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1.

 صـياغة        

يتلو ذلك  . تفاق في غزة  ال

 ووضع اتفاق شرم الشيخ موضع التنفيـذ،        ،المطاردين       
   .2000 سبتمبر من العام /ب من المناطق التي احتلت في أيلول

، المجتمعـة فـي القـاهرة،       الفصائل الفلسطينية ن يدي      ف
  :شروط" 10"بـ ب
 فإنها توافق على تهدئة متبادلة      ،نا وأمنه       "
و

 .والبرية

 .ء في قطاع غزة

 .خالل اتفاق واضح

طني                

صائب عريقـات اكـد ان      . د  إلى أن  غزةنقالً عن مراسلها في      28/5/2007القدس الفلسطينية   فتت  
فلـسطين ان هـذه         

2.

  
   للنقاش في اجتماعات القاهرة" مسودة تهدئة"عباس يطرح على الفصائل  

 علمت وكالة قدس برس من مصادر سياسـية فلـسطينية   :رام اهللان م 27/5/2007 قدس برسنشرت  
 قد انتهيـا مـن، ووزير الخارجية زياد أبو عمرو     ، أن الرئيس محمود عباس    ،رفيعة المستوى 

، يتضمن وقفا متبادال إلطالق النار في قطاع        "اسرائيل"مشروع اتفاق بين الفصائل الفلسطينية للتهدئة مع        
تفاق على مناطق الضفة الغربية خالل شهر من تنفيذ ا         الاغزة على أن ينسحب     

وتنص مسودة   .نشر تدريجي لقوات األمن الوطني الفلسطيني على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة           
تفاق على ضرورة إيجاد حل لمشكلة المبعدين والا

نسحالالوتحديد جدول زمني 
المطروح حاليا للنقاش بي" التهدئة"يما يلي نص    

عليها، والمشروط والتوقيع " التهدئة"غرض البحث في تثبيت 
 أنه حرصا منها على مصلحة شعب، الموقعة أدناه  تعلن المنظمات 

 .متزامنة وشاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة
 :وذلك ضمن الشروط التالية

 .تتوقف التنظيمات عن إطالق الصواريخ .1
عن العمليات الجوية والبحرية " اسرائيل"تتوقف  .2
 .العملية فور القبول بها من قبل األطرافيتم استكمال هذه  .3
تنسحب التهدئة على الضفة الغربية خالل شهر من تاريخ البد .4
 .تنتهي كل عمليات االغتياالت والمطاردات واالعتقاالت في كل من الضفة والقطاع .5
يتم حل مشكلة المطاردين والمبعدين من  .6
 .موضع التنفيذ بعد ذلكيوضع اتفاق شرم الشيخ  .7
  .28/9/2000يشمل االتفاق جدوال زمنيا لإلنسحاب من المناطق التي احتلت في  .8
 .تفاق إزالة الحواجز في مناطق الضفة الغربيةالكما يشمل ا .9
فور البدء بتنفيذ البند األول والثاني تقوم السلطة الفلسطينية بنشر تدريجي لقوات األمـن الـو .10

 ".ة والشرقية لقطاع غزةعلى الحدود الشمالي
 نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة  إلى أنغزةمن  28/5/2007فلسطين برس وأشارت 

الفلسطينية قال اليوم، أن الرئيس عباس يجري اتصاالت مكثفة الستئناف التهدئة مع إسرائيل بما يضمن 
ان هناك "وأضاف ابو ردينة  ."ئيليسراا" أي تصعيد عسكري  غزةطاعقوقف الغارات الجوية، وتجنيب 

 ".أفكارا يتم بحثها حاليا تتعلق بالتهدئة وستقود خالل الساعات القليلة القادمة الى قرار نهائي بشأنها
ول

وقال في تصريحات لصوت  . اسرائيل الرئيس عباس يبذل جهودا لتثبيت التهدئة مع      
وأعرب عن امله في ان يكون هناك رداً موحـداً مـن             .التهدئة اصبحت مصلحة فلسطينية عليا وانسانية     
وقال ان هذا الرد يجب ان يستند الى نزع كل الذرائع من          .الفصائل الفلسطينية بشأن الموافقة على التهدئة     

  . تجرى مع دول االتحاد االوروبي واالمم المتحدة لتحقيق العودة الى التهدئةوذكر ان اتصاالت .اسرائيل
  
   أميركيون وأوروبيون وعرب يشرفون على تدريب قوات عباس:مسؤول فلسطيني 

كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لألخبار أمس، عـن أنـه بعـد موجـة               :  سامي سعيد  -رام اهللا   
لداخلي التي وقعت في قطاع غزة بين حركتي فتح وحماس، وعقـب            االشتباكات المسلحة وحالة االقتتال ا    

تحذيرات أرسلتها السلطة الفلسطينية إلى اإلدارة األميركية من انهيار األجهزة األمنية الفلسطينية، قررت             
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طورة التي كانت في طريقها               

لهم في األجهـزة األمنيـة ليكونـوا                 
وتعمل حماس  .قادرين على صد أي هجوم لحماس على قادة وزعاماتها   

ن بعض القادة األمنيين ودعم بعض الضباط الميدانيين في أجهزة األمن للتأثير عليهم في أي اشـتباكات      
رة علـيهم                  

3.

اإلدارة األميركية دعم حرس الرئيس عباس والقوات الموالية له والخاضعة تحت سيطرته فـي محاولـة                
، "والتي لم تستخدم منها اال القليـل      "ي القوة بالمقارنة مع القوة التي تملكها حركة حماس،          إليجاد توازن ف  

وقـال المـسؤول، الـذي       .حسبما أشير إليه في التقارير والتحليالت التي أرسلت إلى اإلدارة األميركية          
ـ              ى الـضغط علـى    اشترط عدم ذكر اسمه، إن اإلدارة األميركية ستعمل خالل االسابيع القليلة المقبلة عل

لفتح مراكز تدريب لألجهزة االمنية التي تتبع أبو مازن في مدن الضفة المحتلـة،              " االسرائيلية"الحكومة  
وأشار المـسؤول إلـى أن       .شرط عدم اقتحامها أثناء نشاطات جيش االحتالل في مدن الضفة ومناطقها          

والقوات الموالية له تحت إشراف     مركز التدريب الرئيسي في اريحا سيعاد فتحه لتدريب حرس أبو مازن            
خبراء أمنيين من دول عربية وأوروبية والواليات المتحدة، مشدداً على أن اإلدارة األميركية قررت منح               
القوات الموالية لعباس عشرين مليون دوالر دعماً أولياً لتنفيذ التدريبات الالزمة في معسكرات التدريب،              

وأوضح المـسؤول أن األسـابيع القليلـة         .لعديد منها في الضفة وغزة    التي سيشهد الشهر المقبل افتتاح ا     
المقبلة ستشهد أيضاً عملية تزويد حرس الرئاسة بكميات كبيرة من األسلحة الرشاشـة المتطـورة التـي                 
ستنقل إلى مقار أمن الرئاسة في مدينتي رام اهللا وغزة، مشدداً في الوقت نفسه على أن الواليات المتحدة                  

ر معسكر تدريب أريحا بإشراف المنسق األميركي لقوات أمن السلطة ديتون على تدريب نحو              ستعمل عب 
ضـد نـشطاء    " قمع"ألفي عنصر من حرس أبو مازن بهدف رفع مستوى أدائهم وتأهيلهم للقيام بمهمات              

ـ            .حماس والجهاد اإلسالمي إذا لزم األمر      ة وسترسل الواليات المتحدة وفداً أمنيـاً إلـى الـضفة الغربي
 باالضافة إلى عناصر أمنية من القوات الموالية لعباس حيث          عباسلإلشراف على عمليات تدريب حرس      

سيعمل الوفد على إعداد مراكز التدريب واالشراف المباشر عليها من خالل وضع خطط أمنية في شـتى    
وضمن  .ة الفلسطينية المجاالت العسكرية التي ستخدم العسكريين الفلسطينيين اثناء عملهم مع قيادة الرئاس          

خطة دعم قوات عباس، أكد المسؤول الكبير أن شاحنات محملة بالسالح والعتاد العسكري المتطور كانت               
تستعد لدخول قطاع غزة من مصر عن طريق معبر رفح الحدودي، لكن االقتتال الداخلي األخيـر أجـل    

ماضية، حين أدخلت الرئاسة األسلحة     دخولها خشية اكتشاف أمرها والسيطرة عليها كما جرى في المرة ال          
واندلعت اشتباكات مع عناصر حماس التي استولت على بعض األسلحة المت

وقال مسؤولون أميركيون إن اإلدارة األميركية تنوي توسيع دائرة دعمهـا، لتـشمل قـوات                .ألبو مازن 
وعلمـت   .ادة كبار في فتح التي يتزعمها أبو مـازن        أخرى موالية لعباس وهي تلك القوات التي يقودها ق        

ستفرج عن عشرة ماليين دوالر من األموال المستحقة للـسلطة والمحتجـزة            " اسرائيل"األخبار أيضاً أن    
 رفيعـو   "اسـرائيليون "لديها وستودعها في حساب أبو مازن للمساهمة في تقويته، بعدما قال مـسؤولون              

  ".دعم زعيم ضعيف ال يمكن العمل معهعباس من دون "المستوى أخيراً إن 
ويعمل فريق قريب من أبو مازن، يضم محمد دحالن ورشيد أبو شباك وسمير المشهراوي، على تجهيز                

خطة عسكرية للنهوض باألجنحة المسلحة لحركة فتح وتلك التابعة 
في اإلطار نفسه علـى التقـرب   

م
داخلية قد تحدث في المستقبل، ولكي تكسبهم في صفوفها وتجعل من الصعب بمكـان الـسيط

ضمن حماس أن تسيطر في حالة عودة االقتتال على الشارع          وإقحامهم في أي اشتباكات داخلية، وبذلك ت      
 .الفلسطيني من دون أن يتمكن هؤالء القادة من الوقوف في وجهها

  28/5/2007األخبار اللبنانية 
  
 قتصاديةاالمشاريع الق اعأاالقتتال الداخلي وتدمير حكومة الوحدة يؤدي إلى ويالت : عباس 

طيني أمس أن عمليات االقتتال الداخلي التي جرت مؤخراً بـين           أكد الرئيس الفلس  :  أشرف الهور  -غزة  
 خالل اسـتقباله     واعتبر .فتح وحماس أعاقت تنفيذ عدة مشاريع اقتصادية ضخمة في المناطق الفلسطينية          
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، "االسـرائيلية "ة الحواجز العـسكرية        
، التي تدرس معايير اإلفراج عن األسر      ىوإعادة تشكيل لجنة شؤون األسر    

 قضية الصحافي البريطاني جونستون في غزة والمختطف منذ أكثر من شهرين،            ىطرق عباس كذلك ال   
وكذلك تحدث في    .ليماً معافي   

4.

التـي تريـد    " اسرائيل" الفصائل الفلسطينية الخمسة التي تطلق الصواريخ وإنما في             

امـس ان   " االسـرائيلية "وقال ردا على قرارات الحكومة       .ان على غزة    
هديدات باغتيال شخصيات فلسطينية والقيام بعدوان بري في غزة ينذر بموجة جديدة من العنـف فـي                 

" االسرائيلية"االستفزازات    

5.

وناشد في تـصريحات،     .غزة، واعتبره مؤامرة إلبعاد العملية السياسية الفلسطينية عن مسارها الصحيح         

لوفد من ممثلي العشائر ومخاتير العائالت في مدينة غزة أنه في حال لو نفذت هذه المشاريع االقتصادية                 
 أهمية أن تسارع لجنة المصالحة الوطنيـة        ىوشدد الرئيس عباس عل   . دهر في ستة أشهر   لكان القطاع از  

التي شكلت في أعقاب عمليات االقتتال بين فتح وحماس بمباشرة عملها فوراً، وفي بحث كـل المـشاكل                  
مشروع  أن القيادة الفلسطينية تعمل حالياً علي إعادة الثقة في           ىوأشار ال . التي جرت، وإيجاد الحلول لها    

 ألف عامل، منتقـداً فـي       40 الي   30وقال من شأن هذه المشروع أن يستوعب حوالي          .بناء ميناء غزة  
وقال حكومة   . تخريب القطاع، خدمة لمصالح شخصية وأجندات خارجية       ىالوقت ذاته إصرار البعض عل    

المزيد من الويالت   ، إال أن البديل إذا دمرت، سيكون        ىالوحدة الوطنية قد ال تكون هي األفضل أو األرق        
وتابع نحنا نجحنا بنسبة عالية في أن نهدئ األوضاع الداخلية، وإن كانت لم تهدأ بشكل                .والدمار والمعاناة 

ـ   .كامل، ولكن في نفس الوقت نواصل دعوتنا للجميع لتحقيق التهدئة           أنـه قـدم للتنظيمـات       ىوأشار ال
 الشعب الفلسطيني تبدأ من قطاع غزة ثم        ىان عل مسؤولية العدو " اسرائيل"الفلسطينية أكثر من خطة تحمل      

وأوضح أن الحديث يدور اآلن عند تحقيق التهدئـة فـي            . الضفة الغربية لتكون التهدئة شاملة     ىننتقل ال 
، إلعادتهـا للـسيادة     2000 سـبتمبر    / ايلول 28في  " اسرائيل"الضفة الغربية، في المناطق التي احتلتها       

وإعادة المطاردين والمبعدين، وإزالالفلسطينية واحدة تلو األخري،     
 ".االسـرائيلية " في السجون    ى

وت
 أهله سى يعود ال  ىرورة اإلفراج عنه دون قيد أو شرط، حت        ض ىمشدداً عل 

 نجنب شعبنا   ى، معرباً عن أمله في إنهاء قضيته بأسرع وقت ممكن، حت          تشلي" االسرائيلي"قضية الجندي   
 . في المقابل حريتهمىالمزيد من المعاناة، ويستعيد عدد من األسر

  28/5/2007القدس العربي 
  
    بحياكة مؤامرة ضد الفلسطينيين"سرائيلا"البرغوثي يتهم مصطفى  

اعتبر وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغـوثي       : ام اهللا من ر  28/5/2007الوطن السعودية   نشرت  
أن المشكلة ليست في

بحياكة مؤامرة ضد الفلسطينيين وحكـومتهم عبـر        " اسرائيل"واتهم   .صر فقط على غزة   تهدئة مجانية تقت  
باإلضـافة  "توسيع وتضييق الحصار عليها والقصف المتكرر على قطاع غزة إلسقاط الحكومة وطردها             

إلى إفشال الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في العالم لبلورة موقف من الحكومـة عبـر الـضغط عليـه                  
بعملية عسكرية برية موسعة في قطاع غزة ردا علـى          " اسرائيل"قيام  "ولم يستبعد البرغوثي    . "لحصارها

 ".إطالق الصواريخ
مصطفى البرغوثي من مخـاطر التهديـدات       . حذر د  :رام اهللا من   28/5/2007الحياة الجديدة   وأضافت  

بتوسيع رقعة العدو" االسرائيلية"
الت

واضاف ان . لجر المنطقة نحو مزيد من التوتر     " اسرائيلي"المنطقة في مسعى    
تـشن  " اسـرائيل "واكد ان . ومتبادلة ومتزامنةلن توقف مساعي الحكومة الفلسطينية لتحقيق تهدئة شاملة       

حربا واسعة على المؤسسات الفلسطينية في اطار حملتها المسعورة الرامية الى تـضييق الخنـاق علـى          
 .  شعبنا وتدمير البنية التحتية

  
 وزير الشؤون االجتماعية يحذر من انفجار األوضاع في غزة بسبب الحصار 

فـي   "االسـرائيلي "جتماعية الفلسطيني، صالح زيدان، التصعيد العسكري     انتقد وزير الشؤون اال    :القاهرة
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الذي يهدد ليس فقط األوضاع الفلسطينية بل األوضـاع فـي            "االسرائيلي"ان      
وأشاد زيدان، بالدور المصري في الشأن .المنطقة بأكملها بمزيد من االنفجار    

