى     ". كيف يمكن ان نوفق بين القول ان الجيش خط احمر وإن المخيمات خط احمر؟             
كيف يبرر السيد حسن ما يقوله هو وما يقوله حلفاؤه بوجوب الحسم مع هذه الظـاهرة وال                 " "إذاعة لندن "

، "انوا موجودين في الحكومة، ماذا نفعل؟     ماذا لو ك  . فهنالك فرق شاسع بين االثنين    . سيما الجنرال عون؟  
كالعادة هنالك استسهال في لبنان إللقاء"الفتا إلى انه    

ال
 ما تشير إلى عالقة مع سوريا من خالهناك روابط "وقال ان   ". جبريل؟

موقف نصر اهللا تضمن جملـة      " آذار ان    14بدورها رأت لجنة المتابعة لقوى      ". لتحديد طبيعتها وحجمها  
آراء أقل ما يقال فيها انها تساوي بين القاتل والضحية وال تتالءم مع تحديات المرحلة وال تـساهم فـي                    

  ".  اإلجماع الوطني للتعاطي مع هذه المشكلةتحقيق
  
  يونيو للمصادقة عليها10يمهل لبنان حتى " المحكمة"مشروع قرار  

أجرت القوى الغربية تعديالت على مشروع قرار يدعو إلى جعل إنشاء المحكمة الدولية الخاصة               :بيروت
لزماً بموجب الفصل السابع من ميثاق      بمالحقة قتلة رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري أمراً م         

وتحدد الصيغة المعدلة يـوم      .األمم المتحدة، وتوقعت مصادر دبلوماسية إقرار المشروع األربعاء المقبل        
حزيران المقبل موعدا للبدء بعمل المحكمة، ما لم تتفاهم القوى اللبنانية على المـسألة              / العاشر من يونيو  

 تشير إلى تنفيذ فوري لتشكيل      15السابقة التي قدمت ألعضاء المجلس ال     قبل هذا التاريخ، وكانت الصيغة      
المحكمة 

وأثـار   .سوية بـين اللبنـانيين               
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ومطالب روسية بمنح األطراف اللبنانية فترة سماح تمكـنهم مـن التـصديق علـى               رار اعتراضات   
سا، قللوا مـن أهميـة المخـاوف                

44.
نقلت وكالة فرانس برس عن شهود ان رصاص قناصة ال يزال يمنع اهالي مخيم

اجبرت على الرجـوع     ان اسرته حاولت مغادرة المخيم غير انها         ،وقال شخص داخل المخيم   . ن المخيم 
تخدام المـدنيين فـي    

45.
 الجواب األول الذي سمعه مساعد وزيرة الخارجيـة               

 ميشال عون األميركية لشؤون الشرق األدنى ديفيد ولش، من العماد       
وإذا وصلتم  : أجاب بسؤال آخر  صل الى رئاسة الجمهورية، ولكن ولش       يعالجة سالح حزب اهللا عندما      

ها لكـل حـادث     

46.

إذا كان السبب هو الصراع     "ولفت إلى أنه     ." العربي –رائيلي  إفرازات ونتائج الصراع اإلس     
 العربي، فالوفاق المرجو بين العرب، وهو وحده الكفيل بإ-اإلسرائيلي  

. طين وفي الشرق األوسط بأسره، يفترض موقفاً عربياً موحداً، حول القضية الفلسطينية وألجل حلّها             
ولكننا نعلم علم اليقين    ... ط جديد         

  من مخيم اليرموكلسطيني ف" قاعدة بالد الشام"ملثم : السياسة الكويتية .47
 من مصادر موثوقة ان الشخص الملثم الذي ظهر في شريط الفيـديو             "السياسة"علمت   : خاص -سياسة  

 في بالد الشام يدعى محمـد             

الق
المحكمة، لكن مقدمي المشروع، وهم الواليات المتحدة وبريطانيا وفرن

الروسية، وقالوا إنهم ال يزالون يتوقعون الموافقة على صدور قرارهم بإنشاء محكمة الحريري األسـبوع        
 .يالحال

  27/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  باستخدام المدنيين دروعاً بشرية" فتح اإلسالم "يتهمالجيش اللبناني  

من الفـرار   نهر البارد                  
م

باسـ" فتح االسالم"اتهم الجيش اللبناني مقاتلي  و.بعد اطالق القناصة النار باتجاههم 
وقد . وحذر من انه سيرد بالفعل في حال تعرض الطالق نار من هؤالء المقاتلين            . دروع بشرية كمخيم  ال

  ". فتح االسالم"ى مقاتلي مجموعة عزز الجيش مواقعه حول المخيم استعدادا لهجوم محتمل عل
  27/5/2007المستقبل 

  
  صل الى رئاسة الجمهوريةأ لمعالجة سالح حزب اهللا عندما مستعد: عون لولش 

كشفت مصادر ديبلوماسية أميركية في بيروت، أن
 مـستعد  ه أن،خالل لقائهما في عوكر      

لم
وقت: الى رئاسة الجمهورية ولم تتمكّنوا من معالجة سالح الحزب، فماذا تفعلون؟ فأجاب           

أن ولش تعمد تغيير موضوع لبنان، ألنه فهـم مواقـف العمـاد             من هنا، ذكرت المصادر عينها      . حديث
 .عون، والتي تنطلق من شغفه برئاسة الجمهورية

  26/5/2007المشاهد السياسي 
  
  حل القضية الفلسطينيةب الشرق األوسط الجديد ال يتحقّق إال :الكاثوليكبطريرك الروم  

 الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحـام، مـن         حذّر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق لطائفة الروم       :بيروت
ألجل الحفاظ على العيش المشترك ال بد مـن إحـالل           " :تراجع عدد المسيحيين في العالم العربي، وقال      

مشيراً إلى أن األزمات والحروب والويالت فـي الـشرق          "،  "السالم الشامل والعادل والدائم في المنطقة     
األوسط، هي 

عادة السالم وإقرار العـدل فـي                
فلس

في هذا الجو تتعالى أصوات تدعو إلى شرق أوس"، قال   من ناحية أخرى  
 -أن الشرق األوسط الجديد ال يتحقّق إال من خالل حّل القضية الفلسطينية وإنهـاء الـصراع العربـي                   

  . اإلسرائيلي
  26/5/2007 شاهد السياسيالم

   

ال
الذي عرضته بعض المحطات التلفزيونية وقدم نفسه كمسؤول لتنظيم القاعدة
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48.

 أيضاً لم يتحمسوا كما هم اآلن الستغالل الفرصة الحقيقية لتحقيق حل شامل 
وقال إن مبادرة السالم العربية تواجه ثالثة تحديات. "وعادل للقضية الفلسطينية

 -الصراع الفلسطيني" و"إدارة أميركية لم يبق لها في الحكم سوى أقل من عامين" و"ة الضعيفةإلسرائيلي
 مكثفة ومركزة، خصوصاً في ما يتعلق بالموقف 

49.

والجرائم البشعة 
واعتقاالت المسؤولين الفلسطينيين تثبت ان مخططات إسرائيل تتنافى

لي عن هذه الممارسات اإلسرائيلية المستمرة ورأى العطية أن السكوت الدو ."هدئة والسالم في المنطقة
س األمن إلى تحرك سريع لوقف 

50.

إن القوى المتغطرسة مستعدة للقبول "وقال نجاد في أصفهان . "ل ألن الفناء سيكون من نصيبهم
بتقنية ايران النووية بشرط ان تكون ايران تابعه لها بخصوص القضايا ال

إن الشعب االيراني لن "ل وقا. "نسمح لكم بامتالك التكنولوجيا النووية بهذا الشرط"ي جلسات خاصه 

 شـارع   ،لالجئين الفلسطينيين في سـورية     ويقيم في مخيم اليرموك      "فتح االسالم "جربوع وهو من تنظيم     
   . عاما26ًفلسطين خلف الجامع الكبير وعمره يقارب ال 

  27/5/2007السياسة الكويتية 
  
 مبادرة السالم مع إسرائيل أفضل ما قدمه العرب : اليمنيوزير الخارجية  

 إسرائيل هي أفضل ما المبادرة العربية للسالم مع"أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أمس، أن 
تزداد على المنطقة في ظل "، مشدداً على أن المخاطر " اإلسرائيلي-قدمه العرب لحل الصراع العربي

، من ازدياد المخاطر "يونايتد برس انترناشيونال"وحذر القربي في مقابلة مع وكالة . "االنقسام العربي
يمكن مواجهة هذه التحديات، "لداخلي، قائالً على المنطقة في ظل الوضع العراقي والصراع الفلسطيني ا

 العربية لمبادرة السالم حالياً، "الحماسة"واستغرب . "لكن في ظل الموقف العربي المنقسم فالمخاطر تزداد
، 2002وعدم اهتمام اإلدارة األميركية وإسرائيل بها خالل السنوات السابقة منذ تبنتها قمة بيروت عام 

ات مضت من دون أن يهتم بها األميركيون على وجه الخصوص وإسرائيل لألسف، فخمس سنو"وقال 
ألسباب معروفة، والعرب

الحكومة ":  اآلن وهي
ا

المبادرة تحتاج إلى جهود"، مضيفاً أن "الفلسطيني
مح تحركاتهم حوار أكثر عمقاً لكي يحددوا مال"ودعا الفلسطينيين إلى . "األميركي والخالفات الفلسطينية

 . "السياسية في المستقبل
  27/5/2007البيان 

  
 "إسرائيل"سكوت المجتمع الدولي مكافأة ل: العطية 

 أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن سكوت المجتمع الدولي على إسرائيل :أي.بي.يو
وقال األمين  .ينية المحتلةيمنحها مكافأة على الممارسات المستمرة التي تقوم بها في األراضي الفلسط

إن األحداث الدموية "العام للمجلس عبدالرحمن العطية في تصريح صحافي أمس 
 مع المساعي اإليجابية لتحقيق 

الت
يمنح المعتدي مكافأة على عدوانه، داعياً األسرة الدولية وخاصة مجل

وناشد كافة القوى الفلسطينية تعزيز وحدتها . نزيف الدم وتوفير الحماية الدولية العاجلة للفلسطينيين
  . التعاون الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلةالوطنية مؤكدا على دعم دول مجلس

  27/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
 لن نسمح بإبادة الشعبين الفلسطيني واللبناني": إسرائيل"نجاد يحذر  

حذر الرئيس االيراني احمدي نجاد مجدداً إسرائيل من  : علي مطر- ستار ناصر، اسالم اباد -طهران 
 ان المنطقة سوف لن تسمح لهؤالء بتكرار جرائمهم السابقة، وقال نجاد إن تكرار هجومها السابق وأعلن

ان هناك اخباراً وتقارير "وأضاف . اسرائيل ستكتب على نفسها الفناء إن ارادت تكرار جرائمها السابقة
تفيد بأن إسرائيل تريد معاودة الهجوم مرة أخرى على لبنان هذا الصيف، إننا نحذرهم من مغبة تكرار 

ك العمذل
انهم يقولون لنا "وأضاف . "دولية

ف
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وقال إن القوى المتغطرسة تطلب منا التزام الصمت حيال الجرائم . 

  على غزةوانالعدباكستان تدين  .51
انتقدت باكستان العدوان االسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة  : علي مطر-الم اباد 

 عن وزارة الخارجية الباكستانية ان 

52.

وكان مصدر أوروبي  .ى يتعامل بها االتحاد األوروبي مع الصراع العربي االسرائيلي
وضاع تتدهور في ااألرا أن البيانات ال تأتي بجديد وأن األ،مطلع قد أوضح لعكاظ

ي لبنان وقال ان البرلمان األوروبي يرى ضرورة في فتح الحوار مع الحكومة الفلسطينية بشكل عاجل 
من منطلق أن هذا التصرف يؤدي 

53.

 التي استطاعت "مخططون ومهندسون معماريون من أجل العدالة في فلسطين"مبادرة مجموعة 
تجنيد كبار المهندسين والمخططين المعماريين في بريطانيا إلى التوقيع على الع

ن اإلسرائيليين بالشراكة في الجريمة ألنهم منضوون تحت سياسة الحكومة مخططين والمهندسي
وأشارت الغارديان . "تعمل على اضطهاد وقمع الفلسطينيين اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا"إلسرائيلية التي 

 العريضة أثارت ردود فعل واسعة وفي نفس الوقت أثارت سخطا في أوساط الجالية اليهودية في 

"يستسلم لمطالب القوى المتغطرسة
التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين او دعم احتالل العراق والمجازر التي يتعرض لها هذا 

 .الشعب
  27/5/2007الخليج اإلماراتية 

  

اس
واكد بيان. وحثت المجموعة الدولية على االضطالع بمسؤولياتها

 الدولية على المساعدة في اعادة باكستان تدعو جميع االطراف المعنية الى نبذ العنف وتحث المجموعة
  .السالم الى االراضي الفلسطينية

  27/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  يدعو إلى حوار عاجل مع الحكومة الفلسطينيةاألوروبيالبرلمان  

دعا وزير الخارجية األلماني وممثل الرئاسة األلمانية لالتحاد األوروبي فرانك فالتر :  عهود مكرم،برلين
وقال الناطق باسم الرئاسة األلمانية  .ر وزراء الرباعية لالجتماع في برلين مساء األربعاء المقبلشتاينماي

 أن اجتماع االربعاء المقبل يأتي في ظروف مقلقة للغاية بسبب التصعيد في ،للشؤون الخارجية لعكاظ
من جانب . قاء الرباعيةغزة ولبنان وأشار الى أن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون سيشارك في ل

آخر يأتي اجتماع الرباعية في الوقت الذى دعت مجموعات حزبية في البرلمان األوروبي باعادة النظر 
في الطريقة الت

ضي الفلسطينية واآلن 
ف

واستمرار المعونات المالية للشعب الفلسطيني وعدم تقليصها 
رات المتطرفة التى ال تعرف اال التعامل عبر العنف بالضرورة الى حالة من االختناق وينمي التيا

   .والتفجيرات
  27/5/2007عكاظ 

  
  تحمل إسرائيل مسؤولية اضطهاد الفلسطينيين بريطانيةعريضة  

وقع عشرات المهندسين المعماريين البريطانيين على عريضة تحمل إسرائيل مسؤولية قمع واضطهاد 
البريطانية أن " الغرديان"وذكرت  .ائيليين بالمساهمة في ذلكالشعب الفلسطيني، وتتهم المهندسين اإلسر

العريضة ب
وتتهم العريضة . ريضة

ال
ا
أن

  .ابريطاني
  26/5/2007 48عرب
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54.

لمؤتمر السنوي الثالث لتمويل مشاريع ا
البنية األساسية في الشرق األوسط، أهمية تلزيم خدمات معالجة المياه للقطاع الخا

روبرت سميث ان يواجه » ماتيتو«وتوقع مدير تطوير األعمال في  .ستمرار التمويل وتنمية المجتمع
ي المياه وصعوبة توفير الكميات الكافية من مياه 

، معتبراً أن الشراكة بين القطاعين العام وا"2050الشفة واالستخدام الصحي عام 

55. 
  

من جهة . اليوم هو مستهدف في االثنين

 العدو اإلسرائيلي تهديداته وإصراره على المضي 

؛ من خالل مراكمة الشكوك وبالتالي التنافر والتباعد؛ مع كل ما يؤدي "فتح" خالفه مع ة

   سنوات على قطاع المياه في الشرق األوسط10 دوالر خالل بليون 120انفاق  
قدرت دراسة حديثة االستثمارات المتوقعة في قطاع المياه في المنطقة في :  عبدالفتاح فايد–دبي 

 "ماتيتو"ت شركة فيما حذر).  بليون دوالر120( بليون درهم 441السنوات العشر المقبلة بما يزيد على 
توشك "العالمية واضعة الدراسة والمتخصصة بتحلية المياه ومعالجتها، من أن منطقة الشرق األوسط 

. "على مواجهة نقص حاد في مياه الشفة في العقود المقبلة، إذا لم تتخذ إجراءات مبكرة لمنع وقوع مشكلة
وأكدت الدراسة، التي كُشفت نتائجها أمس في دبي على هامش 

ص في تقليص النفقات 
وا

 النقص الحاد فتحدياً كبيراً يتمثل في"الشرق االوسط 
تشكل أحد "لخاص 

  ."الحلول االقتصادية البديلة لتلبية الطلب المتزايد على هذه المياه
  27/5/2007 الحياة

  
 لمحك في غزة ونهر البارد على االفلسطينيةالمناعة 

رأي البيان :  بقلم 
في السابق كان يستهدف .  لم يسبق ان واجه الوضع الفلسطيني ما يواجهه اليوم من تحديات، كماً ونوعاً

. بصورة مباشرة وفي جبهة واحدة؛ في الداخل، أو في الخارج
وفي الحالتين يجري . خرى لجره إلى االشتباك مع جيش بلد شقيق؛ في آنومن جهة أ. لتأليبه على حاله

ينهض بها في مخيم نهر " فتح اإلسالم"و. إسرائيل تتولى هذه المهمة في غزة . صب الزيت على النار
" البارد"وفي ". حماس"و" فتح"تل أبيب تسعى جاهدة لتفجير االقتتال بين . البارد اللبناني، للفلسطينيين

ي التصعيد في سياق توريط الفلسطينيين في مواجهة مع اللبنانيين، أو دفعهم إلى حرب فصائل في يجر
 . تزامن جهنمي أفرزته الظروف، من غير موعد. مخيمات لبنان

حتى اللحظة، ال تزال هذه . وحدها المناعة الفلسطينية الذاتية، الضمانة لتحاشي الوقوع في الفخّين
المخاطر الراهنة واكالفها، حفظ الساحة الفلسطينية من االنزالق إلى مثل هذه الوعي ب. الحصانة صامدة

لكن هذه الحصانة قد تتآكل، اذا بقيت الخالفات تنحت في جسمها، خاصة وان محاوالت . المهالك
في القطاع يترجم. التوريط جارية بمزيد من التزخيم

 . هدد القيادات وبعث برسائل نارية مباشرة. ة المطاردة واالغتيالفي سياس
 في األيام األخيرة بلغ ما تحصده عملياته الجوية من العناصر الفلسطينية، أرقاماً تشير إلى عزمه على 

 - " حماس "-ضاعف هذا العدو غاراته وهي موجهة ضد فصيل واحد . المضي في التصعيد والتأزيم
بهدف توسيع شق

 .  إليه ذلك من رفع منسوب التوتر واالحتقان بينهما
المحاوالت التي جرت لم تقو حتى على فتح كوة في جدار . في مخيم نهر البارد يستبد التعقيد بالوضع

التوافق .الحديث عن الحسم يتزايد. رة متقطعة وغير مستقرةوقف إطالق النار يتواصل بصو. األزمة
، كما حول ضرورة إنهاء هذا "فتح اإلسالم" الفلسطيني قائم، منذ البداية، حول رفض ما قام به -اللبناني 

 . الوضع الشاذ
المفقود هو اإلجماع حول صيغة معينة للخروج من المشكلة، المفتوحة على احتماالت خطيرة جمة وفي 

ذا المجال بدأت تظهر بوادر خالف داخل القوى الفلسطينية في لبنان، حول كيفية التعاطي مع الوضع ه
ذلك أنه من دون إجماع فلسطيني حول هذا األمر، فان أية . ومثل ذلك مؤشر مقلق. في مخيم البارد
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 .  يمكن ان تقود
، يكمن في التوافق"البارد"المدخل إلحباط واستباق هذه المخاطر، في غزة كما في 

فلسطينية قائما وبوتيرة متصاعدة لحين تفجيرها من ذا األخير مفقوداً، طالما بقي التالعب بالساحة ال
ك ويتحقق إال من خالل العمل 