 في المائـة    74إن نسبة الفقر تجاوزت     : "، وقال "ينذر بانفجار خطير  "ن أن الوضع االجتماعي في غزة       
 يعـيش تحـت                

6.
حـد         

  ".ال يحق لها محاكمة من يمثل شعب"السيادة 
ال يغرنكم الحصار المفرو: "لى الفلسطينيين  إ  وقال الدويك في رسالة وجهها    

 انتخابات حرة ونزيهة، فالشمس ال تغطى بغربال ونـوابكم ووزراء شـعبكم             مثليكم ومن انتخبتموه في   
 ذرة تراب أو لـين                  

7.
 بحث عزام األحمد نائب رئيس الوزارء الفلـسطيني مـع           :القاهرة

 واوضاعهم في الداخل والخارج، معبراً عن ارتياحة لهذه              

 إن قضية توحيد األجهزة األمنية غير مطروحة ألن األجهزة موحدة في ثالثة             ىوس  
هيكلة منظمة التحرير تجري منذ فترة، وهنـاك اتـصاالت          "هزة حسب القانون والدستور، مضيفا أن       

  تتوقف عن تشكيل المجلس الـوطني واللجنـة               

نقلها التلفزيون المصري، مساء السبت، الدول العربية ومراكز القرار الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك             
ع من أجل وقف العدوالسري

 الفلسطيني، وحذر زيـدان          
م

ونسبة البطالة تكاد تكون شاملة بسبب الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، الذي
  ".الحصار واالحتالل معا"

 27/5/2007 قدس برس
  
 النواب والوزراء خلف القضبان لن يقدموا أي تنازل ولو دفعوا أعمارهم :عزيز دويك 

 بعـد ظهـر يـوم األ،"االسرائيلي" "عوفر"في سجن   " االسرائيلية" قررت المحكمة العسكرية     :غزة
عزيز دويك، والنائـب عـن      .تأجيل محاكمة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المختطف د       ،  )27/5(

المحكمـة العـسكرية     ووصف المحامي أسامة السعدي    .)8/7/2007( حتى تاريخ    ،حماس أنور الزبون  
لها الدويك والنائب زبون االعتـراف بـشرعية المحكمـة،           رفض خال  ،"مهزلة"بأنها كانت   " االسرائيلية"

واعتبروا أنفسهم مختطفين وان هذه المحكمة منزوعة 
ض عليكم وال يغرنكم اعتقال        

م
خلف القضبان مستعدون دفع أعمارهم خلف جدران األسر على أن يقدموا تنازل عن

  ". في موقف يتعلق بثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني
 27/5/2007 قدس برس

  
  ة الفلسطينية ووقف االقتتال الداخلي تطورات القضيموسىعزام األحمد يبحث مع  

من   27/5/2007وكالة سما   نشرت  
وأكد األحمد، أن االقتتال     .األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، تطورات القضية الفلسطينية         

ذا التوقف وأن يذهب بال عودة عن طريـق تعميـق حالـة             الفلسطيني متوقف حالياً، ونحاول استمرار ه     
الحوار والوحدة الفلسطينية، وحماية الجبهة الداخلية وحماية اتفاق مكة وحكومة الوحـدة الوطنيـة، وأن               

  .تكون هناك شراكة فلسطينية حقيقية
ضـاع فـي    إن المباحثات تركزت حول تطورات األو     : من جهته، قال األمين العام لجامعة الدول العربية       
غزه وأفاق العملية السياسية والهموم الفلسطينية

المحادثات في ضوء الشرح الذي استمع اليه من األحمد ومن خالل االتصاالت التي أجراها مع عدد من                 
مـل مـسئولياته تجـاه الـشعب     وشدد موسى على دور مجلس األمن الدولي في تح .القيادات الفلسطينية 

الفلسطيني وقضيتة وما يحدث على الساحة الفلسطينية من ظواهر سلبية نتيجة االحتالل، مطالباً مجلـس               
  .االمن بالقيام بدوره للتعامل مع هذا االحتالل

 عـزام األحمـد عقـب       قال : محمد الشاذلي  ،القاهرةنقالً عن مراسلها في      28/5/2007الحياة  وأضافت  
مع عمرو ممحادثات  

أج
ولقاءات متواصلة من أجل إعادة الهيكلة، واالتصاالت لم

العليا التي يرأسها رئيس المنظمة، ومن المحتمل أن تجتمع اللجنة قريباً في القاهرة بمشاركة الجميع، بمن                
  ."فيه حماس وغيرها
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8.
 من ية هاشم ابو ندى مساء امس           

ونقل م .داخل مبنى الوزارة الواقع في مجمع الدوائر الحكومية وسط مدينة غزة          
وناشد ذوو المخطوف في اتصال هاتفي       . مسلحا اقتحموا المبنى واختطفوا ابو ندى الى جهة مجهولة         1

ـ               صفته االعتباريـة   ـماعيل هنيـة ب

9.

:  ألمن الرئاسة بتدمير الجامعة اإلسـالمية، قـال           
ات األخيرة لم نقترب من جدران الجامعة، وكان هناك قراخالل المواجه 

 من الواليات   17وفيما يتعلّق بالتدريب واألسلحة التي تلقتها قوات الـ          .ألنها ملك الشعب  " اإلسالمية"ها  
 لهـا تـاريخ     1

  

10.
أشاد الرئيس الفلسطيني بالحكومة اللبنانية لرعايتها الال:  أحمد رمضان  -رام اهللا   

ال "وكـرر أن     ".فتح اإلسالم "ى انها والجيش اللبناني يدركان ان ال عالقة ألهالي نهر البارد بعصابة             
ترعى كل  " للحكومة اللبنانية أنها        

11.
لم يتحـدث مـع الفـصائل       " زكي أن أحداً             

 ت شريكة في غرفة عمليات كما لـمالفلسطينية عن مهلة لمخيم نهر البارد وهي ليس       

  مسلحون يخطفون المدير العام بوزارة المالية في غزة 
 اقدمت مجموعة مسلحة على اختطاف المدير العام بوزارة المال:بيت لحم 

راسل معا ان اكثر مـن       
5

بمراسل معا الخاطفين بالحفاظ على حياته داعين رئيس الوزراء اس
  .وبصفته وزيرا للداخلية باتخاذ االجراءات الالزمة الطالق سراح ابنهم

  28/5/2007وكالة معا 
  
  "اللحية"لم نمارس القتل على الهوية أو :  الفلسطينيةأمن الرئاسة 

، "أمن الرئاسة  "17نفى العقيد مجدي الغول، مدير عمليات قاطع الرئاسة في قوات الـ             :كتب حسن جبر  
وقال الغـول    . مارست عمليات القتل على الهوية أو اللحية كما يتم الترويج لذلك           17أن تكون قوات الـ     

وأكـد أن    .هذا افتراء وكذب، ولم تسجل هناك أية حادثة، مؤكداً أنه يتحدى أن يثبت ذلك أي أحد               ": أليامِل
النظام السياسي، وضرب    تعرضت لحملة ليس لها مبرر سوى أنها محاولة لالنقالب على            17قوات الـ   

 مع األحداث   17وعن كيفية تعامل قوات الـ       .كل مقدرات ومكتسبات الشعب على مدار عشرات السنين       
إن حماس هي التي بدأت األحداث وافتعلت كثيراً من المشاكل، وكنّا في كل األحوال فـي                : األخيرة، قال 

 أمن الرئاسة كانت لديها تعليمـات مـن         وأكد أن قوات   .حالة دفاع عن النفس، ولم نتحرك في أي اتجاه        
القيادة السياسية بتجنب المواجهات وإعطاء الفرصة لوقف العنف، مشيراً إلى أنه لم يكن في نيـة قـوات          

لم نكن نريد توسيع القتـال وال دوامـة العنـف           : وقال .أمن الرئاسة االنزالق إلى هذا العنف المرفوض      
وتجنيب الشعب الويالت، إالّ أن التيار الدموي يريد قلب األمور          وإراقة الدماء، وكنّا األحرص على الدم       

وأشار إلى أن تعليمات الرئيس عباس، كانت باستمرار تركز على ضبط النفس وتجنـب               .في قطاع غزة  
وفيما يتعلّق باالتهامات الموجهة .إراقة الدم الفلسطيني  

ر بعدم المس بكل الجامعات بما               
في

7هذا كالم غير صحيح ومردود على أصحابه، ألن قوات الــ            : المتحدة كما يشاع، أكد   
  .مشرف ومن العيب أن يتم إلصاق اتهامات كهذه بها

 28/5/2007األيام الفلسطينية 
  
  "فتح اإلسالم"وال عالقة لنا بـ.. الحكومة اللبنانية ترعى الالجئين الفلسطينيين: عباس 

لسطينيين، وشدد  جئين الف       
عل

وسجل في هذا الصدد ".عالقة لشعبنا بتنظيم فتح اإلسالم أو بممارساته      
  ."لدعم والمعونة لحين عودتهم إلى اماكن سكنهمالالجئين ومن شرد من مخيم نهر البارد، وتقدم لهم ا

  28/5/2007المستقبل 
  
  مع الفصائل عن مهلة لمخيم نهر البارد أحد لم يتحدث : عباس زكي 

 قال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس:بيروت
  يتحـدث أصـحاب            
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، "حاب القرار في لبنان لم يكلفونا أي واجب        

  28/5/2007حياة 

12.

  .غارة استهدفت السيارة التي كان يستقلها

ـدت متحدثـة عـسكرية      

ثنين  اليوم اإل"سرائيلإ"علنت وأ ،ي

  .قسام
كتائب الشهيد أبـو    ، إلى أن    حامد جاد  نقالً عن مراسلها في غزة،       28/5/2007 الغد األردنية    أشارت

 .حـد األ بصاروخين، صـباح    

13.

وقال أيمن طه المتحدث باسـم       . على غزة    

  ."انية أو تهدئة ال تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة

ان أص" القرار في لبنان عن خطوة ثانية وثالثة وأوضح زكي        
  .منتقداً اللوم الذي يطاول الفصائل الفلسطينية لجهة التقصير

ال
  
 ات على غزةوتواصل الغاراستشهاد أحد قادة كتائب القسام  

 متأثراً ،حد قادة كتائب القسام أ، عماد شبانةالسبت توفي :غزةمن  27/5/2007 قدس برس أوردت
 جراء ، التي أصيب بها قبل أسبوعوحهبجر

ن في حركـة حمـاس      ي مسؤول ، أن  نضال المغربي  ،غزة عن مراسلها في     28/5/2007 رويترز   ونقلت
 أطلقت النار على مسلحين اثنين من حماس وأصـابتهما بجـروح            "سرائيليةاإل" إن القوات    واقال نيعفومس

طلقا قذائف مورتر في    أ وجهوا نيران المدفعية ضد مسلحين       وقالت حماس إن جنوداً   . ثنينيوم اإل الخطيرة  
  . في جنوب غزة قبل الفجر"سرائيلإ"اتجاه 

 خالل الليـل ضـد مواقـع        "سرائيلإ"ارات الجوية التي شنتها     وجاءت هذه المواجهة عقب سلسلة من الغ      
قل  شنت سلسلة من الغارات الجوية ودمرت هدفين على األ         "سرائيلإ" مصادر بحماس إن     توقال .لحماس

كأو .صـابات إللقوة التنفيذية في غزة واستهدفت طاقم صواريخ ولكن لم تقع           
  .في ساعة متأخرة مساء األحدربع هجمات جوية أ شن "سرائيليةإ"

مصادر فلسطينية وشهود عيان  إلى أن ألفت حداد نقالً عن مراسلته 28/5/2007 48 عربوأشار موقع
 على موقع تابع لكتائب القسام في محررة  أطلقت مساء األحد صاروخاً"إسرائيلية" إن طائرة حربية واقال

  . عن وقوع إصاباتغوش قطيف، جنوب دير البلح وسط قطاع غزة ولم يبلغ
طالق مزيد من إ واصلت فصائل المقاومة :غزةمن  28/5/2007وكالة معا أفادت وفي المقابل، 

 في النقب الغرب"سرائيليةاإل"الصواريخ محلية الصنع على التجمعات 
 .جراء سقوطها على سديروتقل  واحد على األ"سرائيليإ"صابة إ معترفة ب،عن سقوط المزيد منها

طالق إ مجموعات الشهيد رامي الكرمي وسرايا القدس مسؤوليتها عن - وأعلنت كتائب شهداء األقصى
وكانت كتائب القسام أعلنت  .على كفار عزا فجر اليوم اإلثنين" 2قدس"و" 1عمار"صاروخين من نوع 

مس بصاروخي أمسؤوليتها عن قصف سديروت ومفتاحيم ليلة 
و

بو سالم أعلي مصطفى من جهتها تبنت المسؤولية عن قصف معبر كرم           
 وكانت كتائب شهداء األقصى وكتائب المقاومة الوطنية تبنتا في بيان مشترك مسؤوليتهما عـن قـصف               

  .موقع كيسوفيم العسكري جنوب شرق قطاع غزة بصاروخين
  
  عقب تهديدات أولمرت" سرائيلإ"ة مع ئهدتحماس ترفض دعوة عباس ل 

 قالـت   :أفيدا النداو ونضال المغربي   نقالً عن مراسليها      والقدس غزة من   27/5/2007 رويترز   أوردت
 وفقما جاء في اقتراح قدمه الرئيس       "سرائيلإ"نها لن توقف إطالق الصواريخ على       إ ،حد األ  حماس، حركة

 بتصعيد هجماتها"سرائيلإ" وذلك بعدما تعهدت     ،محمود عباس 
ن حمـاس   أوشدد على   . ال الدفاع عن الشعب الفلسطيني    إنه ال خيار أمام حماس      إنه نتيجة لذلك ف   أحماس  

 ، بعد تصريحات أولمرت ال فائدة من الموافقة على هدنة         نهأ أضافو .بيضلن تستسلم ولن ترفع العلم األ     
عطـاء  إحماس ترفض    ":وأضاف . على مطلب حماس بهدنة واسعة النطاق تشمل الضفة الغربية         اًكدمؤ

تهدئة مج
 علـى    صـاروخاً  220  إن نشطاء غزة أطلقوا أكثـر مـن        "سرائيلياإل"قال الجيش   في سياق متصل،    و
وقالت كتائب عز الدين القسام إن الصاروخ الذي قتل االسرائيلي          .  مايو /يارأ 15 من غزة منذ     "سرائيلإ"
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األحوال، فكتائب القسام  من 

 تجاه البلدات والمواقع ، صاروخا230ًهر الجاري 
 المحيطة بقطاع غزة، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وجرح عدد كبير وتدمير ومنازل "إلسرائيلية

 من الصواريخ تكفي لفترة كبيرة،  كبيراًوناًخز

  
 اغتيال هنية سيقابله اغتيال أولمرت ووزرائه: حماس .1

 إذا تم اغتيال  أنهحافية

  
15.