تجاوز األزمة السياسية في الداخل وتوفير : بتغليب األولويات في اللحظة الراهنة

  االسباب والتداعيات.. م.56

صعيد التمزيق 

واستقطبت الكثيرين منهم، كما استغلت الوضع الداخلي ر الجهادية والسلفية 

قت اعتقال احد ابرز رموز ألحد التنظيمات من زاوية ثانية، ووفقا النباء وتحليالت كثيرة راف. جدا

خطار على سكانه  مع ما قد يؤدي إليه ذلك من أذى وأ-مواجهة بين الجيش اللبناني وبين من في المخيم 
 فلسطينية ال يعرف أحد إلى أين- من شأنه ان يفتح المجال ألزمة لبنانية -من الالجئين 

طالما بقي .  الفلسطيني
ه

وال يكون ذل. سحب هذه الورقة، مفتاحه بيد القوى الفاعلة فوقها. الداخل
اإلجماع على معالجة 

 . فالمناعة الفلسطينية علي المحك وهي آخر ورقة باليد. ا يمكنوبأسرع م" نهر البارد"
  27/5/2007البيان  

  
المخي" فتح"ومحاولة الجيش ".. فتح االسالم"بين  

 فايز رشيد. د
الذي تريد واشنطن ) الفوضى الخالقة(كمين نهر البارد، مؤامرة محبكة على فلسطين ولبنان، مخطط 

محاولة لدفع الضحايا ) شرق اوسطها الجديد( المنطقة العربية تطبيقا لنموذج العراق من أجل تعميمه في
 اللبنانية محاولة الحداث المزيد من -الى شن الحرب على الضحايا، مخطط لتفتيت العالقات الفلسطينية 

 ..اللبناني والفلسطيني: التشظي على الصعيدين 
 منها يمكن وصف ما جرى ويجري في طرابلس، هذه االشتباكات بمثل هذه التعبيرات واالخرى االعنف

 الحرب التي بدأت في فترة كان مقصودا ان تبدأ فيها وكأنه لم يكن ناقصا على -
هذه الجماعة العابرة للقارات والحدود والجنسيات حديثة العهد والتي ) فتح االسالم(والتمزق العربي سوى 
راق الى سوريا ومن ثم قاموا بالرحلة الى لبنان هوالء هم من جنسيات عربية تسلل افرادها من الع

واسالمية مختلفة منهم الباكستاني والمالديفي، كما من بينهم الفلسطيني واللبناني ايضا، اضافة الى اليمني 
: قدسوغير ذلك هؤالء لم يجدوا اسما لتنظيمهم سوى االتكاء على القضية اال.. وغير ذلك.. والسعودي

 .فلسطين، بها ومن ومن خاللها تلطّوا في مخيم نهر البارد الفلسطيني في الشمال اللبناني
ليس رغبة في التعليق على شماعة المؤامرة لكنها المؤامرة المحاكة باقتدار، والتي .. من جانب آخر

بعين لألسف لو لم تجد ارضا خصبة للترعرع وسطها الرتدت الى اكناف مخططيها، لكنها اخذت 
االعتبار الظروف العامة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية في لبنان، وباالخص نهر البارد المكتظ بما 
يقارب االربعين الف نسمة يسكنون كيلومترين مربعين، يظلله البؤس والحرمان وازقة وممرات المخيم 

من سبعين مهنة يمنع عليهم الضيقة، وتداخل االبنية واستغلت حرمان الفلسطينيين في لبنان من اكثر 
كما استغلت الوضع الشبابي اللبناني نفسه اجتماعيا وحياتيا، واالحداث المتعلقة بذلك والتي .. االشتغال بها

في اغداق المال على ) فتح االسالم( في طرابلس وبدأت 2000 واوائل العام 1999جرت في نهاية عام 
الشباب وفي نشر االفكا

االكثرية : اللبناني نفسه، واالنقسامات العرضية والطولية في البنية المجتمعية اللبنانية وتعبيرها االبرز
والمعارضة واستغلت الوضع الفلسطيني نفسه وانقساماته السياسية التي وصلت حدود التناقض التناحري 

) فتح االسالم(كل هذه االسباب ساعدت على تثبيت .. ان كثيرة كان اخرها منذ ايام قليلةواالقتتال في احي
وان لم تكن االخيرة قد (في مخيم عين الحلوة بالقرب من صيدا ) جند االسالم(في مخيم نهر البارد و 
 ).اتخذت اسما فلسطينيا

هو اتهام تجانبه الموضوعية ) فتح االسالم(االكثرية في لبنان الى اتهام سورية بتحريك (مسارعة 
 ولم تنسج أية عالقات مع -ان سوريا وعلى مدى تاريخها لم ترتح ل: العتبارات كثيرة ابرزها

الجماعات االصولية وكان عنوان العالقة بين الطرفين هو التناقض التناحري والشواهد على ذلك كثيرة 
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 وعدوه بأنهم سيكونون جزءا من 

يبدو مرتبكا أمام 

ة غاية 

رغم ما تبديه ( السابع ء المحكمة الدولية وفقا للفصل

حدا ببعض المراقبين ال مما .. امام المستشارة ميركل

الفلسطينية في دمشق والذي تم االفراج عنه ووضع تحت االقامة الجبرية فان االعتقال جرى الن 
المسؤول المعني قام بتسهيل مهمة هؤالء في الذهاب الى لبنان بعد ان

.. ثوا وعدهم لذلك المسؤول وقامو بانشاء تنظيمهم ا لخاصلكنهم وحين وصلوا الى المخيم نك.. تنظيمه
وبغض النظر عن االنتماءات  قد انشقت عن ذلك التنظيم،) فتح االسالم(ولذلك فان كثيرين يعتقدون ان 

الفكرية لجماعة فتح االسالم وهي القريبة من القاعدة واالنتماءات السياسية وهو امر مشكوك فيه لكن هذه 
 الشيء الكثير،) على ما يبدو(من االموال واالمكانيات الجماعة تمتلك 
ذلك وفقا الحدى (كان ملفتا للنظر تحذير مساعد وزيرة الخارجية االمريكية وولش .. من جانب آخر
وهي الجماعة ) فتح االسالم(للحكومة اللبنانية اثناء زيارته االخيرة لبيروت من جماعة ) الصحف اللبنانية

والتي انشأها (الجيش وشعبة المعلومات في قوى االمن الداخلي اللبناني الموضوعة على مشرحة 
منذ تفجير الباصين في عين علق في اذار الماضي مرورا باشتباكات الضبية والهجوم ) السنيورة مؤخرا

 12على القنصلية الدانماركية في التباريس وما تردد من انباء حينها عن نجاح الجيش من القبض على 
البحر (وصوال الى سرقة بنك .. عناصر) 4(ن الجماعة فيما اوقفت شبكة االمن الداخلي عنصرا م
في اميون وصوال الى االحداث الحاليةوالتي بدا فيها الجيش اللبناني وكأنه غير مؤهل للقيام ) المتوسط

ها ولم على العكس من استعدادات هذه الجماعة التي كانت على اشد) فتح االسالم(بعملية مفاجئة ضد 
مما جعل هذا الجيش وكأنه ) القرار السياسي (-يكن الجيش اللبناني متسلحا ايضا ب

المهمة التي يقوم بها بالرغم من التأييد الكاسح لهذ الجيش من قوى االكثرية والمعارضة وكافة فتات 
وطنية، الجيش البعيد عن الطائفية تعبيرا عن الوحدة ال) كل هذه االطراف(الشعب اللبناني، حيث ترى فيه 

الموحد والمتصدي للنزعات التقسيمية والذي لم ينجر الى معارك جانبية حاولت بعض االطراف جره 
 .اليها وايقاعه في مطبات الفتنة الطائفية بل ظل مستعدا لمواجهة االعداءات الصهيونية

هر البارد حيث تسود فيه أوضاع حياتيارتبال الجيش اللبناني بدا واضحا في قصفه العنيف لمخيم ن
انقطاع المياه والكهرباء افتقاد المواد الغذائيةاالساسية والعالجات، القصف : في الصعوبة والبؤس

بالمدفعية الثقيلة للبيوت السكنية والعيادات الطبية مما حرم امكانية تقديم االسعافات االولية للجرحى وقد 
ى الموت، انتشار الموتى على الطرقات ولكل انواع المعاناة االخرى ألهالي استمر بعضهم في النزف حت

 ،)فتح االسالم(المخيم من الفلسطينيين والتي شملت من يسكنونه جميعا وليس فقط اعضاء جماعة 
واذا ما قمنا بربط ما سبق بانفجاري االشرفية وفردان فان ابعاد هذه المؤامرة تأخذ في االتضاح شيئا 

االكثرية والخلل الذي تعانيه في سلطتها المعارضة : ال يمكن عزلها عن االنقسام اللبناني نفسهفشيئا ف
 أزماته تعطل الحكومة ومجلس النواب، االستحقاق -وارتباكها امام الحدث فكل من الفريقين يعاني ازمته 
الرئاسي امكانية صدور قرار من مجلس االمن بانشا

 البريطاني وبالرغم من -كل من روسيا والصين حاليا من اعتراضات على المشروع الفرنسي 
تصريحات نائب رئيس الدوما في الضاحية الجنوبية من بيروت وبالرغم من فشل اجتماع روسيا ودول 

االتحاد االوروبي وتصريحات بوتين الساخنة 
 ).بأن عهد الحرب الباردة قد ابتدأ من جديد،: القول

كما تجدر االشارة الى صعوبة الفصل بين ما يجري من احداث وبين القرارات الدولية وخاصة المتعلق 
منها بنزع سالح حزب اهللا ونزع سالح الفلسطينيين في المخيمات وامكانية استئناف اسرائيل لعدوانها 

 . لبنان وكافة الصراعات االقليمية االخرىعلى
محاولة توتير االوضاع لتفجير الصراع اللبناني : ان افتعال احداث مخيم نهر البارد تهدف فيما تهدف اليه

وان التصدي ..  الفلسطيني مرة اخرى في حرب لن ينتصر فها احد بل سيكون الطرفان فيها مهزومين-
حول استمرار قصف اآلمنين في المخيم، بل هي مهمة فلسطينية مثلما لالرهاب ال يعني بأية حال من اال

فالحل لالزمة ال يمكن ان يكون حال امنيا أو عسكريا بل هو فقط الحل السياسي .. هي ايضا مهمة لبنانية
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 المخيمات الحياتية واالجتماعية والخدماتية وفتح كافة المهن امام 
فضهم للتوطين واكدوا تمسكهمالفلسطينيين في لبنان والذين سبق وان أكدوا ر

ديارهم والى بيوتهم واراضيهم وما يقتضية ذلك من فك الحصار العسكري على مخيم نهر البارد 
ى اهللا لبنان وفلسطين ووطننا العربي من ابعاد هذه المؤامرة 

 .الخفاءالتي يجري نسج خيوطها في 

57.
  ل الحسن

ا الرفض موقفا   لم يكن هذ  . ن اللبنانيون رفضوا صيغة االستمرار في االشتباكات وطالبوا بوقفها        

س فلسطينيا، فإن هذا التوصيف السلبي لألمر يزيد األمور                

يطلبون من الجـيش    نيين من المسؤولية، فهم حين             

 مختلف عن اآلخـر،     سير كل منها في اتجاه              

احترام الجانب الفلسطيني للسلطة اللبنانية وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني وهو ما : القائم على
كدته كل الفصائل الوطنية الفلسطينية المتواجدة في المخيمات الفلسطينية على االرض اللبنانية، الوصول ا

ومع ظاهرة االرهاب ) فتح االسالم( لبناني لكيفية التعامل مع جماعة -الى اتفاق سياسي فلسطيني 
 منظمة التحرير الفلسطينية ، الذي ينظم اشراف1969عموما، احترام السلطة اللبنانية التفاق القاهرة عام 

من سكانها يعيشون تحت % 60على المخيمات في لبنان والتي وفقا لبيانات االمم المتحدة االحصائية فان 
عتبة خط الفقر، التحسين من ظروف

 بحق العودة الى وطنهم 
و

فالجانبان اللبناني والفلسطيني مستهدفان وحم

  27/5/2007الدستور 
  
  التشتت السياسي الفلسطيني ومأزق الالحل 

بال
فـتح  "وكان الجيش اللبناني يقصف مواقع لتنظـيم        . كان الحدث يجري داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني       

ومن هنا برز طابع فلسطيني لهذه المواجهـة، بـسبب          . وكان القصف يصيب مدنيين فلسطينيين    " اإلسالم
مكان ونوع الضحايا فحسب، أما في الجوهر فإن الحدث لم يكن حدثا فلسطينيا على اإلطـالق، وحتـى    ال

  .الجيش اللبناني، الذي قدم في االشتباكات دماء زكية، لم يعتبر نفسه في صراع مع الفلسطينيين
المسؤولو

ضد الجيش اللبناني، بل وسيلة من وسائل حماية المدنيين الفلسطينيين الذين تأذوا كثيـرا مـن القـصف                  
طالـب المـسؤولون الفلـسطينيون      . والتدمير وغياب وسائل العناية بالجرحى ووسائل نقل القتلى ودفنهم        

ة ال تبـدو آفاقهـا واضـحة ألي         بوقف االشتباكات من أجل إفساح المجال لمعالجة سياسية، وهي معالج         
  .طرف

وأمام إجماع األطراف كافة على أن الحدث لي
يحدد هوية المعركة، أو هويـة      " إيجابي"غموضا، ففي مقابل هذا التوصيف السلبي ال يوجد أي توصيف           

هل هو مجرد عصابة؟ هل هو نبت من تنظيم القاعدة؟ هـل            ". فتح اإلسالم "هذا التنظيم الذي يسمي نفسه      
هو تنظيم مشبوه مرتبط سرا بجهات أجنبية؟ ال أحد يستطيع أن يجزم بصفة ما لهذا التنظيم، سـوى أن                    

  .أعماال تخريبية تجري في لبنان وتنسب إليه
ولكن هذه الصورة الغائمة ال تعفي المسؤولين الفلسطي

اللبناني أن يوقف عمليات القصف وأن يفسح في المجال أمام معالجة سياسية للوضـع، فـإن المعالجـة                  
السياسية ال بد أن تأتي من هؤالء المسؤولين أنفسهم، فيبادرون إلى استخدام ما لديهم من سلطة مادية أو                  

طردها، أو القضاء عليها، وإال فإنها سـتبقى        معنوية داخل المخيم لمحاصرة هذه الظاهرة، أو تقييدها، أو          
  .أداة توتير وتفجير تصيب فلسطينيي المخيم بالمآسي

وأيا كان الحل في النهاية، فإن حادث نهر البارد يبرز التشتت الذي يعاني منه الوضع الفلسطيني، وهـو                  
تشتت يمتد من لبنان إلى غزة، ويبرز في اتجاهات متعددة ي

من هذه االتجاهات الدعوة إلـى حـل        . بحيث يمكن القول إنه لم يعد هناك رؤية فلسطينية واحدة جامعة          
السلطة الفلسطينية، تعبيرا عن فشل اتفاق اوسلو، وكإنهاء للوضع الغريب الناشئ الـذي يتواصـل فيـه                 

 مسؤولياته، بينما يتم إلقاء عبء هـذه        االحتالل اإلسرائيلي، ويتواصل في اآلن نفسه إعفاء االحتالل من        
  .المسؤوليات على سلطة فلسطينية محاصرة عسكريا وماليا
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ويتحمس لهـذه   .  رواتب قوات الحرس هؤالء       

نار الفتنة بين الفلسطينيين، ألن هـدوء الـساحة             

العربية مع موضوع آخر تحدثت عنه صحيفة معاريف        ة    

 طويلة، كانوا أثناءها موحدين     ي المتشتت للمرة األولى منذ سنوات         

ومن هذه االتجاهات اإلصرار على ضرورة طرد حركة حماس من حكومة الوحـدة الوطنيـة تمهيـدا                 
ن ببـساطة،   للقضاء عليها، ووسيلة هذا االتجاه تغذية الحرب األهلية الفلسطينية، وهو اتجاه يعتقد أنه يمك             

إنشاء حلف بين إسرائيل والحرس الرئاسي الفلسطيني، ليقوم الطرفان معا بمواجهة حركة حماس إرضاء              
لسياسة أميركية تصور حماس جزءا من تنظيم القاعدة كخطر يهدد المواطن األميركي في بلده، على أن                

ويستند هذا االتجاه   . محيطة به يشكل هذا نوعا من النصر لسياسة الرئيس بوش، بدال من أجواء الهزيمة ال            
مـن  (، وجوهر هذه الخطة تسليح قوات الرئاسـة وتمويلهـا           )كيت دايتون (إلى خطة الجنرال األميركي     

، لتتمكن من دفع)األموال الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل    
إن "ويقول في مقابلة مع صحيفة واشـنطن بوسـت          نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي،     ) أفرايم سنيه (الخطة  

الفكرة هي تغيير الميزان الذي مال حتى اآلن لصالح حركة حماس، وإنشاء قوات رئاسية مدربـة جيـدا              
وبديهي أن الرئاسة الفلسطينية ال يمكن أن تنخرط في خطـة           ". يمكنها أن تساهم في تعديل ميزان القوى      
  .لحليف إلى خصمكهذه، يتحول فيها الخصم إلى حليف وا

ويتعهد أصحاب  . وهناك اتجاه ثالث يعمل من داخل حركة فتح، وباتجاه االستيالء على السلطة الفلسطينية            
وفي هذا السياق كان من الالفت جدا،       . هذا االتجاه بتحقيق األهداف التي يرفض اآلخرون االنخراط فيها        

، "مصدر مصري موثـوق   " على لسان    21/5/2007التصريحات الصحافية التي خرجت من القاهرة يوم        
تعبث من أجل إذكاء "اتهم قوى فلسطينية لم يسمها بأنها       

". بعض األجهزة األمنية الرسمية بالضلوع فـي هـذه المخططـات        "واتهم  ". الفلسطينية ليس في صالحها   
ت جندوا من أجل تحقيق مخطـط يـوفر إمكانيـة القتـال             أفرادا داخل جهاز االستخبارا   "واتهم بالتحديد   

إسرائيل تعمل حاليا على زيـادة االحتقـان        "وأكد المصدر أيضا أن     ". الداخلي، ثم االستيالء على السلطة    
  ".داخل الساحة الفلسطينية عبر التصعيد العسكري الحالي

ولكن هذا االتجاه ال يرى أمامـه       وهناك اتجاه رابع يتمسك بمبادرة السالم العربية كمنهج منطقي للحل،           
وهنا . سوى طريق سياسي مسدود، إذ ترفض إسرائيل المبادرة العربية، بل وترفض حتى مبدأ التفاوض             

يبذل األردن جهدا متواصال إلقناع إسرائيل بأن المبادرة العربية تشكل الفرصة األخيرة أمـام إسـرائيل                
ويتداخل موضوع المبادر. إلنجاز تسوية سياسية  

، وقالت فيه إن العاهل األردني طرح على إسرائيل ما يمكن اعتبـاره خطـة تنفيذيـة                 18/5/2007يوم  
وقالـت  . بعد إنجاز التـسوية الـسياسية     " المملكة األردنية الفلسطينية  "للمبادرة العربية، تستند إلى إنشاء      

صلون إلى تل أبيب ويتحدثون عن هذه الخطة، ولكـنهم ال يؤكـدون وال              الصحيفة إن موفدين أردنيين ي    
  .ينفون ما إذا كانوا يمثلون القصر الملكي أم ال

. إن وجود هذه االتجاهات كلها في وقت واحد، يبرز كيف أن الوضع الفلـسطيني يعـيش فـي أزمـة                   
فالفلسطينيون يعيشون هذا الجو السياس