وقال ماهر مقداد  .، وتثبيت التهدئة بين مقاتلي حركتي فتح وحماس وقضايا أخرى"اإلسرائيلي" 
المتحدث باسم فتح في القطاع أن حماس اعتذرت عن حضور االجتماع 

وقال مقداد  . على الضفة والقطاع"اإلسرائيلي" طالما استمر العدوان "إسرائيل"ح لن تقبل بأي تهدئة مع 
 هذا التصعيد ضد الضفة والقطاع فمن الممكن بعد ذلك الحديث عن تهدئة "إسرائيل"ه في حال أوقفت 

في اشارة إلى   " رد على كل االصوات النشاز التي تصف هذه الصواريخ بالعبثية والحمقاء          "في سديروت   
  .عباس
إذا ما : "قال  أبو مرزوقموسى. أن دغزةومن دمشق  27/5/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر

أوقف االحتالل الصهيوني عدوانه، بجميع أشكاله ضد شعبنا، فإن الفصائل الفلسطينية حينها تكون على 
استعداد ألن توقف إطالق الصواريخ على المغتصبات والمواقع العسكرية الصهيونية، في إطار التهدئة، 

  ".التي كان أعلن عنها سابقاً
التهدئة مشروطة "كتائب القسام أنها لن تقبل بتقديم تهدئة مجانية لالحتالل، موضحة أن ها أكدت من جهت

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في بيان  ".بوقف العدوان الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة
مواصلة المقاومة،  طويل، وقدرات كبيرة على الصمود ونحن في كتائب القسام لدينا نفٌس: "صادر عنه

واالستمرار لفترات طويلة في ضرب المغتصبات الصهيونية بال توقّف، بفضل اهللا تعالى، واالحتالل 
إن ما يقوم به االحتالل الصهيوني من : "وأضاف ".أضعف وأعجز من أن يوقف صواريخ القسام

 يأتي من أجل الحصول على تهدئة مجانية، وهذا لن يكون بأي حال..عدوان
بعد الضربات الموجعة لكتائب القسام : "وأضاف أبو عبيدة  "....لن تقبل بتقديم تهدئة على طبق من ذهب
 آن األوان لكل األصوات الغريبة واألقالم المأجورة ووسائل ،في مغتصبة سديروت وعسقالن وغيرها

 وإال فإن ، تخجل من نفسها، وأن تعود لرشدهااإلعالم الصفراء، التي تطعن في المقاومة وصواريخها أن
  ".التاريخ والشعب لن يرحم كل متواطئ مع عدوه ضد دينه و شعبه ووطنه

، )في وقت سابق( في تصريح له أعلنأبو عبيدة  أن غزة أفادت من 27/5/2007 قدس برس وكانت
. "لقيادة السياسة لحركتهإجماع الشعب الفلسطيني ومصلحته، وما تتخذه ا"مع أن كتائب القسام ستكون 

أن كتائب القسام أطلقت منذ منتصف الشمشيراً إلى 
ا"

وكشف أنهم يمتلكون م . كبيراًومصانع وخلفت دماراً
 وأقوى مما كان في السابق بحيث يصيب  إنما أصبح دقيقاً،إن إطالق الصواريخ ال يأتي عشوائياً: "وقال

  ".كبرأ اً متفجراًبعد، ويحمل رأسأالهدف بدقة ومداه 

4
 فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريحات صقال :أشرف الهور -غزة 

  .يهود اولمرتإ رأسهم رأس الهرم ى وعل"إسرائيل"قادة حماس فمن حقنا اغتيال قادة 
  28/5/2007القدس العربي 

 لن نقبل بأي تهدئة مع إسرائيل طالما استمر العدوان على الضفة والقطاع: فتح 
 لها الليلة الماضية في مدينة غزة وناقشت كيفية مواجهة ئل فلسطينية اجتماعاً عقدت خمسة فصا:غزة

التصعيد
 أن حركة  مؤكداً،ألسباب أمنية

فت
نأ
   .هامع

  28/5/2007فلسطين برس 
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16.

نازالت على الشعب الت

 :وأضاف. "الحربية اإلسرائيليةب الفلسطيني، وفي ظل انفالت اآللة 

  .ب قوله
وكشف حبيب النقاب عن أنه سيتم دراسة موضوع التهدئة في ظل حوار وطن

قوم على أساس أن ت إلى أن معالم هذه التهدئة ، مشيرا2005ًذي تحققت خالله اتفاق التهدئة في عام 
 الفلسطينية، واالستحقاقات التي 

17.

ت المحلية و اإلنسانية و 
ولية وؤمن واقع المس" :و قال. " لها وقبل فوات األوانالدولية التصدي مسبقاً
 أولئك القاطنين في أطراف  وخصوصاً،لى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذرإماهير وأبناء شعبنا 

 ،بيقظة المرابطين في كافة النقاط وفي جميع الثغور وفي جميع األوقات"وطالب البيان  ."واجد السكاني
   ".... ألي عدوان محتمل

 مع االحتاللال مكان بعد اآلن لتهدئة مجانية : الجهاد 
نفى قيادي في الجهاد اإلسالمي أن تكون الصواريخ التي تطلقها المقاومة وراء العدوان : غزة

 إسرائيلية تقوم اًإن وراء هذا العدوان خطط": وقال الشيخ خضر حبيب . على قطاع غزة"اإلسرائيلي"
الساحة الفلسطينية، حكومة االحتالل بوضعها باستمرار، لضرب الشعب الفلسطيني وخلط األوراق في 

وأضاف حبيب في  ."حياتهموعدم إعطاء الفلسطينيين الفرصة لترتيب بيتهم الداخلي، وتدمير كل أشكال 
حشر الشعب الفلسطيني في زاوية " تريد من هذا العدوان "إسرائيل"تصريح خاص لقدس برس أن 

االبتزاز السياسي حتى تفرض عليه ما تريده، من خالل فرض مزيد من 
وانتقد حبيب تصريحات بعض الساسة الفلسطينيين الذين ينتقدون إطالق الصواريخ على  ."الفلسطيني

وقال  إلى أن هذه التصريحات تعبر عن إفالس أصحابها، المستوطنات، ووصفها بأوصاف مسيئة، مشيراً
 المقاومة، سوى خيار االستسالم ال يملكون أي خيارات أخرى، ونحن نسألهم ما هو البديل لخيار"إنهم 

  . على حد تعبيره،" واألمريكية، وهذا لن يكون"اإلسرائيلية"مالءات والرضى باإل
ال فائدة من الحديث عن تهدئة في ظل تصاعد العدوان، والسيف "وحول خيار التهدئة أكد حبيب أنه 
اإلسرائيلي المسلط على رقاب الشع

ن مجرد الحديث عن التهدئة في هذه اللحظات وفي ظل العدوان، غير ذي جدوى، وغير ممكن، وغير إ"
وأشار إلى أن التهدئة، يمكن أن تكون في ظل إجماع وطني فلسطيني، يحقق المصلحة الوطنية  ."معقول

فال مكان بعد اآلن لتهدئة "، "اإلسرائيلي"لطرف العليا للشعب الفلسطيني، وفي ظل شروط فلسطينية على ا
، حس"مجانية مع االحتالل

ي شامل على غرار الحوار 
ال
 للشروطتل أبيبكون متزامنة ومتبادلة وشاملة، وأن تستجيب حكومة ت

  .يجب أن يدفعها االحتالل
  27/5/2007قدس برس 

  
  نزال في غزةإ لعمليات "سرائيليةإ"لجان المقاومة تحذر من تحضيرات  

ة تنزال ومباغإ لعمليات "ائيليةسرإ" حذرت لجان المقاومة الشعبية من تحضيرات :ال محمود ع- غزة
نتابع بحذر وترقب شديد خالل " :حدوقالت اللجان في بيان لها مساء األ .لللمقاومين الفلسطينيين في غزة

 فمنذ الثالث عشر من الشهر الجاري و ،األيام األخيرة الماضية ما تتمخض عنه المخططات الصهيونية
 يعمل الصهاينة ،بارها بأفعال الصهاينة على األرضحسبما وردنا من مصادر موثوق بها وتوثقت أخ

على التحضير الجدي بالتدريب والتحضير المتتالي لحملة إنزال واسعة في مناطق مختلفة من قطاع 
أكدت معلومات مصادرنا " :وتابع البيان ." يحاولون اقتناص فرصة المباغتة المناسبة إلنجاح خطتهم،غزة
 مما دعانا اآلن لنشرها على المأل وعدم التفرد ،الخطورة والجدية المطلقةن نضعها في دائرة أننا يجب أب

 بما لنتائجها من خطورة ينبغي على جميع المستويا،باالستعداد لتلك المجابهة
نناشد خطورة المرحلة فإننا 

ج
الت

وتوفير كافة الطاقات واإلمكانيات للمجابهة والتصدي
  27/5/2007وكالة سما 
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18.

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها قيادة الحركة من قصف : "ه المتحدث باسم حماس

 في لفظ 

 

قاهرة على مدى 
ى وقال مسؤول مصري وثيق الصلة بأجواء االجتماعات إن حماس كانت تسع .سنوات الثالث األخيرة

دة الحوار بشكله 

19.

 "اإلسرائيلي"عوض أنه بحث موضوع العدوان  
 توافق فلسطيني ىلإمن المحتمل أن يفضي و ، غزة وكيفية معالجتهىعل

 من ى أنه بحث خالل اللقاء األول مع القيادة المصرية مواضيع أخرىلإوأشار عوض  .ون متزامنة

  حماس تقبل المشاركة في حوار الفصائل بالقاهرة 
 :محمود عليوعال عطا اهللا نقالً عن مراسليه في غزة،  27/5/2007 إسالم أون الين أورد موقع

أعلنت حركة حماس قبولها المشاركة في حوار القاهرة بهدف بحث الوضع الفلسطيني الداخلي، مشيرة 
 ،نت نسخة منه.ففي بيان وصلت إسالم أون الين .سيتوجه إلى القاهرة الثالثاء المقبلإلى أن وفدها 

 قال أيمن ط،األحد
ة تؤكد  للفتنة في مهدها، فإن الحركواغتياالت وصعوبة في التحرك، فإنه حرصاً على حالة الوفاق ودرءاً
أهمية تثبيت اتفاق "وشدد طه على  ".مشاركتها في حوار القاهرة على أرضية أن اتفاق مكة مازال قائماً

وفد الحركة المتوجه للقاهرة سيتكون من قيادات من " إلى أن ، مشيراً"اإليجابية عليه) المراكمة(مكة و
 ".الداخل والخارج

لة حماس البرلمانية، في تصريحات إلسالم أون صالح البردويل الناطق باسم كت.دمن جانبه شدد 
يجب أن تكون فتح واضحة"على أنه كي تكون العالقة بين فتح وحماس قوية فإنه  نت،.الين

". وعزل فئة بداخلها تسعى إلرباك الساحة الفلسطينية وإشعال نار الفتنة وتعمل وفق أجندات خارجية
وحث كافة الفصائل المتوجهة إلى القاهرة أن. "على هذا المطلبإن وفد حماس سيؤكد في القاهرة ": وقال

العمل على تمهيد الطريق إلنجاح الخطة األمنية، وإزالة العقبات من أمامها، وأن تؤمن "يكون في نيتها 
 ."فتح بحقيقة الشراكة السياسية، وأن تتقبل الواقع الفلسطيني الذي طرأ بعد االنتخابات التشريعية

في  قال موسى أبو مرزوق.د إلى أن دمشق من 27/5/2007ز الفلسطيني لإلعالم  المركوأشار
 ".ليس هناك من خطط الجتماع بين حماس وفتح في القاهرة: "تصريح خاص للمركز الفلسطيني لإلعالم

علمت :  خالد محمود رمضاننقالً عن مراسلهاالقاهرة  من 28/5/2007 األخبار اللبنانية وجاء في
ماس كانت قد أبلغت القاهرة رغبتها في معاودة استئناف جلسات الحوار الوطني الفلسطيني األخبار أن ح

 فصيالً كانت قد شاركت بالفعل في االجتماعات التي استضافتها ال13الموسع بحضور 
ال

، لكن حركة فتح تحفظت على الفكرة ورأت أنه من غير المقبول معاو"2اتفاق مكة "إلى 
مناقشات بيزنطية "القديم بعد اتفاق مكة، وأنه من األولى تنفيذ االتفاق واحترام بنوده من دون الدخول في 

  .تماعات القاهرةوعلمت األخبار أن خالد مشعل لن يشارك في اج ."ال طائل من ورائها
  
  غزةىحوار القاهرة يهدف لمعالجة االقتتال الداخلي والعدوان عل: عوضعبد الحكيم  

 خالل ،أوضح عبد الحكيم عوض أحد قادة فتح المشاركين في اجتماع القاهرة:  من أشرف الهور-غزة 
ب الوزير عمر  أن وفد حركته ناقش ظهر األحد مع اللواء عمر قيناوي نائ،اتصال مع القدس العربي

 االبتعاد بشكل قاطع عن أي عملية ىلإ تهدف ،سليمان مدير المخابرات المصرية عدة مواضيع هامة
 وهي الوضع الفلسطيني ،ناقشنا ثالثة مواضيع مهمة" :وقال .اقتتال داخلي مجدداً بين فتح وحماس

 الخطوات ىتركز النقاش عل" :وتابع ."الداخلي وموضوع الشراكة السياسية، ومشروع الدولة الفلسطينية
وأوضح عوض أن  ." مشتركة حول هذه األمورى رؤىلإتباعها في المرحلة القادمة للوصول االواجب 

القيادة المصرية تحاول خالل النقاشات معرفة األسباب الداخلية التي تقف وراء عمليات االقتتال التي 
 ،يجابية بين الفلسطينيينإيس لعالقات ها بشكل نهائي من أجل التأستجرت بين فتح وحماس، لمعالج

سيلي " : عوضوقال .واالنطالق عقبها بحوار معمق يضمن عدم العودة لمربع الصدام الداخلي
 قواسم ىاالجتماعات الثنائية التي تجريها مصر مع الفصائل اجتماع موسع يضم الجميع للتوافق عل

وأوضح ."مشتركة في عالج األزمة الداخلية بين الفصائل
 "إسرائيل" تهدئة جديدة مع ىعل

تك
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شدد عوض خالل حديثه مع القدس العربي 

20.
وقالت  .ت في غزةالتي تم "التوليفة الخماسية"صائل فلسطينية ما وصفته بـ

جبهة ، والصاعقة، جبهة التحرير العربية، )فدا(االتحاد الديمقراطي الفلسطيني ،  الفلسطينية
بالتراجع عن موقفها " التوليفة الخماسية"ـ ما أسمته ب،ر الفلسطينيةالتحري

كما طالبت اللجنة  .وطني الفلسطيني الشامل الذي يشارك فيه الجميع وعلى أساس وثيقة الحوار الوطني
حرير الفلسطينية 

21.

 وأشار نزال إلى أن الدعوة تحمل تلميحاً .قوله
 إلى الدول الغربية لإلعراض عن دعم قوات السلطة الفلسطينية أو المسمبطناً

إن إعادة بناء القوات الفلسطينية ضرورة : "وأضاف. ن أريحا ونابلس وجنين، كما قالمهدمة في كل م
رائيل على قوات الفلسطينيين 

22.

 المعتقلين الذين تم اعتقالهم األسبوع 

و .تليا غلعاد شبينها الخطة األمنية الفلسطينية، وموضوع
 . أن حوار القاهرة الحالي ليس بديالً عن اتفاق مكةىعل

  28/5/2007القدس العربي 
  
  التي تمت في غزة" التوليفة الخماسية"ثمانية فصائل تدين  

 أدانت ثمانية ف:رام اهللا
الفصائل الثمانية في اجتماع لها عقدته في مدينة رام اهللا أن ما تم في غزة عمل ال يخدم الوحدة الوطنية 
الفلسطينية، بل يؤدي إلى حالة انقسام ومحاصصة جديدة ويخرج عن األعراف والتقاليد الوطنية 

لفلسطيني يعني كافة القوى السياسية  باعتبار أن الشأن ا،الفلسطينية وقرارات الشرعية الفلسطينية
  .والمجتمعية الفلسطينية

، حزب الشعب الفلسطيني،  القيادة العامة- الجبهة الشعبية، وطالبت الفصائل وهي جبهة النضال الشعبي
الجبهة العربية

والعودة إلى طاولة الحوار 
ال

تالمنبثقة عن حوارات القاهرة باإلسراع في عقد اجتماع لها بهدف تفعيل منظمة ال
  .ومؤسساتها

  27/5/2007وكالة سما 
  
 " على حساب آخر فلسطينياًالغرب طرفاًدعم "عن له اقوأفتح تطالب البرغوثي تفسير  

مصطفى البرغوثي توضيح أقواله لقناة الجزيرة .طلبت حركة فتح من وزير اإلعالم د: رام اهللا
 على حساب العالم لعدم دعم طرف فلسطيني عسكرياًبمنشادته دول "اإلنجليزية، التي قالت إنها تعلقت 

 في تصريح صحفي مكتوب أرسل ،واعتبر جمال نزال الناطق باسم فتح في الضفة الغربية ".طرف آخر
تلميح وزير اإلعالم لدول المجموعة الدولية حول أهمية التوقف عن تقوية " أن ،نسخة منه لقدس برس

 حول ما إن كان معالي الوزير  مشروعاًيثير تساؤالً هطرف على حساب طرف آخر دون تحديد مقصد
، على حد "يعتبر أن قوات السلطة الفلسطينية مجرد طرف

اهمة في إعادة بناء مقراتها 
ال

ن دول العالم ملزمة برفض الحصار العسكري الذي تفرضه إسإ و،وطنية
  ".مانعة إياها من إعادة التسليح منذ بداية االنتفاضة الحالية

  27/5/2007قدس برس 
  
  في غزة" وحدة مدفعية"لها وتعلن تشكيل نفي اعتقال خلية تسرايا القدس  

أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس  أن ألفت حداد نقالً عن مراسلته 27/5/2007 48 عربذكر موقع
 التي تحدثت عن اعتقال خلية من السرايا في بيت لحم كانت تخطط لتنفيذ "اإلسرائيلية"نفى األنباء 

أبو أحمد في تصريح صحفي له إنوقال  .عمليات استشهادية
وأوضح أن  .الماضي في بيت لحم هم من األسرى السابقين المفرج عنهم حديثاً من سجون االحتالل

 وأن هذه الحملة الصهيونية تأتي في سياق محاولة قادة ، لهم أي عالقة بالعمل العسكريتالمعتقلين ليس
 ، المنهارة جراء تواصل عمليات المقاومة"سرائيلياإل"يوني رفع الروح المعنوية للمجتمع الكيان الصه

  .ومحاولة تحقيق انتصارات وهمية على حساب الشعب الفلسطيني
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تمكن المجاهدون األبطال من قصف هذه المناطق "وأضافت . دودي شرق قطاع غزة
جاهزة كل دقيقة " وحدة المدفعية"أن بوهددت السرايا  ".ت القذائفمورتر والهاون المصنع محلياً بعشرا

مستوطنات العدو "، وأضافت "د مستمر

23.

إلى الحرية والتحريـر، وإقامـة الدولـة                

  .ق األسس المتعارف عليها تنظيمياً
 أبو محمد، الناطق باسم كتائب الشهيد أبو عمار في الضفة الغأكدمن جهته   

كتائب تؤكد التزامها بالقرارات السياسية، وخاصة ما يتعلق منهـا بموضـوع التهدئـة المتزامنـة                ال  
ون كتائب الشهيد أبو عمار انشقت                 

  

24.

ن جميع الهجمات التي شنها عناصر حماس ضد 
ن صدها مقاتلو فتح أي منها بعد أمواقع فتح فشلت في السيطرة على 

 غزة ن هدف حماس كان صبغ قطاعأوقالت تلك المصادر .طالق النار بين الجانبين إ لتثبيت وقف الياً
فلسطينيين من سياسة حماس التي 

ما سمتاها سرايا القدس عن تشكيل أعلنت : غزة من 27/5/2007قدس برس من جهة أخرى، أفادت 
نها قامت خالل تشكيلها لهذه الوحدة ، السبت، إ في بيان لهاوقالت السرايا . بها"وحدة مدفعية خاصة"

بضرب عدة أهداف منها موقع كرم أبو سالم وموقع صوفا وموقع كيسوفيم وبعض المناطق المحاذية 
للشريط الح

بال
، و أن التطوير كل يوم في تزاي"اإلسرائيلية" الجرائم على"في الرد 

 2إلى ن القذائف المصنعة محلياً يصل مداها فإ وللعلم ، أبناء وحدة المدفعيةمىوالكيبوتسات في مر
  ".كيلومتراً

  
   الغربية في الضفة"كتائب الشهيد أبو عمار"اإلعالن عن تشكيل  

برز قادة حركة فـتح المطلـوبين ألجهـزة األمـن           أحد  أ أعلن رمزي عابد،     : يوسف الشايب  -رام اهللا   
 تمـسك    كأحد األجنحة العسكرية لحركة فتح، مؤكـداً       "كتائب الشهيد أبو عمار   "، عن تشكيل    "اإلسرائيلية"

في التمسك  " الرئيس الشهيد ياسر عرفات   " الحركة والقيم والمبادئ واألهداف التي أرساها        الكتائب بثوابت 
وخالل مؤتمر صحافي عقد فـي بلـدة اليـامون           .بالثوابت الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة     

قـة   عن انطال  ،كتائب في محافظة جنين   ال، أعلن عابد، وهو قائد       مسلحاً 50ه نحو   فيغرب جنين، شارك    
رض العـزة والكرامـة     أقامت مجموعات من الوحدات النضالية العاملة علـى         : هذه المجموعات، وقال  

فلسطين، من رفح حتى جنين، بإعادة تشكيل هيكلتها من جديد، لتحمل اسم الشهيد القائد الرمز أبو عمار                 
 ". فـتح  –الفلـسطيني   التابعة للحركة األم حركة التحرير الوطني       " كتائب الشهيد أبو عمار   "تحت مسمى   

نؤكد أن طريق المقاومة هو الطريق األمثل الموصل : وأضاف
الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد على التزام كتائب الشهيد              

ورفـض عابـد كـل       .لحركـة األم  أبو عمار بالقرارات الصادرة، والتي سوف تصدر عن حركة فتح ا          
 بالتسريع فـي  الخالفات الداخلية والمهاترات التي ال تخدم سوى العدو الصهيوني بالدرجة األولى، مطالباً           

عقد المؤتمر العام للحركة وف
في المؤتمر الـصحافي    ربية،             

أن
والمتبادلة والشاملة، لكل أنحاء الوطن من رفح حتى جنين، نافياً أن تك

  .عن كتائب شهداء األقصى
 28/5/2007الغد األردنية 

  
  حماس فشلت في جميع معاركها ضد حركة فتح: "سرائيليةإ"صادر م 

منية أ عن مصادر ة السابع"سرائيليةاإل"التلفزيونية لكتروني للقناة نقل الموقع اإل: خبارمدار لأل - بيت لحم
 ،سبوعين ضد حركة فتحأن حركة حماس فشلت في جميع المعارك التي خاضتها قبل إ قولها "سرائيليةإ"

أضافت تلك المصادر أو .هدافهاأ من تحقيق ولم تتمكن
 لذلك تسعى حماس ،بجدارة واقتدار

ح
لى ازدياد غضب الإضافة إ ، وهذا الهدف لم يتحقق،خضرباللون األ

  .ليهاإوضاع الصعبة التي وصلوا لية األويحملونها مسؤ
  28/5/2007عين على فلسطين 
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25.

 أن مكتب حماس في اليمن يعتبر من أنشط مكاتب الحركة 
ود العديد من اللجان الشعبيوأكثرها فعالية في الخارج، مشيرة إلى وج
من أهم اللجان الشعبية دعماً للشعب "وأضافت المصادر أن  .رعات مالية كبيرة للشعب الفلسطيني

، باإلضافة "عات اإلسالمية في اليمن

26.

العاصمة البريطانية لندن قبل خمسة اشهر، ومنذ ذلك الحين ترتفع وتن
 قلقة من هـذه     "سرائيلإ"ن  ألى  إمريكي والحمساوي اتفقا على سريتها، وأشارت المصادر         الجانبين األ  

 ومن ثم فك    ،يرها   

27.

نا وتمكينه من حقوقه الوطنية المشروعة بعقد مؤتمر للـسالم لتنفيـذ قـرارات                 

تشارك فيه سالى حوار وطني شامل     إوعلى الصعيد الداخلي دعت الجبهة      
 ،خوةبد الصراع الداخلي واالقتتال بين اإل     لى األ إلى خطة استراتيجية وطنية تنهي مرة واحدة و       إوصل  

اصصة الثنائية التي حملت المـسؤولية          

28.

  مليون دوالر تبرعات من اليمن 50حماس تلقت : مصادر فلسطينية 
حماس مبلغاً   مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن تلقي حركة كشفت:)خاص( فراس برس - القاهرة

وقالت المصادر، في  .2006قدره خمسون مليون دوالر كمساعدة من الشعب اليمني عن العام 
تصريحات خاصة لشبكة فراس اإلعالمية،

ة في اليمن والتي تعمل على جمع 
تب

الفلسطيني، اللجنة التي يترأسها الشيخ الزنداني رئيس إحدى الجام
  .ب الفلسطينيعرسمي للشإلى دعم اليمن ال

  28/5/2007عين على فلسطين 
  
  مريكية وحماسدارة األاستمرار االتصاالت السرية بين اإل: المنار 

مريكيون كبار مـع شخـصيات      أأكدت مصادر مطلعة للمنار أن هناك اتصاالت سرية يجريها موظفون           
 فـي  ذه االتصاالت بدأت سـراً وقالت المصادر للمنار أن ه. قيادية في حركة حماس برعاية دولة عربية  

خفض وتيرة هذه االتصاالت، غير               
نأ

لى دعم االتصاالت وتطوإدي  ن توافق واشنطن على صيغ تؤ     أاالتصاالت وتخشى من    
  .م في العيش بسال"سرائيلإ"عالن صريح من الحركة بحق إالحصار المفروض على حركة حماس مقابل 

  27/5/2007المنار الفلسطينية 
  
  "سرائيلياإل"طالب األسرة الدولية بالتحرك لوقف العدوان تجبهة التحرير الفلسطينية  

سرة الدولية بالتحرك فوراً وفق مـسؤولياتها        طالبت جبهة التحرير الفلسطينية األ     : نائل موسى  -رام اهللا   
لوقف العدوان على شعب

 مينها العـام  أوحملت الجبهة في مؤتمر صحفي عقده        .الشرعية الدولية ذات العالقة بالصراع في المنطقة      
 وحـدها   "سرائيلإ" بعد اجتماع موسع لقيادتها وكوادرها في محافظات الضفة          ،مسأ ،بو يوسف أواصل  .د

لى تحرك جدي لمنع    إصدقاء  شقاء واأل  داعية األ  ،المسؤولية عن عدوانها وتداعياته المحتملة على المنطقة      
  .توسيعه كمقدمة لوقفه

ئر القـوى والفـصائل بغيـة         
الت

ساس الشراكة الحقيقية ال المحأوتمهد لوحدة وطنية راسخة على      
  .فخيرة من االقتتال المؤسعن الجولة األ

  28/5/2007الحياة الجديدة 
  
   االنتفاضة تنفيان عالقتهما بفتح اإلسالم-القيادة العامة وفتح  

 -نفى األمين العام للجبهة الشعبية : إبراهيم عوض نقالً عن 28/5/2007 األخبار اللبنانية جاء في
بار إنه يتحدى الرئيس  وقال لألخ،القيادة العامة أحمد جبريل أي عالقة بين الجبهة وجماعة فتح اإلسالم

فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبالط أن ُيظهرا موقوفاً واحداً من فتح اإلسالم يتحدث عن معرفته بالجبهة 
 برعاية فتح اإلسالم بعدما جاءا "فريقاً سياسياً ومسؤوالً غير مدني"واتهم جبريل  . القيادة العامة-الشعبية 

 ،لى فتح االنتفاضةإلى مخيم صبرا وشاتيال تحت غطاء انتمائهم إ بعدد من أفرادها قبل أشهر وأدخالهم
عدد أفراد المجموعة الذي بدأ "وذكر أن . لكنهم ما لبثوا أن انقلبوا عليها ودارت معارك بين الفريقين
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كاء نار الفتنة بين أبناء الطائفتين السنية والشيعية، لكنهم سرعان ما انكشفوا ذكما تبين إل

خوة في حزب اهللا أطلعت الرئيس نبيه بري واإل"وكشف أن الجبهة . "حياناً داخل المخيمات

 :لى مزيد من المعلومات، متسائالًإركة بالمخابرات السورية بالحاجة 

 طلع به جنبالط ليس أكثر من 

يام بالعبث في 

  ."الم في طرابلس
 ،مـس كررت في تصريح وزعتـه أ       االنتفاضة -حركة فتح    إلى أن    28/5/2007 المستقبل   شارت

يواصـل حملـة    " بأنه   وليد جنبالط   لها ت في بيان  

29.

بثالثين تجاوز المئتين لقوا عناية خاصة، وجرى تمركزهم في أرض جلول على مقربة من الشياح 
ضلوع "وتحدث جبريل عن  ."لى حزب اهللاإعني ذلك من رسالة واضحة موجهة وحارة حريك، وما ي

عناصر من فتح اإلسالم في الحوادث التي جرت في محيط جامعة بيروت العربية بتوجيه من رعاتهم 
الذين أتوا بهم 

 حيث وزع قسم منهم ..لى طرابلس والشمالإلى منطقة الحرش ومنها إتبدلت الخطة ونقلوا على عجل ف
لى مخيم نهر إعلى عدد من الشقق داخل طرابلس، فيما ُأدخل شاكر العبسي ومجموعة من أنصاره 

 فتح اإلسالم لى تمددإلى مواجهات بينهم وبين عناصر من فتح االنتفاضة انتهت إ األمر الذي أدى ،البارد
  ."داخل المخيم

موثّق في بيانات وتقارير نتيجة مراقبتنا األمنية لهم ونجاحنا في "ليه إوأكّد جبريل أن كل ما أشار 
اختراقهم أ

 أكد أن قائد الجيش العماد ميشال سليمان ومدير كما. "وقادة في المعارضة على بعض هذه التقارير
مؤامرة "ورأى أن ما يجري في نهر البارد  .المخابرات العميد جورج خوري على علم بهذا الموضوع

الحرص على كرامة المؤسسة العسكرية ألنها جزء من "، مؤكداً "على الجيش إلقحامه في حرب مخيمات
  ."كرامتنا

لى وجود عالقة بين فتح اإلسالم والقيادة العامة وربطه إ فؤاد السنيورة واستغرب جبريل تلميح الرئيس
االستنتاج الذي تحدث عن عالقة الح

 أن يبني مواقفه على استنتاجات واجتهادات "إسرائيل"كيف يمكن رئيس حكومة يمثل دولة هزمت "
أن فتح اإلسالم "كما رد على ما أورده جنبالط في مؤتمره الصحافي أمس من  ."ت منقوصة؟ومعلوما

ما" معتبراً أن ،"عصابة سورية تنسق في مخيم نهر البارد مع أحمد جبريل
  ."تحليل مستند إلى الحقد والكراهية

إن المسألة تحتاج الى هدوء وروية على أن " :وعن توقعاته لمجريات األمور في مخيم نهر البارد قال
يتوقف القتال أوالً ويجري االهتمام بالجانب اإلنساني ثم تطويق هذه الظاهرة الغريبة وإنهاء المشكلة، 

 ."ربما بإقدام من جاء بفتح اإلسالم إلى البارد على ترحيل أفرادها خارجه
 القيادة العامة أبو عماد - الجبهة الشعبية عقد المسؤول في: بيروتمن  28/5/2007الحياة وأضافت 

حملة االفتراء المبرمجة ضد  "نأرامز مؤتمراً صحافياً في مقر القيادة في مخيم برج البراجنة، اعتبر فيه 
الجبهة التي تقوم بها جهات سياسية في لبنان، لم تعد خافية على أحد وهي تحاول يائسة بين الحين 

لى حيث ال تريد من خالل اتهامها بالقإح في استدراج الجبهة واآلخر بذل جهودها علها تفل
الجبهة حددت، منذ إعالن وجود فتح االسالم في نهر البارد، موقفها "وقال إن  ."أمن لبنان واستقراره

ح في وضبل كنا األ.. الواضح والصريح أن فتح االسالم ال عالقة لها بالواقع الفلسطيني شعبياً أو سياسياً
لى أننا وفي كل اللقاءات مع المرجعيات السياسية اللبنانية، كنا ننبه إالتعاطي مع هذه المجموعة، إضافة 

سونطلعها على ما لدينا من معطيات عن مروحة انتشار عناصر فتح اإل
وأ

واتهم". ال صلة لها بمجموعة فتح اإلسالم     "ن  أإعالن  
االفتراءات واإلساءة والتشويه التي تطال الرموز الكبرى في لبنان والفصائل الفلسطينية كلما سنحت لـه               

  ".طار توظيف سياسي مشبوه عند أي حدث يقع في لبنانإالفرصة وفي 
  
   في نهر الباردالتوافق الفلسطيني يؤخّر الحّلغياب  

طرحت قوى :  عبد الكافي الصمد،البداوي نقالً عن مراسلها في 28/5/2007 األخبار اللبنانية أفادت
التحالف الفلسطيني، حسب ما أوضحت مصادر مقربة منها لألخبار، مشروع مبادرة مكونة من أربع 
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ّل مشكلة حركة 

رض    
 مـاهر الطـاهر      الشعبية وقال عضو المكتب السياسي للجبهة     .هر البارد قتحام الجيش اللبناني لمخيم ن    

ن يكون هناك حوار بـين      أيجب  ... خيمات 

30.
 في "فتح اللجنة المركزية"صول تمرد داخل 

 من قيادة فتح في الساحة اللبنانية التي امخيمي البارد والبداوي، ما استدعى رداً
رشيدية في صور، لتقويم الوضع وعرض نتائج االتصاالت الجارية بين الحكومة اللبنانية وممثل منظمة 

 القيادة العامة بأنها تقف -بية 

31.