خلف شعار إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، وحين كانوا يختلفون كان اختالفهم يتركز حـول أسـلوب                
أمـا اآلن   . تحقيق ذلك الهدف، هل يكون بالمفاوضات، أم يكون بالمقاومة، أم يكون بدمج األسلوبين معا             

ن داخلها نهج االقتتال من أجل الوصـول إلـى أهـداف    فإن الرؤى تختلف، واالتجاهات تتباعد، وينبع م 
  .خاصة، ترتبط أحيانا بأجندات أجنبية
ما هو الحل؟ ما هو المخرج؟ والجواب أنه ال يمكن من           : سيط القائل بيبرز أمام هذه االتجاهات السؤال ال     

.  فلسطيني وبشكل أدق ال يمكن إيجاد حل أو مخرج       .. داخل هذا النوع من التوجهات إيجاد حل أو مخرج        
أصبح مرتبطـا بحالـة     . ذلك أن هذا الوضع المتأزم أصبح مرتبطا بالوضع الشامل في المنطقة العربية           

التجميد القسرية التي تفرضها الواليات المتحدة األميركية على أوضاع المنطقة كلها من لبنان إلى سوريا               
 الكبير، وعند إيجاد ذلك المخرج تبدأ       إلى العراق إلى ايران، وإلى أن تتمكن هي من إيجاد مخرج لمأزقها           

وبالتحديد نقول إن واشنطن تجمد كل الحلول بانتظـار حـصيلة           . مشاكل المنطقة كلها بالتوجه نحو الحل     
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ع              

 تحقيق طموحات ذاتيـة                
في قلب هذه الصورة ال يملك الفلسط. وتنتهي باالستسالم أمام شروط العدو  

الوضع العربي المحيط بهم، بعد أن تالشت على أرض الواقع إمكانية إيجاد حلول فلسطينية منفـردة                ع  
انتظار مع سعي لتخفيف الخسائر إلى أقـصى حـد ممكـن،            . انتظار ال غير    

  ما هو الحل؟: وبعدها يمكن العودة إلى طرح السؤال البسيط والصعب من جديد

58.

وليس من المأمون البناء عليها، وذلك بالرغم من ان . إلى تدقيق

نشور من وقائع ومعلومات، 

أن ال عالقه لها بهذه الحركة وكانت من قبل " فتح االنتفاضة"وأعلن رسميا من قبل قيادة 

معركتها في العراق، إذ تبدو واشنطن حتى اآلن مهزومة في العراق، وهي ال تسلم بهذه الهزيمة، وتبذل                 
ن النصر، وبعدها تأمل في أن تفـرض حلولهـا فـي جميـجهودا غير عادية لكي تحولها إلى نوع م       

وفي الوقت نفسه تحشد الواليات المتحدة في الخليج العربي أساطيل من السفن الحربية ومـن               . الساحات
حامالت الطائرات حتى لتكاد تتصادم مع بعضها بعضا، وهي تفعل ذلك حتى اآلن من أجـل تخويـف                  

ال تلغي احتمال شن هجوم عسكري على ايران، من شـأنه أن            ايران لكي ترضخ، ولكن سياسة التخويف       
  .يشعل المنطقة بأكملها، وتتقرر بعد ذلك طبيعة الحلول لمشاكل المنطقة، على ضوء النتائج والتداعيات

وفي قلب هذه الصورة الفريدة من نوعها في السياسة العالمية، ال يستطيع الفلسطينيون سـوى تحـسين                 
مقدمة ذلك الكف عن االقتتال، واالقتناع بأن طرفا ال يستطيع أن يلغـي طرفـا               أوضاعهم الداخلية، وفي    

آخر، والتعاون بين األطراف األساسية لطرد كل الحاالت الشاذة التي تسعى إلى
ينيون سوى تعميق ارتبـاطهم  

م
وهذه سياسة . مع إسرائيل 

  27/5/2007الشرق األوسط 
  
 تحت المجهر" فتح اإلسالم" 

  منير شفيق
من حيث النشأة، ومن حيث قيادتها وتركيبها وأهدافها يظل " فتح اإلسالم"ما تسرب من معلومات حول 

كشأن كل المعلومات المسربة بحاجة 
يسرب من معلومات لبناء مواقفهم، أو دعم مواقفهم فهذان نهجان في الكثيرين يهتمون بالتفاصيل وما 

عن، ونهج يخاف من / التعامل مع مختلف األحداث نهج يعتمد المعلومات والتفاصيل المنقولة عن 
التعاطي مع أية معلومة تسمى سرية ومن ثم الدخول بالتفاصيل التي يحتاج كل تفصيل منها إلى تدقيق 

 .ل والقراءة الجيدةقبل الخروج بالتحلي
أسرار "ولكن كيف يمكن أن يقوم نهج ال يستند إلى المعلومات السرية والتقارير السرية وما ينقل من 

، وال يدخل في التفاصيل ومن ثم ال يبني قراءته اال على ما هو م"االلهة
رية النها تحتاج دائماً ان تؤكد أو تنفى من واخبار وأحداث طبعاً بعيداً عن المنشور من المعلومات الس

خالل الوقائع الدامغة، فإذا افتقرت إلى ذلك فلتوضع جانبا إلى أن يأتي من الوقائع ما يؤكدها أو 
واال أصبح التحليل أو غدت القراءة، اسيرة تالعب األجهزة وناشري الشائعات أو الذين . يدحضها

 .مفبركة، لغرض في نفس يعقوبيريدون ان يسربوا معلومات مجتزأة، أو 
اشيع بادئ ذي بدء وانطالقا من االسم ان الحركة انشقاق من حركة تحمل اسم فتح اضافت إلى نفسها 

صفة اإلسالم، 
صحافة إلىه ذلك االنشقاق علماً ان بيانا صدر في العملة من صفوفها وقد نسبت ال" أبو خالد"اخرجت 

" فتح اإلسالم"من دون ان يتبنى " أبو خالد"يدين القيادة لطردها " فتح االنتفاضة"عمان من بعض اطراف 
فهو لم يصرح " فتح اإلسالم"العملة قيادة " أبو خالد"أو يشير إليها مما يضعف المعلومات التي تنسب إلى 

 .نفياً أو ايجابا
فتح  "-قائداً ل" شاكر العبسي"عن التداول لتركز االضواء على اسم " أبو خالد العملة"ذا وقد غاب اسم ه

فتح "قائدها، أو اعتبارها انشقاقاً عن " أبو خالد العملة"مما يهز المعلومات التي اعتبرت " اإلسالم
سابقا، واراد لحركته ان " نتفاضةفتح اال"من كوادر " شاكر العبسي"اال بقدر ما يمكن ان يكون " االنتفاضة

 ".فتح االنتفاضة"تمزج بين فتح واإلسالم، ومن ثم يصعب اعتبار مجموعته انشقاقا من 
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تخدمه الغراض غير فلسطينية وبعيداً من  تعتمد السالح وتس

ارير الرسمية اللبنانية لتلقي ضوءاً في كشفها ألسماء عدد من القتلى الذين سقطوا في 

ن العبسي قائدها الفعلي اما مشروعها كما 

من تاريخ عدد ممن أعلنت اسماؤهم من بين قتلى اشتباكات الزاهرية وشارع 

 ".نظرية المؤامرة"عن 

يعة عملياته وكيفية ط والفساد واالستبداد، أو النكسات المختلفة، أما السبب فيرجع إلى طب
استقبالها من اوسع جماهير األمة والدليل مردود الفعل الفلسطيني واللبنان

ي لبنان أو الموقف الشعبي ضد عمليات التفجير في فندقي روديسون والحياة في األردن وعليه قس من 
ن ولبنان والعراق والصومال وحتى 

  .افغانستان

أو باالدق جماعة منها، وقوات األمن الداخلي " فتح اإلسالم"ويفهم من أحداث االشتباك الذي وقع بين 
قوة" فتح اإلسالم"والجيش اللبناني، ان 

فلسطين وتحاول ان تحول نشاطاتها عبر السطو على المصارف، وقد كان السبب المباشر لالشتباك 
بنك "نتيجة لمالحقة قوات األمن الداخلي لمجموعة من فتح اإلسالم إثر سطوها على مصرف لبناني 

د الجيش قتلوا بالدم البارد حيث لم يكونوا في كما تبين ان حوالي عشرة من جنو" المتوسط في أميون
 .حالة اشتباك أو مشاركين في االشتباك

ثم تأتي التق
 التقارير االشتباكات المذكورة وذلك باالستناد إلى معلومات الهوية، أو الحمض النووي، وقد أكدت هذه

انهم جميعا غير فلسطينيين، ومن بلدان عدة ال يربط بينها حتى رابط الجوار ففيهم اللبناني والسوري 
والسعودي والتونسي والجزائري واليمني وغيرهم، فيما احياء فتح ليس بواردهم كما هو حال االنشقاقات 

 .في العادة
فتح "يجب ان يعامل بتحفظ شديد الن " اضةفتح االنتف"هذه الوقائع تؤكد ان موضوع االنشقاق عن 

فهو تجمع من افراد سلفيين متعددي " فتح"وان حمل اسم " فتح اإلسالم"فلسطينية وفتحاوية فيما " االنتفاضة
المنابت القطرية، ولعل العنصر الفلسطيني بينهم، كما دلت نتائج التحقيق الرسمية هو األقل عدداً وتأثيراً 

مجرد مصادفة التقت تحتها " فتح اإلسالم"فقد يكون هو واسم " شاكر العبسي"ا في تحديد االتجاه، ام
مجموعات ال عالقة لها بفتح، أو بالعمل الفلسطيني حتى لو كا

يمكن ان يستنتج من واقع السطو على فروع لبنوك لبنانية، واالشتباك بقوات األمن والجيش بكل هذه 
الضراوة، ثم بما عرفت 