كما رصدت مبالغ كبيرة لتغطية أنشطة . لقليلة الماضية
وتحدثت . سياسية وإعالمية ولوجستية تتصل بأحداث مخيم نهر البارد

ودة النازحين إلى منازلهم في مخيم نهر البارد، وتشكيل قوة وقف كامل إلطالق النار، وع: نقاط، هي
أمنية فلسطينية لضبط األمن في المخيم وعلى أطرافه، والتوصل إلى صيغة حّل طويلة األمد لمشكلة 

ولفتت . غير أن هذه المصادر أشارت إلى أن هذه المبادرة تعترضها عقبات عدة .حركة فتح اإلسالم
 نقطة األولى من المبادرة تحتاج إلى بلورة أكثر، ألنّه من غير المنطقي أو المقبول أن ال"المصادر إلى أن

يتم اإلعالن عن وقف إلطالق النار بين جيش نظامي وتنظيم مسلح، إذ ُيمثّل ذلك إحراجاً معنوياً للجيش 
أما  ."ي فصيل فلسطينياللبناني، ومساً بكبريائه، لن يقبله الجيش وال أي طرف لبناني، ولن يقبله أيضاً أ

النقطة المتعلقة بتشكيل القوة األمنية، والتي قبل بها رئيس حركة فتح اإلسالم شاكر العبسي مبدئياً، فتقوم 
إنشاء قوة أمنية تتكون من عناصر تابعة لكل من حركة حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية "على 

لكن هذه . تها حفظ األمن عند مداخل المخيم وفي داخلهالقيادة العامة، تكون مهم -لتحرير فلسطين 
النقطة قوبلت برفض الحكومة والجيش اللبناني، وعدم قبول من حركة فتح، التي وجدت نفسها مستبعدة 

أما النقطة الرابعة من المبادرة التي ال تزال تراوح مكانها، فهي المتعلقة . "عن المشاركة في الحّل
ّل لمشكلة حركة فتح اإلسالم، وهي ارتبطت بنقطة خامسة من المبادرة بقيت إيجاد تصور صيغة ح"بـ

واللبنانيين المنضوين )  عضوا35ًيقدر عددهم بـ(بعيدة عن األضواء، متعلقة بمصير المقاتلين العرب 
، خصوصاً أن أغلبهم مطلوب بتهم )وهم الغالبية فيها حسب ما تقدر معلومات(تحت لواء الحركة 

وقد أكدت هذه  ."ما من السلطات القضائية واألمنية اللبنانية، أو من سلطات بالدهم األصليةمتنوعة، إ
، في "اتفاقاً فلسطينياً داخلياً شامالً، يشدد على أن الصراع الفلسطيني الداخلي خط أحمر"المصادر أن ثمة 

أي خطوة لح" وأوضحت أن. إشارة إلى رفضها فكرة اقتحام المنظمات الفلسطينية للمخيم
فتح اإلسالم تتطلب توافقاً فلسطينياً داخلياً أوالً، وهو غير موجود حالياً، األمر الذي يجعل التوصل إلى 

مغبة استسهال البعض فكرة اقتحام مخيم نهر "وحذّرت هذه المصادر من  ."حّل قريب أمراً معقداً جداً
جرى تلغيم جميع مداخل المخيم ومحيطه بعبوات ناسفة، " عن أنّه ، وخصوصاً بعد ورود معلومات"البارد

 ."فضالً عن التوتّر الشديد الذي بدأ يشوب باقي المخيمات الفلسطينية، منذراً بتطور أكبر
 موقف حـزب اهللا المعـا،حد األ الجبهة الشعبية،  أيدت   :دمشقمن   27/5/2007رويترز  وأوردت  

ال
من المأمن لبنان و  أنه موقف مسؤول يحافظ على      إ ":لرويترز

تؤكد الجبهـة    ":وقال الطاهر  ."زمةيجاد حل سياسي وقضائي لأل    الفلسطينيين والجهات اللبنانية المعنية إل    
  ."نسانية لهمعودة الفلسطينيين الذين هاجروا من المخيم وضرورة تأمين المتطلبات اإلعلى ضرورة 

  
  ببث إشاعات عن انشقاقهاالقيادة العامة  تتهم  في لبنانفتح 

 بيانات تحدثت عن ح"جهات مجهولة"أصدرت : بيروت
جتمعت أمس في مخيم 

ال
واتهم مصدر قيادي في فتح، الجبهة الشع. التحرير في لبنان عباس زكي

  ."ال أساس له"شاعات في شأن حصول انشقاق وراء بث اإل
  28/5/2007الحياة 

  
  فتح ترصد مبالغ كبيرة لتغطية أنشطة تتصل بأحداث نهر البارد: األخبار 

بعد تأخير دام لفترة طويلة وألسباب غير واضحة، صرفت حركة فتح بقيادة سلطان أبو العينين رواتب 
جميع مقاتليها وموظفيها في لبنان في األيام ا

مصادر فلسطينية عن تباين في 
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حديد مصدر هذه األموال، علماً بأن جهات لبنانية كانت قد أعربت عن استعدادها لمعالجة أزمة السيولة 
 اللبنانية، وخصوصاً في شأن 

32.

 .ن الفسطينيين من لبنان والعراق
لى الفصائل الفلسطينية إلى التحرك من أجل التووجهت اللجان الدعوة كذلك إ

 ،"سرائيلياإل"ياهم إلى الوحدة والتصدي للعدوان إ داعية ،حت كافة الظروف من اقتحام مخيم نهر البارد
للتنديد بما 

33.

أن تكـون مـستعدة     " اسـرائيل "بينما ينبغي على    "داخلياً حتى إن صمد،          

ريـاً          
وتابع ان العمليات ستنصب أساساً على ضـرب        ". داخل المناطق المحاذية للسياج األمني المحيط بالقطاع      

ت
 لقيادة الحركة، التي تتطابق مع وجهة الجهاتربطاً بالمواقف السياسية

 .الموقف من آلية التعامل مع ملف فتح اإلسالم
  28/5/2007األخبار اللبنانية 

  
   تدين تشريد الفلسطينيين في نهر البارد األمانة العامة- لجان المقاومة 

 تشريد ،األمانة العامة - مقاومة الشعبية استنكرت ألوية حطين الجناح العسكري للجان ال:غزة
سالمية والعربية  األمتين اإل، نسخة منهاً في بيان وصل مع،وطالبت اللجان .الفلسطينيين في نهر البارد

سالمي بالعمل الجاد والمسؤول لوقف تهجير الالجئيومنظمة المؤتمر اإل
صدي للجيش اللبناني ومنعه 

ت
ودعت اللجان الفلسطينيين إلى الخروج بمسيرات حاشدة  .كما جاء على لسانها في البيان

 .التي ترتكب بحق الفلسطينيين في العراق ولبنان" المجازر"صفته بـو
  28/5/2007وكالة معاً 

  
  تتوعد بتصعيد عمليتها العسكرية وتحتفظ بحق التحرك عسكرياً بمعزل عن الهدنة" اسرائيل" 

 رسمياً أمس " اسرائيل" أعلنت   : أسعد تلحمي  -الناصرة  نقالً عن مراسلها في      28/5/2007الحياة  نشرت  
بنك األهداف الواسـع لـم      "رفضها وقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية، وتباهى أركانها بأن            

وقال اولمـرت   . ، متوعدين الفلسطينيين بمزيد من عمليات القصف الجوي والتصفية الجسدية         "يستنفد بعد 
من الضالعين في   لن يتمتع أي    : "في تصريحات لوسائل اإلعالم في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته        

وتابع ان التعليمات   . ، مقراً في اآلن ذاته بتعذر تحقيق وقف تام للقذائف الفلسطينية          "اإلرهاب بأي حصانة  
سقط العشرات مـن عناصـر      "وانه في األيام األخيرة     " ضد اإلرهابيين "صدرت للجيش بمواصلة نشاطه     

: ، قال اولمرت  "االسرائيلي"قف العدوان   وفي إشارة إلى احتمال تدخل دولي لو      ". حماس والجهاد اإلسالمي  
. ولن نقبل بأي جدول زمني ُيملى علينا من الخارج        ... لسنا محكومين بأي جدول زمني في هذه المسألة       "

 ".من دون أي قيد أو إمالء ألي جهـة خارجيـة          ) عسكرياً(نحن سنقرر متى وكيف وإلى أي مدى ننشط         
ووعدهم بتعويضات مالية   " لصمود في هذه األيام العصيبة    ا"سديروت بـ    ووجه اولمرت نداءه لسكان بلدة    

كبيرة عن األضرار التي لحقت بمنازلهم وبأشغالهم، آمالً في أن تخفف من وطأة االنتقادات الشديدة لـه                 
ونقلت وسائل إعـالم عبريـة عـن         ".اسرائيل"ولحكومته على عجزها عن توفير األمان للسكان جنوب         

لن تلتزم مالءمة سلوكها وفقاً لسلوك حماس، سـواء         " "اسرائيل"حكومة إن   اولمرت قوله خالل اجتماع ال    
وأضاف أنه حتى في حال توصلت الفصائل الفلسطينية إلـى اتفـاق            ". النار أو أوقفتها  ) األخيرة(أطلقت  

لوقف النار، فسيكون هذا اتفاقاً 
ة طويلة األمد غير متعلقة بتفاهمات فلسطينية داخلية، وأن تتحرك عسكرياً وفقاً للظروف وبإدراك              لمواجه

كما انعكس، ضمن أمور أخرى، في زيـارة        "وأبدى ارتياحه للموقف الدولي     ". بأن المواجهة طويلة األمد   
ف دول عربية تبرر    مسؤول العالقات الخارجية في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا لسديروت، وفي مواق          

  ".ردنا على النيران الفلسطينية
وأطلع وزير الدفاع بيرتس زمالءه على العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش فـي القطـاع، وقـال ان     

سترد على أي تصعيد فلسطيني بضرب أهداف أخرى، مضيفاً أن ال عالقة بين عدد القـذائف                " اسرائيل"
لدى الجيش خطة شاملة واضحة تشمل أيضاً توغالً ب"وزاد ان   ". ةاالسرائيلي"الفلسطينية والهجمات   
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وقالـت  ". تحقق كبح تعاظم قوة حماس العسكرية       

  .م قوة حماس

". لتحقيقـه            

" اسـرائيل " إلـى أن      صالح النعـامي   ،غزةنقالً عن مراسلها في      28/5/2007ط   

مام مجلس الوزراء، خمس خطط ما بين االجتياح الشامل للقطاع             
 والسماح للجيش بالتوغل مسافة كيلو متر في أراضي القطـاع ومواصـلة             "قد تقرر تأجيل هذا الخيار    

قطـع المـاء    ق و           

 منحت الضوء األخضر للجيش لتوسيع عملياته البرية في "االسرائيلية"الحكومة  .34
أن الجيش حصل في جلسة الحكومة التي عقدت يوم أمـس، األحـد، ضـوءا               " اسرائيلية"ت مصادر   

 . لمستوى السياسي لفصائل المقاومةدون المس با

35.

وكأنه ال توجد   " لدى المقاومة    األسير" االسرائيلي"صلة العمل إلطالق سراح الجندي        

". وكل من له يد في التخطيط وورش تصنيع الصواريخ وتقـديم الـدعم المـالي لـذلك                "مطلقي القذائف   
 الجاري وحتى صباح    15 موقعاً، وأنه منذ بدء العدوان في        14ضرب نهاية األسبوع    وأضاف ان الجيش    

  ". من عناصر حماس وأربعة من الجهاد وتسعة مدنيين49منهم " فلسطينياً 59" اسرائيل"أمس قتلت 
تهدئة ال "من جهتها، حذرت وزيرة الخارجية ليفني من        

أن تبقي في يدها خيار النشاط العسكري في القطاع والضفة الغربية حتى فـي              " اسرائيل"بغي على   إنه ين 
وختمت أنه  ). محور فيالدلفي (حال التهدئة، وأن تطالب بموازاة ذلك بتغيير الوضع في الشريط الحدودي            

ينبغي أن تشمل أي تسوية رداً لمسألة تعاظ
طالب وزير البنى   :  برهوم جرايسي  ،الناصرةنقالً عن مراسلها في       28/5/2007الغد األردنية   وجاء في   

التحتية بنيامين بن أليعيزر بتشديد الضربات على الخاليا الفلسطينية التي تطلق القذائف، معلنـا تحفظـه                
  .على اجتياح قطاع غزة في هذه المرحلة

مكتـب   مصدر أمني فـي      قال  : الت الوكا  ونقالً عن  غزةمن    28/5/2007البيان اإلماراتية   وأضافت  
لديه بنك أهداف واسع في قطاع غزة، ويستغرق األمر وقتـا " االسرائيلي"بيرتس إن الجيش    

لن نوقف غارات سالح الجو إلى أن نرى        "امس عن المصدر قوله     " االسرائيلية" "معاريف"ونقلت صحيفة   
لم تعد تتبع سياسة ضبط النفس وفـي حالـة          " سرائيلا" "وقال بيريتس إن     ".نية حقيقية لوقف نار القسام    

  ". أهدافا حددتها بالفعل" اسرائيل"تصعيد القصف الصاروخي الفلسطيني مرة أخرى ستضرب 
، "االسـرائيلي  "وزير الداخليـة   أن   علي حيدر نقالً عن مراسلها،     28/5/2007األخبار اللبنانية   وذكرت  

مع . عندما كنا في غزة أيضاً سقطت صواريخ      . صواريخال يوجد حل سحري لل    "روني برؤون، رأى أنه     
 ".ذلك أقول لهم إنه ال أحد محمي، ال يمكنني أن أعرض على من يتعاطى باإلرهاب بوليصة تأمين

الشرق األوسوأشارت  
" معـاريف "ونقلت موقع صحيفة    .  سديروت في مستوطن   على حماس في أعقاب مقتل    " قاس"هددت برد   
" ستدفع ثمناً باهظاً  "كبير قوله خالل الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء، إن حماس          " اسرائيلي"عن وزير   

  .على مقتل المستوطن
قالت : وكاالتال عالء المشهراوي و   ،غزةنقالً عن مراسلها في      28/5/2007االتحاد االماراتية   وأوردت  

إن الجيش عرض ا" االسرائيلية"عة  اإلذا
و"

عمليات القتل واالغتيال والتدمير وتكثيفها، ودراسة مقترحات تشديد الحصار واإلغـال
  . والكهرباء وإغالق الحواجز والمعابر

  
  غزة

قال
أخضر لتوسيع عملياته البرية في قطاع غزة، 

  28/5/2007 48عرب
  
  ديختر يطالب باحتالل مناطق في قطاع غزة 

، أجري صباح   "االسرائيلية"قال وزير األمن الداخلي االسرائيلي آفي ديختر في حديث مع اإلذاعة العامة             
فلسطينية تزيد من إطـالق     وتستهدف نشطاء المقاومة ال   " اسرائيل"اليوم، إن عمليات االغتيال التي تنفذها       

الصواريخ إلى سديروت ومستوطنات محيط غزة، وطالب بخطوات أخرى في حـرب اسـرائيل ضـد                
 ". مناطق في قطاع غزة والسيطرة على مناطق أخرى دون دخولها          "اسرائيل"تحتل  "واقترح أن    .المقاومة

ر إلى مواتودعا ديخ 
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 و ".مشكلة صواريخ، والعمل ضد الصواريخ وكأن مشكلة شاليت غير موجـودة          
ال يمكنها بأية حال أن تمنع سقوط صواريخ القـسام علـى            " االسرائيلي"عسكرية التي يقوم بها الجيش      

36.