بناء على خبر الحياة في " التيار السلفي"المئتين، كما من خالل تصريحات الشيخ الشهال مؤسس 
 .على النشاط داخل لبنان" المشروع"، فقد تركز 22/5/2007

ة بالقاعدة أو غيرها ولكن من دون أن يستبعد وجود قواسم مشتركة من وقد نفى عنها اية عالقة تنظيمي
 .ناحية الفكر والتوجهات

وبهذا نكون أمام حالة ال تختلف من حيث خطواتها األولى عن شبيهات لها عرفت في أكثر من بلد عربي 
عد ان تكون قد من المغرب إلى تونس إلى الجزئر إلى سورية إلى العراق إلى السعودية وغيرها وال يستب

في " الجهادية السلفية"أو " الجهادية اإلسالمية"تشكلت مثل هذه الحاالت التي تطلق على نفسها اسم 
فلسطين ايضا فهي ظاهرة عامة مما يبعدها بادئ ذي بدء 

ه ولكن قد تتشكل أما اشكال ارتباطها التنظيمي وحتى الفكري بالقاعدة فقد بيدأ مستقال ال عالقة لها ب
االرتباط والمبايعة والتنسيق بعد ذلك كما حدث مع مجموعة الزرقاوي نفسه في العراق، أو الجماعة 
الجهادية في الجزائر فالمالحظ ان هنالك مناخاً عاماً يستقبل ما نشرته القاعدة من فكر ونهج عملي 

 .وأهداف ليتشكل من تلقاء نفسه وليحدد في كل بلد أهدافه
لنمط من النهج كما تفصح عنه ممارساته ووقائعه ال مستقبل له مهما تغذى مما تتعرض له األمة من هذا ا

مظالم واعتداءات من قبل أمريكا والكيان الصهيوني كما من االنقسامات الداخلية والتحريض الطائفي، 
ومن التفري

" فتح اإلسالم"ي والعربي ضد 
ف

 في فلسطيالمغرب حتى السعودية فشتان بين هذا النهج والمقاومات

  27/5/2007الشرق القطرية 
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ة يزداد في عمان في سياق التطورات الحالية التي تشهد تضاؤالً شديداً في فرص 

ريو الكونفيدرالية تدهور المشهد الفلسطيني، بخاصة في غزة، مع االقتتال الدموي 

.  أو قانونية

يرفض هو " تيار انعزالي فلسطيني مقابل للتيار األردني" فوجئ بوجود 

ضفة الغربية تراجع وضعف مع انسداد اآلفاق السياسية ومع بروز مطالب 

تحت وطأة حالة اإلحباط العامة التي ون، ومن اقدموا على الهجرة من الشباب الفلسطيني 

   عن قرار فك االرتباط مع الضفة الغربيةالعودةانقسام أردني حول  
 محمد أبو رمان

الحديث عن الكونفيدرالي
تسوية، وهو ما أظهرته تصريحات إسرائيلية في األردن في األيام األخيرة، بخاصة رفض السالم وال
قبول ) في مؤتمر نوبل للسالم في مدينة البتراء في الخامس والسادس عشر من الشهر الجاري(أولمرت 

ديدين لدى المبادرة العربية كأساس جديد للتسوية والحل النهائي، ما ألقى بحال من اإلحباط واالنزعاج الش
  .صانع القرار األردني

ويعزز من سينا
وجماعات السلفية " جيش اإلسالم("، وبداية ظهور تنظيمات متطرفة "فتح"و " حماس"المتقطع بين 

ي، وطغيان حال الفوضى السياسية واألمنية مع الفكري والسياس" القاعدة"القريبة من خط ...) الجهادية
انتشار البطالة وتجذر الفقر ووصوله إلى نسب عالية في األراضي المحتلة مع انسداد اآلفاق السياسية 

  .ألي حل قريب
يتحدث ) من أصل فلسطيني(والى جانب التطورات األخيرة برز تيار داخل النخب السياسية األردنية 

 النظر في قرار فك االرتباط بين الضفتين الشرقية والغربية الذي اتخذه العاهل بصورة واضحة عن إعادة
، من دون أن يأخذ هذا القرار صيغة دستورية1988األردني الراحل الملك حسين عام 

كمخرج إنساني ) مؤتمر أريحا األول أعلنت فيه الوحدة" (2مؤتمر أريحا"-ويطالب هذا التيار ب
ن للتخفيف من الشروط القاسية وكأفق جديد للحوار مع اإلسرائيليين على قاعدة أن األردن للفلسطينيي

بمؤسساته السياسية واألمنية الراسخة يمكن أن يشكل ضمانة حقيقية لالستقرار في المناطق التي تنسحب 
  .منها إسرائيل في الضفة الغربية، مع حديث مقابل عن حكم ذاتي في غزة بإشراف مصري

بسبب الظروف ( الشهر الجاري 13ت زيارة الملك األردني عبداهللا الثاني التي لم تتم إلى رام اهللا في كان
للحديث عن " العودة عن قرار فك االرتباط"فرصة مناسبة لدعاة ) الجوية وفقاً للرواية الرسمية األردنية

الملك إلى رام اهللا، وكان كتب أحد الصحافيين الذين سبقوا . العالقة التاريخية المصيرية بين الضفتين
حول أبعاد الزيارة السياسية،

اآلخر أي شكل من أشكال الوحدة معتبراً أنها بالضرورة ستكون على حساب الهوية الوطنية والدولة 
عريب الرنتاوي إلى القول إن مجريات األمور الفلسطينية، فيما يذهب مدير مركز القدس للدراسات 

وتسريبات النخب تؤكد أن الدولة الفلسطينية المستقلة لن تقوم إالّ ألربع وثمانين ساعة في أفضل تقدير ثم 
  .يعلن انضمامها إلى األردن

في ال" التيار االنعزالي"
لسطينية صريحة تطالب باالتجاه شرقاً لوضع حد للمعاناة الفلسطينية الحالية، ولتوفير األردن مناخاً ف

سياسياً وأمنياً واقتصادياً آمناً للفلسطينيين لممارسة حياتهم الطبيعية، بعد أن أشارت تقارير عدة إلى تزايد 
نسبة من يرغب

  .تسود األراضي المحتلة
وثمة غموض الفت في موقف . على الجهة المقابلة تبدو حال االستقطاب السياسي شديدة في عمان

المؤسسات الرسمية إذا كانت موحدة أم أن هناك وجهات نظر ومراكز قوى مختلفة في موضوع 
  .الكونفيدرالية

 واضح تماماً وأكّده الملك عبداهللا الثاني في تصريحات عدة، وتعمد رئيس الموقف الرسمي المعلن
الوزراء، معروف البخيت، تثبيته في لقائه الفاعليات السياسية الفلسطينية في مخيم الوحدات لالجئين 

عندما أكد رفض األردن القاطع ألي صيغة للوحدة أو الكونفيدرالية مع )  الشهر الجاري10(الفلسطينيين 
  .الضفة الغربية قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة
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وتواجد هذا التيار في مؤسسات الدولة . عن إعادة النظر في قرار فك االرتباط بين الضفتين

لتقديرات والتوقعات حول حجم وقوة هذه الحركة في المرحلة 

رافية الداخلية األردنية التي تقوم اليوم وفق اإلحصاءات المعتدلة على 

حتماً في ظل االختالف والتنازع " حماس"حركة 

ة، النائب األول لجبهة العمل اإلسالمي أن الحركة إلى اآلن لم تصدر موقفاً  غرايب

ي أعاد طرح صيغة الكونفيدرالية بين الضفتين مخرجاً للمأزق 

يرفض بشدة ) من شرقي الضفة(كان واضحاً أن البخيت يعكس موقف تيار عريض من األردنيين 
الحديث 

األردنية، التي تمثلها شخصيات سياسية " اليمينية"ده في المعارضة حضوراً وثقالً أكبر من تواج
أحمد عويدي العبادي، النائب السابق، الذي اعتقل بعد سلسلة . وإعالمية، وأبرز رموزه المتشددين اليوم د

القريبة من ) من أصل فلسطيني(مقاالت نشرت على شبكة االنترنت، وانتقد فيها النخبة السياسية األردنية 
  .لقصرا

ويتخذ موقفاً صارماً " الحركة الوطنية األردنية"ويقود العبادي حركة غير قانونية تطلق على نفسها اسم 
وتتباين ا. من العالقة مع الفلسطينيين

ومن أقطاب . رار الوحدة بالظهورالحالية، لكن يتوقع أن تكتسب أنصاراً جدداً فيما لو بدأت إرهاصات ق
هذا التيار الكاتب اليساري ناهض حتر الذي كتب مقاالً، بعد تصريحات البخيت في مخيم الوحدات، 
يطالب فيه بترجمة ذلك الموقف من خالل إجراءات قانونية وسياسية واضحة تؤكد عدم وجود رغبة 

  .أردنية بالعودة عن قرار فك االرتباط
األردنية مع تيار عريض يتخوف من االستحقاقات المتعلقة بالوحدة مع الضفة " ليمينيةا"وتتماهى النخبة 

الغربية لحساسية المعادلة الديموغ
بية المطلقة ستكون المناصفة في عدد السكان بين األردنيين والفلسطينيين، فإذا أعيدت الوحدة فإن الغال

للفلسطينيين، ما يشكل بالنسبة لألردنيين هاجساً حقيقياً، األمر الذي قد تصيب شظاياه المؤسسات السيادية 
في الدولة التي تتكون من غالبية أردنية باتت في السنوات األخيرة تعاني ضغوطاً اقتصادية بسبب غالء 

  .المعيشة ونسبة التضخم المرتفعة
جماعة "نقاط الرئيسة في الجدال السياسي األردني بموقف الحركة اإلسالمية، أي وترتبط إحدى ال
، التي تمثل اليوم واجهة سياسية لشريحة عريضة من األردنيين من أصول فلسطينية، "اإلخوان المسلمين

 إذ ال تزال الحركة تتمسك بموقفها التقليدي المتمثل برفض قرار فك االرتباط بذريعة عدم دستوريته،
والسؤال المطروح فيما إذا كان سينسحب هذا الموقف التاريخي على موقف الحركة من مشروع 