صناعة والتجارة، ايلي يشاي، إلى هدم كل قرية فلـسطينية تطلـق         
جعاً، وان الفلسطينيين سيضطرون منها الصواريخ، معتبراً ذلك حالً نا     

وزير اليميني المتطرف ليبرمان، الذي دعا إلى احتالل محـور فيالدلفيـا لمنـع              الاألقل، وسانده الرأي    

37.

إن العمليـات    اضـاف 
ال

 .سديروت وغيرها
  28/5/2007 48عرب

  
 مسح قرى فلسطينيةالتصعيد وبيطالبون ب االسرائيليقادة الكيان  

صعد وزراء الحكومة االسرائيلية تهديداتهم للتنظيمات الفلسطينية، في أعقاب مقتل          :  آمال شحادة  -القدس  
اسرائيلي في سديروت، ودعا وزير ال

إلى الخضوع بعد هدم قريتين على          

  .تهريب األسلحة عبر االنفاق والقطاع
  28/5/2007الخليج اإلماراتية 

 
  ة وإلى مواصلة العمليات في غزةديسكين يدعو إلى عدم قبول التهدئة في الضف 

 وتركزت حول األوضـاع فـي       األحددعا رئيس الشاباك يوفال ديسكين في جلسة الحكومة التي عقدت           
تفيد تقديرات الشاباك كما عرضها ديسكين فـي        وقطاع غزة إلى عدم قبول أي تهدئة في الضفة العربية،           

وأن ثمة نقـاش    ". االسرائيلية"تمرار الهجمات   آخذة بالتفاقم مع اس   " حماس في ضائقة  "جلسة الحكومة أن    
ويرى ديسكين أن الزمن يلعب في غير صالح حمـاس           .داخل الحركة حول ضرورة وقف إطالق النار      

وأن األجواء في المجتمع الفلسطيني مناهضة لحماس، وأن الفلسطينيين يعتقدون أن إطـالق الـصواريخ               
وقـال   .ر ديسكين أن ذلك يبعث القلق لدى خالد مـشعل         ويعتب. يتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية    

ديسكين أن حماس تستعد بشكل دفاعي في قطاع غزة، وتعـد األنفـاق المفخخـة، والحفـر المفخخـة،              
ودعا إلـى عـدم      .والقناصين والعبوات الناسفة، وغير ذلك من أجل االستعداد إلمكانية اجتياح اسرائيلي          

، ومواصلة الهجمات في غـزة      "حماس تدفع ثمنا يوميا   "ر في جعل    قبول أي تهدئة في الضفة، واالستمرا     
تزيد صعوبة الوضع على حمـاس وأن       " اسرائيل"ويرى ديسكين أن الهجمات التي تنفذها        .بشكل مركز 

لـدى فـصائل    " ضائقة"الفلسطينيين بدأوا يبحثون عن مخرج لوقف إطالق النار، ويشير ذلك برأيه إلى             
من الجمهور الفلسطيني يعبرون عن تشاؤمهم      % 80طالعا للرأي يبين أن     وعرض ديسكين است   .المقاومة

ويقول أن االستطالع أجري في األيام األولـى للهجمـات االسـرائيلية الحاليـة،              . من األوضاع الحالية  
وبرأي ديسكين، الجمهور الفلـسطيني ال يثـق بحكومتـه          . وبتقديره ازداد الوضع تفاقما منذ ذلك الوقت      

خدمة األهداف الفلسطينية، فهي غير قادرة على إيجاد حل لحالة الفلتان والفوضى ولم تقدم              وبقدرتها على   
وُسئل ديسكين عن قدرة حماس الصاروخية وإذا كان بإمكانهـا تكثيـف     .شيئا لتحسن الوضع االقتصادي   

 أليـام   يستطيعون زيادة وتيرة وتكثيف قصف الصواريخ ولكن      : "فأجاب" االسرائيلية"قصفها على البلدات    
لديهم صعوبات في نقل المصابين والحركة وفي قدرتهم على تصنيع الـصواريخ، وهـذا              . محدودة فقط 

وليس صدفة أنهم ال يقصفون عسقالن، فلديهم القدرة واإلمكانية ولكنهم يحتفظون           . األمر يحد من قدرتهم   
تتركـز سياسـية    : "وأضاف. بذلك إلى مرحلة قادمة من التصعيد كرد على ضربات أشد ضد عناصرهم           

حماس في هذه المرحلة على إطالق الصواريخ على سديروت ومستوطنات محيط غزة، وليس أشكلون،              
فهي تحاول أن تجعل ميزان ردها تدريجي وقصف أشكلون سيكون مرحلة تصعيد أخرى تنفيذها مرتبط               

 التنفيذية وليسوا   وأشار إلى أن معظم المصابين من حماس هم عناصر القوة          .بشدة الضربات االسرائيلية  
 ".تفقدهم ثقتهم بنفسهم  "من عناصر الجناح العسكري، ويرى أن الضربات التي يتعرض لها مقاتلو حماس             

وقال إن االنخفاض في وتيرة إطالق الصواريخ يعود إلى أن حماس تجد صعوبة في نقل الصواريخ من                 
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 شديد يجعله               
نح الشرعية  فأبو مازن بالنسبة له ما     ،بحاجة إلى أبو مازن أكثر من ذي قبل       

ويـرى رئـيس الـشاباك أن        .ارة إلى خط االتصاالت المفتوح بين أبو مازن والحكومة االسـرائيلية          

38.

يضاً جزء من الدوالرات من ايران وغيرها هو أ
وعن اح ".كل من هو ضالع في اإلرهاب بهذا الشكل أو غيره مستهدف. اإلرهاب

أوضحنا انه في حال حصل سوء لشاليت، ال قدر اهللا، فإن من : "المخطوف شاليت لألذى، رد سنيه مهدداً

39.

عتقاالت سيكون ضغط دولي 
". اسرائيل"لتحريرهم، وبدل أن يوجه الضغط نحو حماس، سيوجه بالذات نحو 

ه االعتقاالت، باستثناء الئحة اتهام حول عضوية في منظمة إرهابية، هذا إذا رى لن تخرج من هذ

40.

 لن توقـف عملياتهـا          
المسلحة ضد قطاع غزة أو االجتياحات واالغتياالت في الضفة الغربية 

يهة ألساليب حزب اهللا اللبناني،     وأضاف، أن حماس بدأت بإطالق الصواريخ بأساليب شب       . مكان إلى آخر  
ويـرى ديـسكين أن الـضربات        ".إطالق من قرب المنازل وفي بعض الحاالت عن أسطح المنـازل          "

االسرائيلية أثرت على موازين القوى في داخل مناطق السلطة، فكون مشعل يتعرض لضغط
في " وهو بمثابة سلم للنزول     

إش
 .المواجهات بين فتح وحماس هي مسألة أيام أو أسابيع وإذا ما اندلعت ستكون عنيفة وقاسية
  27/5/2007 48عرب

  
  رفيعة لفعلوا في الماضي" اسرائيلية"اغتيال شخصيات  لو كان بمقدور الفلسطينيين :سنيه 

نجاعة العمليات " قال نائب وزير الدفاع افرايم سنيه لإلذاعة االسرائيلية إن :أسعد تلحمي -الناصرة 
، وان "العسكرية االسرائيلية تكمن في المثابرة لتحقيق التأثير المتراكم الذي سيحقق النتائج المنشودة

لسنا بصدد معركة يمكن أن : "وكرر.  ساعات هدفاً جديداًَ ويدمر مواقع لحماسالجيش يقصف كل بضع
 في حال أولمرتورداً على تهديد الفلسطينيين باستهداف  ".ننهيها بضربة قاضية أو بين ليلة وضحاها

أقدمت اسرائيل على تصفية رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية، قال سنيه إنه لو كان بمقدور 
وتابع ان . طينيين فعالً اغتيال شخصيات اسرائيلية رفيعة لفعلوا في الماضي من دون انتظار مبررالفلس

 سواء من يوفر اإللهام الروحاني للعمليات أو من ،ترى في حماس كلها وحدة إرهابية واحدة"اسرائيل 
حتى الصراف الذي ينقل ماليين . يساهم في اإلرهاب

تمال تعرض الجندي 

 ".سيرتكب العمل اإلجرامي واألحمق سيدفع الثمن الباهظ جداً
  28/5/2007الحياة 

 
  آراء في الجيش االسرائيلي ضد إعتقال شخصيات من حماس 

 شخصية 33بالنسبة لموجة االعتقاالت التي جرت ضد " االسرائيلي" تنقسم اآلراء في الجيش :معاريف
في قيادة المنطقة الوسطى قالوا، أمس، إن الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد ال . من حركة حماس

. ضفة، وأضافوا بأن اعتقال شخصيات عامة لن يلقى التفهم من األسرة الدوليةداعي له في منطقة ال
في أعقاب موجة اال"وأشار ضابط كبير في القيادة الوسطى إلى أنه 

ال ريب في أن بشرى 
كب

  ". وجهت هذه التهمة، وفي الختام سيضطرون إلى تحرير عدد أكبر منهم
  28/5/2007السفير 

  
  العسكرية ضد الفلسطينيين عربية ودولية لوقف عملياتها تل ابيب تطالب بضمانات 

الت مكثفة جرت في األيام االخيرة بين اسرائيل وعدد من القيادات           أكدت مصادر مطلعة للمنار أن اتصا     
العربية، تناولت االوضاع المتفجرة في االراضي الفلـسطينية المحتلـة، وقالـت المـصادر أن االدارة                

 تنقلوا بين بعض    "اسرائيليين"االمريكية ودوال اوروبية شاركت في هذه االتصاالت، وأن مسؤولين امنيين           
 ابلغت هذه االطراف انها"االسرائيلية"وان الحكومة    .ربية للهدف نفسه  العواصم الع 

اال بضمانات عربيـة ودوليـة،                
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ناف حمـاس       

   

41.
   بـسبب   "ته برم ،

ونقلت اإلذاعة العبرية ع ،"كتائب القسام "الصواريخ التي تطلقها    
إن سقوط سـديروت    : " قوله ،لذي هدد أكثر من مرة بهجر المستعمرة وترك منصبه بسبب الصواريخ          
 الصهيونية إلى أن تساهما في       والسياسية    

42.

اآلن بعـد ان  "وتـابع  . يات الجيش االسرائيلي بال توقف رغم عمل         
تحققت االهداف واصبحت البلدات االسرائيلية رهائن بيد المنظمات الفلسط

واشار الى ان وزير الحرب بيريتس اعطـى حريـة          . "وقت الذي اصبحت سديروت خاوية من سكانها      
 الميدانية للجيش تطالب بحركـة  

43.

وبموجب توصيات اللجنة فـإن     .  بنود الميزانية، كما هو متبع حالياً         
الجيش يحصل على ميزانية احتياط لحال وقوع حرب ليتسنى له استخدام

صرف لها سيكون بالتنسيق مع الحكومة على ان تعقد اجتماعات متواصلة يقيم فيها الوضـع الـسياسي                 
رب والجيش          

، وفي حال اسـتئ"اسرائيل"بحيث ال تعود حركة حماس الى اطالق الصواريخ على جنوب           
 . سوف يستخدم كل الوسائل العسكرية ضد الحركة"االسرائيلي"ذلك، فان الجيش ل

 28/5/2007المنار الفلسطينية 
  
 "القسام"بسبب صواريخ " سقوط المشروع الصهيوني برّمته"يحذّر من " سديروت"رئيس  

سقوط المشروع الصهيوني"، مما أسماه    "سديروت"حذّر رئيس بلدية مستعمرة     : الناصرة
ن م إيلي مويال، رئيس بلدية سـديروت           

وا
، داعيا المؤسسة األمنية"يعني سقوط المشروع الصهيوني برمته    

 .ال أن تسمح بإفراغها من المستعمرين" سديروت"زيادة عدد المستعمرين الصهاينة في 
  28/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 حماس انتصرت في معركة الصواريخ": االسرائيلي"لتلفزيون ا 

 ان حركـة حمـاس      "القناة الثانية "لي  قال المعلق العسكري للتلفزيون االسرائي     : أحمد عبدالفتاح  -القدس  
واضاف دانيال  . انتصرت في المعركة التي تخوضها حاليا ضد اسرائيل حيث اسماها معركة الصواريخ           

ان حماس بدأت في اطالق الصواريخ على اسرائيل للتخلص من االقتتال الداخلي مع فتح وانها نجحـت                 
في ذلك وتستمر في اطالق الصواريخ 

ينية تطالب حماس بالتهدئة في             
ال

الق الصواريخ، لكن القيادةحركة نسبية للجيش في الرد على عمليات اط 
  . اكبر للعمل ضد المقاومة الفلسطينية

  28/5/2007القبس الكويتية 
  
 جيش بعشرات مليارات الدوالراتالتوصية بزيادة ميزانية ": اسرائيل" 

 مؤخرا للبحـث    ، والتي شكلت  "بروديت"أوصى تقرير لجنة اسرائيلية يطلق عليها       :  آمال شحادة  -القدس  
في تركيبة ميزانية جيش االحتالل، التي تعرضت النتقادات بسبب ضخامتها، بزيـادة هـذه الميزانيـة                

وتبلغ قيمة ميزانيـة     .خالفا للتوقعات بأن تخرج اللجنة بانتقادات لتركيبة الميزانية       ،  بمليارات الدوالرات 
رر زيادة المبلغ في اعقاب العدوان علـى         مليار دوالر بعد ان تق     13جيش االحتالل لهذه السنة اكثر من       

 .وتشكلت اللجنة بعد ثالثة اشهر من العدوان لدراسة مطالب الجيش المتواصلة بزيـادة ميزانيتـه              . لبنان
وفرضت سرية تامة على سير اعمال هذه اللجنة االمر الذي اعتبره البعض عمال غير اخالقي ورأى فيه                 

ما يعقبه بالتالي من تظاهرات بسبب الميزانيات التي اقتطعـت          أنه محاولة لمنع االعتراض واالحتجاج و     
ومما جاء في توصيات اللجنة تغيير       .من وزارات اخرى، خاصة الصحة والتعليم، لصالح ميزانية الجيش        