الكونفيدرالية المقترحة، وهو المشروع الذي سترفضه 
 إلى إرسال الشديدين في اآلونة األخيرة بينها وبين الحكومة األردنية، وفي ظل مسارعة مكتبها السياسي

، وهو "إخوان األردن"طلب رسمي لجماعة اإلخوان المسلمين يتضمن رغبة الحركة بفك االرتباط عن 
الطلب الذي وافق عليه المكتب التنفيذي في الجماعة لكن رفضه مجلس الشورى، ما أدى إلى ترحيل 

  .الخالف بين اإلخوان وحماس إلى مكتب اإلرشاد العام
من جهته اكد رحيل

موقف الجبهة المتوقع سيقوم على اعتبارات "رسمياً حول الكونفيدرالية المطروحة، لكنه أضاف أن 
رئيسة أهمها رفض أي صيغة للوحدة قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، ورفض أي حل 

هجرة طوعية من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، ورفض أي حل سيكون مخرجاً لمأزق يؤدي إلى 
  ".الكيان اإلسرائيلي

 الذي وقع -الحركة المفاجئة والمكثفة التي قام بها رئيس الوزراء األردني األسبق عبد السالم المجالي 
 أسئلة جدية حول الموقف  أثارت بدورها-1994على معاهدة وادي عربة بين األردن وإسرائيل عام 

فالمجال. الرسمي األردني من الكونفيدرالية
وقالت صحيفة . الفلسطيني الحالي من خالل لقاءات عديدة مع نخب سياسية أردنية وفلسطينية وإسرائيلية

 ونقل رسالة غير مباشرة من الملك للنخب اإلسرائيلية اإلسرائيلية ان المجالي زار إسرائيل" معاريف"
فحواها مشروع إقامة كونفيدرالية هاشمية تضم الضفتين الشرقية والغربية، لكل منهما رئيس وزراء 

  .ومؤسسات سياسية تحت الراية الهاشمية
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 ول إن

الي وطرح الكونفيدرالية ءة واقعية أخرى، تطرح في سياق الجدال الدائر، وهي أن حركة المج
من الجانب األردني بمثابة بالون اختبار للشارعين األردني والفلسطيني، ل

مرحلة المقبلة، فيما إذا باءت الجهود العربية بتحفيز مشروع التسوية بالفشل، وتدهورت الحال 
ربما الفلسطيني، البحث عن منافذ 

  !جديدة

60.
 

فقة على وصفها 

دة 

 -اريو الدور 

اش الدور السعودي ي المنطقة، انتع

 الذي ضم)  الشهر الجاري18-17(وترجم تحرك المجالي بصورة أكثر جدية في اجتماع العقبة 
وفي حين أصرت مصادر سياسية أردنية على الق. شخصيات أردنية وفلسطينية وإسرائيلية

االجتماع ال يعدو كونه مبادرة فردية من المجالي ويمثل جزءاً من النشاط األردني في مخاطبة الشارع 
لمة أعطى زخماً اإلسرائيلي واستنهاض معسكر السالم في المنطقة، فإن حضور الملك االجتماع وإلقاءه ك

لقراءة التيار الذي يرى أن المجالي ال يمكن أن يقدم على خطوة بهذا الحجم من دون أن يكون لديه 
  .تفويض من القصر، ما يعيد طرح تساؤالت جدية وواقعية حول وحدة الموقف الرسمي األردني

وثمة قرا
دراسة البدائل المختلفة في 

ال
ي والعربي، ووعندها سيكون مطروحاً على المستوى الدول. الفلسطينية

  27/5/2007 الحياة
  
  )3 - 1" (فرصة السالم"اإلستراتيجية األردنية ومرحلة ما بعد ضياع  

 عريب الرنتاوي
ليس مقنعا لمعظم األطراف " فرصة السالم األخيرة"تدرك مراكز صنع القرار في األردن، أن حديثها عن 

، ال من حيث اإلقرار بوجود مثل هذه الفرصة، وال من حيث الموااإلقليمية والدولية
باألخيرة، وإال لكانت بقية األطراف المتضررة من انهيار السالم وطي صفحته، قد تحركت بقدر من 
الحماسة مماثل لتلك التي تبديها الدبلوماسية األردنية، وهذا ما ال نالحظه حتى من طرفي الصراع 

األردني إن جاز التعبير، " التطير"ا، أو من بقية أطراف الرباعيتين العربية والدولية، فلماذا هذا نفسيهم
 وهل ترى الدبلوماسية األردنية ما ال تراه غيرها من الدبلوماسيات العربية واإلقليمية؟ 

جهة نظر صناع الحماسة األردنية إلحياء عملية السالم وتسويق مبادرته العربية، لها ما يبررها من و
القرار في البالد، فاألردن المدرك لعواقب االنهيار كغيره، سيتأثر بهذه العواقب أكثر من غيره، ولهذا 

واألردن الذي يراقب بكثير من القلق وال.. فهو معني تماما بأن ال يخرج هذا الملف عن السيطرة
ألول والتهديد رقم واحد ألمنه الوطني، يخشى في األنبار بزعامة القاعدة، عدوه ا" دولة العراق اإلسالمية"

.. غربا، وبزعامة أصوليين هم مزيج من حماس والجهاد والقاعدة" دولة فلسطين اإلسالمية"من والدة 
واألردن الذي يستضيف ما يقرب من مليون عراقي على أرضه، يخشى أن يضطر إلى استقبال موجات 

 . ن اإلسرائيلي واالقتتال الداخلي والضائقة االقتصاديةجديدة من اللجوء الفلسطيني تحت ضغط العدوا
قد رفعت الحظر المفروض منذ أوسلو وقيام " بعض دوائر صنع القرار في األردن"وثمة ما يشير إلى أن 

سين"السلطة، وباألخص منذ اعتالء الملك عبداهللا الثاني سدة العرش، على الحديث عن 
، أيا كانت المسميات والتسميات، من دون أن تسقط " الكونفدرالية-ناريو الفيدرالية سي"أو " الخيار األردني

، تاركة الباب "الدولة الفلسطينية خط الدفاع األول عن األمن الوطني األردني"أو شعار " سيناريو الدولتين"
لة الفلسطينية مفتوحا أمام شتى االحتماالت والسيناريوهات بعد أن ظل مفتوحا لسنوات على خيار الدو

 .الواحد األوحد، وربما هنا بالذات، يقع جديد التوجه والسياسة األردنيين حتى هذه اللحظة
وأحسب أن جملة من الظروف والعوامل اإلضافية تشجع بعض األطراف المحلية على التفكير في هذا 

الخيار، منها تطورات الملف العراق وصراع األدوار وتزاحمها ف
على حساب الدورين المصري والسوري المنافسين تاريخيا على الورقة الفلسطينية وازدهار العالقات 
األردنية السعودية، ومنها الضائقة االقتصادية ووصول برامج اإلصالح والتصحيح إلى وضعية حرجة 
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ساد وسوء اإلدارة ض الفلسطينية منذ النكبة، تميزت بالف

تمال الفشل فهي تقر باح" ط الرجعة
من دون أن تسقط احتماالت النجاح، والنجاح من وجهة نظر الدبلوماسية األ

أساسا، وفي حال تعذر ذلك، فإن إلقاء الالئمة عن الفشل على إسرائيل هو نجاح أيضا وإن كان نسبيا،
سالم وضياع فرصه، وفي مختلف  ال

للتعامل مع مرحلة ما بعد ضي" إستراتيجية بديلة"األحوال يحدثك المسؤول األردني عن 

61.

 آخرين، بعد كل ذلك ينجح أخيراً الصاروخ الفلسطيني رقم ألف في 

مانينات القرن الفائت، وميل بعض تذكر بما كان عليه الحال عشية الضائقة االقتصادية الكبرى نهاية ث
 . للضائقة االقتصادية" حلول سياسية"دوائر صنع القرار للبحث عن 

وتتشجع هذه التوجهات وأصحابها، بفشل الفلسطينيين المروع في بناء كيانهم الخاص وحكم أنفسهم 
بأنفسهم، فأول سلطة فلسطينية تقام على األر

وتعدد مراكز القوى وفوضى السياسة وفلتان األمن وحروب األخوة األعداء وتدهور األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين وارتفاع منسوب التدخالت الخارجية في الشؤون الفلسطينية الداخلية، 

ع الفلسطيني، ما كل ما يعنيه ذلك من التي يشهدها المجتم" العرقنة"و" الصوملة"إلى غير ذلك من مظاهر 
تحول قطاعات من الرأي الفلسطيني للبحث عن أي مخرج من الضائقة وبشكل متطرف أحيانا حين 

 .تجري المقارنة بين زمني السلطة واالحتالل
األرجح أن الدبلوماسية األردنية تدرك تمام اإلدراك أن األشهر الستة أو التسعة القادمة ستمضي من دون 

حقيق تقدم يذكر على طريق إحياء عملية السالم، وقد يصبح وقف التدهور والتصعيد مطلبا قائما ت
ومستمرا في حد ذاته، وستودع إدارة المحافظين الجدد بيتها األبيض من دون أن تحدث أي اختراق جدي 

خ"على هذا الطريق، ولهذا تحرص الدبلوماسية األردنية على حفظ 
ردنية يعني إحراز التقدم 
 

فالعرب والفلسطينيون كانوا على الدوام في موضع المالم عن فشل
اع فرصة السالم 

 .األخيرة، وهي اإلستراتيجية التي سنحاول استشراف عناصرها غدا
  27/5/2007الدستور 

  
 وأخيراً يصيب الصاروخ مقتالً، فهل هو فاتحة خير أم نذير شؤم؟ 

 رياض المالكي.د
بعد إطالق أكثر من ألف صاروخ، وبعد محاوالت استمرت ألكثر من ثالث سنوات في إطالق تلك 
الصواريخ البدائية، وبعد أن تم تدمير البنية التحتية الفلسطينية من كهرباء وجسور وطرق وماء 