طريقة التعامل مع تركيبة الميزانية وزيادة بعض مليارات الدوالرات اليها على ان يتم التعامل معها ككل                
نية الحرب عن بقيةوعدم فصل ميزا  

ها، اما اذا لم تقع الحرب فـأي                  

وأكدت اللجنة ضرورة مضاعفة رقابة الحكومة على وزارة الح. االمني واحتياجات الجيش  
  .في كل ما يتعلق بصرف الميزانية

  28/5/2007الخليج اإلماراتية 
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، "حيال فشله في الحرب على لبنان"يكون شريكاً في حكومة برئاسة اولمرت 

ي أيالون صرح عام  :الوكاالت – ة

  ".لتغييره بمرشح آخر من كاديما
تصاعدت وتيرة اإلتهامات المتبادلة بين مرشحي حزب العمل : 27/5/2007 48 صحيفة عربي

وقال الناطق بلسان حزب العمل،  .تهم التزوير في األوراق اإلنتخابية

  
  "االسرائيلي" "العمل"عدم استبعاد فوز أيالون في الجولة األولى من المنافسة على زعامة  

 إلى ، اليوم،يتوجه أعضاء حزب العمل االسرائيلي: الناصرة: 28/5/2007الحياة ذكرت صحيفة 
صناديق االقتراع الختيار زعيم للحزب، وسط توقعات بأن يضطروا إلى االقتراع في جولة ثانية بعد 

 40أسبوعين حيال استطالعات الرأي التي استبعدت نجاح أي من المرشحين الخمسة في الحصول على 
 الحد األدنى من األصوات التي يحتاجها المتنافس للفوز، بحسب دستور في المئة من األصوات، وهو

وبحسب االستطالعات، فإن رئيس جهاز األمن العام السابق النائب عامي أيالون ورئيس  .الحزب
الحكومة زعيم الحزب السابق ايهود باراك اللذين يخوضان تنافساً متالصقاً، سينتقالن إلى الجولة الثانية 

 في المئة 34أظهر معدل االستطالعات ان أيالون يتقدم على سائر المتنافسين ويحصل على و. الحاسمة
 في المئة، 16 في المئة، ثم زعيم الحزب الحالي وزير الدفاع عمير بيرتس 3(من األصوات، يليه بارك 

ن سيهزم وتؤكد االستطالعات ان أيالو.  في المئة2 في المئة، ثم داني ياتوم10فالنائب اوفير بينيس 
ورغم هذه األرقام، يحاذر معدو االستطالعات الجزم بأن االنتخابات لن تحسم  .باراك في الجولة الثانية

 4 في المئة من أعضاء الحزب لم يحسموا موقفهم بعد، ثم ان هامش الخطأ بنسبة 7اليوم، خصوصاً ان 
، كما يقول "لمئة من األصوات في ا40وهذان عامالن قد يدفعان أحد المرشحين إلى بلوغ "في المئة، 

أحدهم، مضيفاً، ان الساعات األخيرة قبل فتح الصناديق تشهد تراجعاً في التأييد لبينيس بعد أن رأى 
أنصاره ان ال أمل له في النجاح، ما يدفعهم إلى تغيير تصويتهم في اللحظة األخيرة وااللتحاق بأيالون، 

واشتدت  .أحدهما لحسم المعركة في الجولة األولىأو باراك ما يمنحهما قوة إضافية تعزز فرص 
قطاع "وأكدت تقارير صحافية ان .  بين المتنافسين وسط أنباء عن محاوالت لشراء ذمم، أمس،المعركة

اللذين " قطاعي العرب والدروز"في الحزب، هو الذي سيحسم النتيجة، فضالً عن وزن " الكيبوتسات
وبينما واصل باراك التزام الصمت بمشورة مستشاريه، أعلن  .حسما معارك سابقة على زعامة الحزب

منافسه ايالون انه لن 
لكن أيالون استدرك . بقيام األخير باختيار بديل الولمرت" كديما"و " العمل"مشترطاً إعادة التحالف بين 

من الحكومة بمفرده، بل سيعود إلى مؤسسات الحزب، وهو ما " العمل" القرار بسحب قائالً انه لن يتخذ
فسره مراقبون تراجعاً عن إعالن سابق قبل شهر انه سيسحب الحزب من التوليفة الحكومية إذا بقي 

 .اولمرت على رأسها
القدس المحتل: 28/5/2007البيان اإلماراتية وأضافت صحيفة 

المرشح األوفر حظاً، حسب استطالعات الرأي األخيرة، للفوز في االنتخابات الداخلية لرئاسة حزب 
وفي هذه الحالة سيقف رئيس الوزراء  .العمل، أنه لن يجلس في حكومة برئاسة إيهود أولمرت

زمات التي ترتبت إيهود أولمرت، أمام مفترق طرق مرة أخرى بعد أن اعتقد أنه تجاوز األ" االسرائيلي"
  .عن تقرير لجنة فينوغراد للتحقيق بالفشل في العدوان على لبنان

سيعمل بعد فوزه في االنتخابات الداخلية للحزب "وقال مقربون من يعلون إنه قال في جلسات مغلقة إنه 
على عقد اجتماع لمركز حزب العمل ويدفع نحو االنسحاب من حكومة أولمرت وتشكيل حكومة إصالح 

الظروف في كاديما "وحسب تقديرات أيالون، كما نقلها مقربوه، أن". ومية جديدة مع حزب كاديماق
عامالً محركاً "وأنه ينوي أن يكون " ناضجة لتغيير أولمرت

وف
، إذ تراشق الناشطون الخمسة

ليؤور روسبراس، إن هنالك حزمة من الشائعات من جميع المتنافسين تتحدث عن تزوير في األوراق 
  .اإلنتخابية، لكن أيا من المرشحين لم يتقدم بشكوى رسمية
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45.
ة 

 درجة االستعداد في صفوفها، إلى الحالة التي تلي، مساء السبت،رفعت 
  .لقدس الشرقية في ا،أول من أمس  بعد ظهر ،د الهجوم المسلح الذي شنه فلسطينيان على قوات األمن

هناك رغبة قوية  م أن 

  

46.

ومن بين المعطيات التي  . ايجاد المراعي
 10ذكرت خالل الجلسة اتضح ان نسبة المزارعين العرب هي 

بينما . من المنتوجات الزراعية في البالد % 10ية العربية تشكل نسبة المر بالنسبة للمنتوجات الزراع
عة االمر الذي ال يسد احتياجات المزارعين 

47.

تشكل فرصـة لـدمج      التي أعتبرها    هذا الخطوة ة عن سروره ل    
هذه الجمعيات تستخدم جن يشار إلى أن     .المواطنين العرب في المجتمع االسرائيلي    

جيش اإلسرائيلي وضباط في جهاز الشاباك وسياسيين إسرائيليين لقديم محاضرات للمشاركين لتشجيعهم            
 تنظيم رحالت أو لقاءات في المناسبات الوطنية الفلسطينية          

48.

طعة 
، والحمالت الجماهيرية التي تقوم بها، ومساواتها إلسرائيل بن"إسرائيل"

ودعت الجريدة  ".، تجعل المعركة على الرأي العام في بريطانيا أمرا في غاية األهمية"ألبرتهايد

   في القدس"اسرائيلي"استنفار  
 أن قوات الشرطة اإلسرائيلي، أمس، اإلسرائيلية"يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : الوكاالت – ةغز 

 مباشرة حالة الطوارئ، وذلك 
بع

نعل": ونقلت عن يورام أوهايون رئيس شعبة العمليات في الشرطة اإلسرائيلية قوله
   . على حد زعمه"تجري بنشاط في الوقت الراهن لتنفيذ هجمات إرهابية ومحاوالت تنفيذ هذه الهجمات 

 28/5/2007البيان اإلماراتية 
  
   حجم التمييز في التعاطي مع المزارعين العربجلسة خاصة في الكنيست تكشف 

 جلسة خاصة لمناقشة وضع ، يوم الثالثاء االسرائلية،عقدت اللجنة البرلمانية المالية: عبدالمنعم فؤاد
المزارعين وتطوير هذا المجال وبحث الصعوبات التي يعاني منها المزارعون، وجاءت الجلسة ضمن 

وتحدثت  .والذي شمل معرضا للمزارعين والمنتوجات الزراعيةيوم الزراعة الذي كان في الكنيست 
عضو الكنسيت ناديه حلو عن وضع المزارعين في البالد بشكل عام وخصت بالذكر مشاكل المزارعين 
العرب الذين يعانون من مشاكل عديدة وخاصة بهم وطالبت الحكومة ببلورة خطة النشاء اطار حكومي 

لى تطوير هذا المجال وتخصيص مساحات من االراضي للزراعة لحل مشاكل المزارعين والعمل ع
والمراعي الصحاب المواشي الذين يعانون من ازمة كبيرة في

من المزارعين بشكل عام وكذلك % 
ا

فقط من المياه المخصصة للزرا % 2.5تخصص لهم نسبة 
  .ويشكل خطورة على استمرار هذا المجال في الوسط العربي

 26/5/2007صوت الحق والحرية 
  
   الخدمة الوطنية اإلسرائيليةجمعية عربية لتشجيعترخيص  

أعلن اليوم عن موافقة السلطات اإلسرائيلية على إقامة جمعية عربية، هدف نـشاطها تـشجيع الـشباب                 
باسم جمعية المساواة االجتماعية والخدمة الوطنيـة فـي         ،  العرب على تأدية الخدمة الوطنية اإلسرائيلية     

رئيس الجمعي وقد أعرب    .الوسط العربي 
ـراالت سـابقين فـي    

ال
ى عنال تتوان كما أنها   . ودمجهم في المشروع  

  .إلبعاد المشاركين عن األجواء الوطنية
 28/5/2007 48عرب

  
  تفتح الحرب على بريطانيا" هآرتس"صحيفة  

وقاحة نقابة "أو " المعركة على بريطانيا" تحت عنوان ، اليوم،في افتتاحيتها" هآرتس"كتبت جريدة 
بريطانيا قد تحولت في السنوات األخيرة إلى جبهة النضال ضد حق "، إن "طانيينالمحاضرين البري

حيث أن عددا من المنظمات البريطانية التي تنادي بمقا. إسرائيل في الوجود كدولة يهودية
ظام التمييز العنصري 

ا"
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   من مخيم نهر البارد شمالي لبنان نتيجة االشتباكات.49
 في لبنان مؤتمرا وكالةعقدت المفوضة العام لالونروا، والمدير العام لل       :طرابلس 

 وسرايا طرابلس والبلدية، حيث اطلعـا، لالجئين الفلسطينيين  الجولة التي قاما بها وشملت مخيم البداوي      
 ألـف   24 نحـو     

50.

ذكر  ومن جهة أخرى     .اء حوامل      

زانات المياه في المخيم     
  .تعرضت للتدمير، إضافة إلى أن عدداً آخر منها أصيب نتيجة القنص

أن من الخسائر التي تم تـسجيلها فـي         

عدد كبير جدا        
  . المعدة لالستعمال، فضال عن إصابة عدد من المحوالت الكهربائيةمن الخزانات

، "التعنّت العربي"النقابات األكاديمية في بريطانيا إلى دعم ما زعمته مبادرات إسرائيلية للسالم في مقابل 
 .الخصوصالذي تتعرض له الدولة العبرية وبلدة سديروت على وجه " اإلرهاب"بحسب الصحيفة، و

  27/5/2007 48عرب
  
 فلسطيني ألف نازح24: األونروا 

صحافيا مشتركا إثـر        
       

الى وجود وقد أشار كوك     . للنازحين من مخيم نهر البارد     على سير تنفيذ أعمال االغاثة    
 انه ليس هناك أرقام دقيقة حول عدد المتبقين في مخيم البارد، لكنه يقدر انهم               اوضحم. نازح حتى األمس  

  .بين ثالثة وثمانية آالف شخص
  28/5/2007السفير 

  
   همضحايا يمتعضون من تجاهل االعالم لعدد النازحون من مخيم نهر البارد: تحقيق 

ال أحد من الموجودين    أن  : رشا حطيط  و حسن عليق  عن مراسليها  28/5/2007األخبار اللبنانية   نشرت  
 نتيجـة    المـدنيين   يعطي رقماً نهائياً لعدد القتلى      الذي لجأ اليه نازحو مخيم نهر البارد،       في مخيم البداوي  

 أبدوا امتعاضهم مما ذكرته وسائل اإلعالم       العديد، لكن   االشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح االسالم      
ن يأطباء عـامل   في حين أن     .عن عدم تجاوز عدد المدنيين الذين قضوا منذ بدء االشتباكات القتيل الواحد           

 شهيداً، نقل أربعـة     14 على اإلعالميين أسماء     وزع التابع للهالل االحمر الفلسطيني،      في مستشفى صفد  
وعلى صـعيد   . ما البقية ال تزال جثثهم داخل مخيم البارد، وبعضهم دفن هناك           في منهم إلى مخيم البداوي،   

ذكر المسؤول اإلعالمي في الهالل أن عدد المرضى والجرحى الذين نقلوا من مخيم نهـر               الجرحى فقد   
جرحـى ومرضـى    ال إلى أن عدداً من       في هذا الصدد   شار ويُ .300لى  البارد إلى مستشفى صفد يزيد ع     

 توجيهات للمستشفيات   اللبنانيأعطى وزير الصحة    قد  و. آخرين تم إجالؤهم ونقلهم إلى مستشفيات لبنانية      
 جريحاً عولجوا من إصابات شديدة دون الحاجة إلى إجراء          11ذكر أن   فقد  إضافة إلى هؤالء،     .همباستقبال

 عمليات قيصرية وإجهاض أجريت لنس8ية لهم، كما أن     عمليات جراح 
أطباء ومسعفون عاملون داخل مخيم نهر البارد أن عدداً من المراكز الطبية واالستشفائية فـي المخـيم                 
أوقف العمل فيها، نتيجة تعرضها للقصف، أو إثر تعرض محيطهـا لقـذائف أو صـواريخ أو طلقـات                   

ذكر أن المركز الطبي الوحيد الذي ال يزال يعمل داخل المخيم هو مركز الشفاء، الذي تنقـصه                 و. قناصة
كما ذكر شهود عيان أن عدداً من خ .أنواع عديدة من األدوية والمستلزمات الطبية     

: 25/5/2007الفلسطسينية لحقوق االنسان    المؤسسة  وذكرت  
 منزل آخـر تـضررا      350تضرر اكثر من    و منزل تدميرا كليا،     150مخيم نهر البارد، تدمير اكثر من       

تدمير خزانان مركزيان لماء الشرب، ووجزئيا ومتوسطا، إضافة إلى تضرر ثالث مساجد        

  
  مخيم لالجئين الفلسطينيين جنوبي لبنانانفجار قنبلة يدوية في  .51

 دوى انفجار في مخيم برج الشمالي لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور الجنوبية، تبين الحقاً               :بيروت
  .سفر عن أي إصابات أو أضرار، دون أن تهولأنه ناجم عن انفجار قنبلة يدوية، ألقاها مج

  28/5/2007الحياة 
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52.

ي، بما في ذلك الوجـود      ة للشعب الفلسطين         
الفاعل في مؤسسات الرأي العام الدولية وفي المؤسسات االقتصادية واالجتماعية و

دعا الى إرساء أسس التنسيق مع باقي األطر والمؤسسات الفلسطينية الناشئة في أوروبا مـع الجاليـات
. راتيجي للقـضية الفلـسطينية       

53.