ومخارج القطاع لفترات ومؤسسات جراء هذا اإلجراء التجريبي الصاروخي البدائي، وبعد إغالق مداخل 
طويلة وتعطيل حياة المواطنين نتيجة لها، وبعد تدمير أكثر من خمسة آالف منزل ومقتل أكثر من ألف 

مواطن وجرح أكثر من خمسة آالف
ظيم، أم نحزن لهذا الجهد البائس، الذي لم هل نحتفل بهذا اإلنجاز الع. إصابة مواطنة إسرائيلية وقتلها

يجلب لنا غير الدمار والموت، وفتح باب المعاناة على مصراعيه لفترة قادمة؟ وهل يعتقدون أن مقتل تلك 
السيدة اإلسرائيلية سيكون فاتحة خير على عمل المقاومة، حيث سيبدأ كل صاروخ في قتل مواطن 

أم ستكون هذه الحالة هي بداية شؤم على المواطنين الغزاويين، إسرائيلي على األقل من اآلن فصاعداً، 
 لتضيف إلى معاناتهم الكثير الكثير؟

من خالل عملية حسابية بسيطة يتضح لنا أن مقتل المرأة اإلسرائيلية قد جاء بعد إطالق حوالي ألف 
س الحجم لقتل صاروخ؛ ما يعني أن المقاومة بحاجة إلى أربعة باليين ونصف البليون صاروخ من نف

ف المليون من اإلسرائيليين، إذا كان تفكير المقاومة ينصب تحديداً في التخلص من -أربعة ماليين ونص
كل اإلسرائيليين اليهود في فلسطين، لكن بشرط أن يحضروا جميعهم إلى سديروت ويتركوا أماكن 

ائيلية قد جاء بعد ثالث سنوات كما أن مقتل المرأة اإلسر. سكناهم األخرى لكي يصابوا بتلك الصواريخ
من إطالق الصواريخ المتواصلة على سديروت، لعلها تصيب أحداً، ما يعني أن المقاومة بحاجة إلى 
ثالثة عشر مليوناً ونصف المليون سنة أرضية وليس ضوئية لتتمكن من قتل األربعة ماليين ونصف 
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كل أماكن 

ومات صمود الشعب الفلسطيني باسم ي تدمير مق

زيمة العدو وإجباره على االنسحاب أو طبعاً، سيخرج أحدهم ليقول إن ه. المليون مواطن إسرائيلي
الرضوخ ال تحتاج لقتل كل مواطنيه وإنما لقتل أعداٍد منهم، ما سيعجل في قرار االنسحاب والرضوخ 

ومن أجل االستمرار في هذا التمرين الحسابي، يعتقد البعض أن مقتل عدة . للمطالب الفلسطينية العادلة
لعبرية على االنسحاب األحادي من األراضي الفلسطينية المحتلة آالف من اإلسرائيليين سيجبر الدولة ا

كما كان الحال مع انسحابها من قطاع غزة، ولو كان الرقم تقريبياً إلى العشرة آالف حسب بعض 
الحسابات الحركية، فهذا يعني أن المقاومة بحاجة إلى مليون صاروخ، ناهيك عن الفترة الزمنية التي 

طالقها على الجنوب اإلسرائيلي، والتي قد تصل، حسب األرقام السابقة ضمن ستحتاجها لتصنيعها وإ
تستطيع المقاومة أن تعمل على تطوير . حسابات األلف صاروخ كل ثالث سنوات، إلى ثالثة آالف سنة

مدى الصاروخ ليصل إلى ما هو أبعد من سديروت بدل انتقال المواطنين اإلسرائيليين من 
 سديروت تحديداً، وتبقى في هذا الجانب نقطة مهمة وهي مرتبطة بتطوير تلك الصواريخ دهم إلى-تواج

في هذه الحالة فقط، يمكن الحديث عن خفض عدد الصواريخ . لتصبح أكثر دقة في إصابتها ألهدافها
وخفض عدد السنين المطلوبة مقابل كل إصابة، وحتى يتم ذلك يبقى رقم المليون صاروخ والثالثة آالف 
سنة أرضية قائماً للوصول إلى قتل عشرة آالف مواطن إسرائيلي كحد فاصل إلجبار إسرائيل على 

 .67التعجيل في قرار االنسحاب أحادي الجانب من بقية األراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 
ير القاتلة، ولكن من قال إن إسرائيل سوف تتعامل مع الصواريخ القاتلة كما تعاملت مع تلك الصواريخ غ

والتي كانت تنثر التراب ال أكثر، ومن قال إن الوقت سيتوقف لدى إسرائيل، حيث تتمكن المقاومة من 
تحديث صواريخها وتطويرها لتصبح أكثر دقة وأكثر أثراً بينما إسرائيل تنتظر سقوط الصاروخ القادم، 

واألسلحة والمواد الخام عبر أنفاق ومن قال إن األجواء في القطاع ستبقى كما هي تسمح بتهريب العتاد 
 فيالدلفيا --رفح الحدودية، ومن قال إن تواجد القوات الدولية المقترحة على طول شريط صالح الدين 

سيمكّن المقاومة من الحصول على احتياجاتها من تلك المواد لتصنيع الصواريخ المطلوبة، ومن قال إن 
، حيث يبقى قرار الحرب بيد حفنة من المقاتلين يحددون األوضاع المنفلشة في القطاع ستبقى كما هي

متى تبدأ الحرب، ومتى تنتهي الهدنة، ومتى سيكون االجتياح اإلسرائيلي القادم للقطاع أو موجة التدمير 
من يفكر بهذه . القادمة للبنية التحتية القائمة وللممتلكات الخاصة الفلسطينية في مناطق القطاع المختلفة

هو يملك من السذاجة الكثير، حيث يسمح لنفسه بالتفكير في احتياجاته وتطويرها في معزل عن العقلية ف
بقية المعطيات األخرى، التي تؤثر في دوره وتحدد مستوى نجاحه أو فشله، خاصة الجوانب األخرى 

ور تلك الفلسطينية، التي ال تقل أهمية عن تلك اإلسرائيلية في رؤيتها، ولو بشكل مختلف تماماً، لد
الصواريخ وأثرها الفعال من عدمه على مجمل القضية الفلسطينية، وفي توفير المبررات الكافية للجانب 
اإلسرائيلي لدمغ مقاومتنا باإلرهاب، وفي تأليب المجتمع الدولي ضدنا بعد أن تمكنا في مرحلة سابقة من 

عزل إسرائيل دولياً، وفي حصولها على الغطاء الدولي ف
. الفلسطينية والتي ال تصيب إالّ المدنيين من اإلسرائيليين" اإلرهابية"الدفاع عن النفس من الهجمات 

الجميع يعلم أن إسرائيل تنتعش كلما انتهكنا كفلسطينيين القانون الدولي عبر اعتداءاتنا على مدنييها، 
. دنيين الفلسطينيين، وتدمير بنيتنا التحتية باسم الدفاع عن النفسوتحتمي تحت ذلك الغطاء في قتلها الم

متى سنتمكن من االستفادة من تلك الدروس وفي استخالص الِعبر لكي نمنع عن إسرائيل استغالل 
 صواريخنا البدائية لكي تقتل منا وتدمر فينا كيفما تريد؟

البدائية ينصب في اتجاهين؛ إما تدخل توقعات الجميع بعد مقتل تلك السيدة بصاروخ من صواريخنا 
مصري ودولي لمنع تدهور أكبر لألوضاع في القطاع، خاصة أن الصاروخ القاتل جاء عملياً بعد 
استشهاد العدد الكبير من عائلة الحية، وعليه، يمكن اعتباره ردة فعل أكثر من كونه نهجاً جديداً، ما قد 

ين الفلسطيني واإلسرائيلي رغم اختالف الموازين العسكرية يسمح للهدنة بأن تأخذ مجراها بين الجانب
بينهما، ورغم احتالل األول للثاني، حيث تنسحب تلك الهدنة لتشمل الضفة أيضاً، وال تنحصر في القطاع 
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احتكار قرار الحرب متى شاء، وإما 

 أن نهلل لهذا الصاروخ األلف، الذي تمكن من كسر االحتكار اإلسراقبل
واطنيه بعد أن كان االحتكار يصيبنا فقط، ال بد من التوقف لنفكر في آثاره ونتائجه علينا، ضمن 

أن يتحول هذا نرجو . ى معروفة سلفاً، وضمن أجواء اقتتال داخلي فلسطيني لم ترمم بعد
صاروخ األلف إلى قوة ردع تجبر االحتالل على القبول باتفاق هدنة شامل ومتبادل ومتزامن، بدل البدء 

  . واسعة
  27/5/2007األيام الفلسطينية 

62.

فقط، وتواجد الرئيس عباس في القطاع يأتي في هذا السياق والساعي لوقف حالة التدهور ولمنع إراقة 
دة باسم حق البعض من الفصائل والميليشيات في دماء فلسطينية جدي

قرار إسرائيلي باجتياح شامل للقطاع، ما يعني المزيد من المعاناة والدمار والقتل، حيث لن تتوقف تلك 
تلقين د منع المقاومة من إطالق صواريخها البدائية على جنوب إسرائيل، وإنما في -اإلجراءات عند ح

المجتمع الفلسطيني درساً جديداً سيجبر فيه على إعادة رؤيته لمستقبله ولمصالحه تهدد بسبب سماحه لتلك 
، ودون الرجوع إلى المرجعيات السياسية المنتخبة من رئاسة وحكومة، في أن تحتكر قرار "المقاومة"

 .الحرب، وأن تغامر بمستقبل الشعب الفلسطيني ضمن رؤيتها الضيقة
ئيلي، في نقله رائحة الموت إلى 

م
موازين قو

ال
في عملية إجالء كبيرة للعائالت عن منازلها، تحسباً من عملية اجتياح

  
  :كاريكاتير 

  

  
  27/5/2007فراس برس 
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