ويقتـرح، فـي     .على قضية الالجئين الفلسطينيين        
رسالة وجهها إلى رئاسة المجلس التشريعي ورئيس دائرة شؤون الالجئين بمن

ن تمتعه بحق اإلقامة الدائمة فـي بلدتـه كل فلسطيني حال ويحول االحتالل الصهيوني دو       هوالفلسطيني  
ن تاريخ بدء حرمانه من هذا الحق أو                 

  
  بإجراءاته يحول القدس إلى منطقة عسكرية االسرائيلياالحتالل .54

لـراغبين  تكشف آلية تعامل سلطات االحتالل االسرائيلي مـع الفلـسطينيين ا          :  منتصر حمدان  -م اهللا   
 يحظـر وجـود                  

  28/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  لمؤتمر الفلسطيني في برشلونة يشدد على ان منظمة التحرير مرجعية السلطةا 

شدد البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للجاليات والفعاليات الفلـسطينية فـي           :  جيهان الحسيني  -برشلونة  
في برشلونة، على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيـد            الذي انعقد اخيرا     ، أوروبا –الشتات  

 وهي المرجعية العليا للسلطة الفلسطينية، كما طالب بمشاركة فلسطينيي الشتات فـي             ،للشعب الفلسطيني 
. التمثيل الحقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابات ديموقراطيـة مـع مراعـاة النـسبية               

لوطنية للشعب الفلسطيني كما رسمتها وثيقة الوفاق الوطني، وفي مقـدمها العـودة             تمسك باألهداف ا  الو
دعا الـى    كما   .، وعاصمتها القدس  67وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود         

شعب دعا الى تأكيد حق ال    و. منظمة وهياكلها وتوسيع اطرها لتشمل القوى الوطنية كافة       التفعيل مؤسسات   
الفلسطيني في النضال بكل وسائل المقاومة المشروعة النهاء االحتالل االستيطاني للضفة الغربية والقدس             

 -ودعا الى العمل على بناء قـوة ضـغط فلـسطيني       .وقطاع غزة، بما في ذلك إزالة الجدار العنصري       
عربي لكسب تأييد الدول األوروبية للحقوق الوطنية المشروع

كمـا  . وسائل اإلعالم           
                 

اني األممي االسـتالعربية كافة، تمسكاً بالعمق العربي واالسالمي واالنس      
وطالب بتوفير وسائل الدعم السياسي واإلعالمي والمالي للمؤسسات األهلية الناشطة في ميـادين العمـل             
الوطني كافة في داخل فلسطين وخارجها، والعمل على صون الهويـة الوطنيـة الفلـسطينية للجاليـات                 

  .على التراث الوطنيالفلسطينية في أوروبا من خالل الحفاظ 
  28/5/2007الحياة 

  
  دعو العتماد تعريف جديد وموحد لالجئ الفلسطينيأكاديمي فلسطيني ي 

دعا الدكتور عصام عدوان أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القـدس المفتوحـة             : أحمد فياض  -غزة  
الدراسـية بالمـدارس     إلى وضع تعريف جديد وموحد لالجئ الفلسطيني، واعتماده في المقررات            ،بغزة

والجامعات الفلسطينية والعربية واٍإلسالمية، للمحافظة 
 الالجـئ   أنظمة التحرير،             

         
األصلية من فلسطين، وبكامل حقوق المواطنة فيها، بغض النظر ع

وأوضح أنه تقدم بهذا التعريف بعدما دأبت األوساط الـسياسية المختلفـة علـى تقـديم                 .طريقة حرمانه 
ـ  4.5نروا قصرت تعريفهـا لالجئـين علـى         واألتعريفات متعددة ومختلفة، مذكراً بأن       ن الجـئ،  و ملي
  .آخرين مليون 2.5وأضاعت بهذا التعريف حقوق نحو 

  28/5/2007الجزيرة نت 

را
بدخول القدس، عن وجود قرار غير معلن بتحويل المدينة المحتلة الى منطقة عـسكرية

 الى نشر قوات معززة من       االسرائيلية وتعمد السلطات  .الفلسطينيين من حملة بطاقات الضفة الغربية فيها      
هام إيقـاف أي مـواطن      جنود وأفراد الشرطة في محيط المدينة وداخل شوارعها حيث يتولى هؤالء م           ال

  .الغربيةيشكون في انه من سكان الضفة
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  في الضفة الغربية.55
استمرت قوات االحتالل في توغالتها في العديـد : رامي دعيبس وعلي سمودي   

ي الضفة الغربية حيث شنت حملة تفتيش واسعة النطاق طالت العشرات من المنازل اعتقلت              لسطينية ف 
شيخ جمال ابـو     

56.

ومن جهة . صادر أمنية فلسطينية
مدينة والذي داهمته التفقد محافظ جنين مقر لجنة أموال الزكاة في أخرى فقد 

على و.وعاثت فيه وصادرت أجهزة حاسوب وسرقت مبلغا من المال وحطمت بعض محتوياته وأثاثه
ن بيت لحم وحاصرت إحدى 

  
  إصابة فلسطينيين بجروح خطيرة في قصف مدفعي إسرائيلي جنوب غزة .57

عقب سلسلةوذلك  . أصيب فلسطينيان بجروح وصفت بالخطيرة في قصف مدفعي إسرائيلي جنوب غزة          
قالت  فيما   .س وللقوة التنفيذية            

58.
العدوان اإلسرائيلي،  استنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان    : عال محمود  - غزة

لسطيني والذي يشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، السـيما اسـتمرار الهجمـات               
 المدنيين فـي       

59.

يؤدي طينية ينهي اإلحتالل اإلسرائيلي ويفضي في النهاية إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة س
وشد .إلى الفشل في معالجة جميع القضايا األخرى في المنطقة

  
 ضمن سلسلة من االعتقاالت تقل ابنة األسير أبو الهيجايعاالحتالل  

مـن المـدن والقـرى              
الف

 الابنة وقد اعتقلت خالل ذلك   . خاللها عددا من المواطنين ونقلتهم إلى جهة غير معلومة        
يا الزبيـدي   شقيق زكر  كما اعتقل .  في سجون االحتالل االسرائيلي     مع ثالثة من أبنائه    يقبع الذي   الهيجاء

  .خالل حملة تفتيش واسعة النطاق بحجة البحث عن مطلوبين لديها
  28/5/2007 48عرب

  
  الضفة الغربية وتسرق مقر لجنة للزكاة للثقافة والتراث في اقوات االحتالل تقتحم مقر 

صادرت قوات االحتالل اإلسرائيلي كافة ممتلكات مركز جذور للثقافة والفنون الواقع : رامي دعيبس
متخصص في عقد الدورات الثقافية واألنشطة المجتمعية ، والمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلةب

 مهأكدت بحسب ما الهادفة إضافة إلى ورشات العمل والندوات وغيرها
ت االحتالل اإلسرائيلي قوا

 
كانت قوات االحتالل قد توغلت في مخيم الدهيشة بالقرب مصعيد آخر فقد 

حمت عددا من المنازل بحجة اقت، كما اعتقلت ثالثة مواطنين ونقلتهم إلى جهة غير معلومةوالنوادي 
  . فيما اعتقلت احد المواطنين في مدينة قلقيلية،البحث عن مطلوبين لديها

  27/5/2007 48عرب

  
غارات الجوية التي شنتها قوات االحتالل خالل الليل ضد مواقع لحمامن ال 

ن جنود االحتالل وجهوا نيران المدفعية ضد مسلحين اطلقا قذائف مورتر باتجـاه             أالمصادر اإلسرائيلية   
  .اسرائيل في جنوب غزة

  28/5/2007 48عرب
  

   اإلسرائيلي على الشعب الفلسطينيالعدوانتصاعد مركز الميزان يستنكر  
 المتصاعد على الـشعب      

الف
جعل عدد الضحايا منمما  ظة بالسكان،   الجوية التي تستهدف منشآت مدنية في مناطق مكت       

وأكد على أن تقاعس المجتمع الدولي عن التحـرك          . جريحاً 189 شهيداً و  47 ، والذي بلغ  ارتفاع مستمر 
  .الفاعل، وصمته تجاه الجرائم، يشكل عامالً مشجعاً لقوات االحتالل على االستمرار في عدوانها

  27/5/2007وكالة سما 
  
  يحذر من إخفاق المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينيةردنيالعاهل اال 

 من أن إخفاق المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل ، اليوم، عبداهللا الثانيالعاهل االردنيحذر : انعم
للقضية الفلس

، خالل لقائه أعضاء وفد عبداهللا الثانيد 
  

            28 ص                                    735:                                 العدد28/5/2007اإلثنين : التاريخ



  

  

 
 

كونغرس األميركي الذي يزور المملكة برئاسة السناتور الديمقراطي باتريك ليهي من والية فيرمونت، 
ي واقع الشرق األوسط من خالل 

60.

على االعالم الداخلي والخارجي، كما انها تأتي في سياق وضع االخر في االطار السليم 

ن الحركة االسالمية بعض خصومها او من ال يفهم حقيقة 
  ."مواقفها

الباحث '' كارنيجي للسالم الدولي''عام للحزب زكي بني أرشيد لمبعوث معهد ن جانبه أكد األمين ال
ن بالحوار اإلنساني المتوازن على 

61.

استهدافها وارتكاب تجاوزات في "، رغم اتهام الحركة للحكومة بـ"طعة
وكان ". عملية التسجيل لالنتخابات البلدية والسماح بمشاركة العسكريين فيها

شهدت "يحه، أمس، الدعوة الجتماع الشورى، السبت، بأن الساحة السياسية مزة منصور برر في تصر
حركات تصب في اتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني، بالتزامن مع توتر شديد لدى بعض أصحاب 
ض عليها في الوقت الذي يجري التحضير 

  

ال
فعلى أهمية دور مجلسي الشيوخ والنواب األميركيين في التأثير إيجابا 

دعم الجهود الرامية إلطالق عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وإعادة الجانبين لطاولة 
 .المفاوضات

  27/5/2007وكالة االنباء االردنية بترا 
  
  لقاءاتنا باالميركيين قديمة جديدة وال نحتاج وسيطا: "العمل االسالمي" 

زب جبهة العمل اإلسالمي عن لقاء جديد، هو الثاني خالل اقل من أسبوع، تم  كشف ح:خلف الطاهات
 في مقر الحزب جمع قيادات الحركة اإلسالمية مع خبراء أميركيين متخصصين في ،السبت الماضي

 ان هذه اللقاءات ،وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الدكتور ارحيل غرايبة .الشأن االنتخابي والسياسي
ان لقاءات الحركة االسالمية مع مراكز البحث واالعالميين لم تتوقف ولم تنقطع ال "دة وقال قديمة جدي

وبين الغرايبة ان قيادات الحركة االسالمية التقت  ."سابقا وال الحقا، وان لقاءاتنا ليست ظاهرة جديدة ابدا
ي سياق انفتاح الحركة ، موضحا ان ذلك يأتي ف"كارنيجي للسالم الدولي"اكثر من مرة مع باحثي معهد 

االسالمية 
وبرر  .والصحيح لمواقف الحركة االسالمية وسياساتها من مختلف القضايا الدولية وقضايا المنطقة

العتقاد "ركية من مختلف انحاء العالم الغرايبة مثل هذه اللقاءت المتكررة مع جهات اميركية وغير امي
لدى قيادات الحركة االسالمية ان هناك تشويها احيانا لمواقفها وأن هناك نقال غير دقيق وغير صحيح 

 مشيرا الى انه احيانا يتولى التعبير ع"الفكارها

م
يؤم" ان الحزب ، خالل لقائه به السبت الماضي،األميركي نتان براون

اإلسالمية الراشدة التي تنادي بالسلم "، منوها الى منطلقات الحزب "أرضية المصالح المتبادلة للشعوب
  ."والحرية والعدل والتشاركية وحقوق االنسان

  28/5/2007الرأي األردنية 
  
  يعتزم تعجيل إعالن مشاركته في االنتخابات النيابية" العمل اإلسالمي" 

يعقد مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي السبت المقبل اجتماعا :  بترا– ماجد توبة -عمان 
ضده، فيما رجح مصدر قيادي في الحركة " االستهداف الحكومي المستمر"ارئا لمناقشة ما يعتبره ط

المتوقعة " عن حسم قرار الحركة بالمشاركة في االنتخابات النيابية القادمة"اإلسالمية، أن يعلن المجلس 
  .نوفمبر المقبل/ في تشرين الثاني

يطغى "مية إلى أن تيار المشاركة باالنتخابات النيابية وتشير معلومات تسربت من أوساط الحركة اإلسال
صوته على صوت الداعين للمقا

رئيس مجلس شورى الجبهة 
ح
ت

القرار، تم التعبير عنه بمهاجمة الحركة اإلسالمية، والتحري
  ".تخابية المقبلةلالستحقاقات االن

 28/5/2007الغد األردنية 
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62.
يل كتلة النتخابات بلدية اربد الكبرى المقرر اجراؤها في الحادي 

مل االسوبرر الناطق االعالمي لحزب جبهة الع .والثالثين من الشهر تموز
بنظرة الحركة االسالمية الى المرشحين والتجمعات التي ينتمون اليها نظرة احترام "طعامنة القرار 

وقال ان الحركة االسالمية وجهت  ." من مسافة واحدة

63.

وأكد رئيس نادي الوحدات طارق . ان جماهيري أقيم في نادي الوحدات

د ان ذكرى النكبة احدى عناوين نكبة األمة في فلسطين، 
وهو يوم عنوان قيام الدولة التي قامت على الغزو واإلرهاب واالغتص

  ".تيجة ألوضاع األمة كلها
األكثر عدالً، ولكنها " كانت نية

  

  رفض إقامة مهرجان بذكرى اغتصاب فلسطين في مخيم عزمي المفتي .64
حافظ إربد علي الفايز طلب حزب جبهة العمل اإلسالمي فرع إربد إقامة مهرجان في رفض م: بد

البشايرة إن 

  

65.

 الجـاري أي    31الحكومة قبـل            

  
  الحركة االسالمية تتخلى عن التكتل في انتخابات بلديات اربد 

 قررت الحركة االسالمية عدم تشك:اربد
المي في اربد الدكتور فتحي 

ال
وتقدير وان موقف الجبهة من جميعهم ينطلق

للعضوية على صعيد البلديات التي ستخوض انتخابات كوادرها واعطتها حرية االختيار لالفضل والكفؤ 
  .الرئاسة فيها على صعيد محافظة اربد

  28/5/2007الرأي األردنية 
  
  مهرجان يؤكد تمسك الفلسطينيين بحق العودة 

أحيا حزب الوحدة الشعبية ونادي الوحدات، اول من امس السبت، الذكرى التاسعة والخمسين : عمان
 مهرجللنكبة الفلسطينية، عبر

اإلصرار العنيد على التمسك بحق "خوري، في كلمة استهل بها المهرجان، ان إحياء ذكرى النكبة يعني 
ال يستطيع أن ينكر هذا الحق مهما قست الظروف "وشدد على ان أحدا ". العودة إلى الوطن السليب

واعتبر الكاتب جورج حدا". الوتغيرت األحو
ظاهرة "وقال ان النكبة . اب

ون
من جهته، اكد امين عام حزب الوحدة سعيد ذياب ان القضية الفلسطي

بالمقابل كانت القضية التي تم استهدافها وتعرضت لكل صنوف الغدر والتآمر من الدول الكبرى أميركا 
  ". وبريطانيا بالتحالف مع الحركة الصهيونية

 28/5/2007الغد األردنية 
  

إر
وقال . ذكرى اغتصاب فلسطين في مخيم عزمي المفتي، وفق رئيس المكتب زكي بشايرة

المحافظ وافق على إقامة المهرجان في مقر الحزب، علما أن إقامة أي نشاط في المقر ال يحتاج الى 
 .حسب قانون األحزابموافقة 

 28/5/2007الغد األردنية 
  
  لقطع الطريق على حل البرلمان وتشكيل حكومة ثانية..  بري يقترح استقالة السنيورةنبيه 

ان بعـض األطـراف اخـذوا       لبنانية  من مصادر نيابية ووزارية     " الحياة"علمت  :  محمد شقير  –بيروت  
الـرئيس  ، في حال التوافق عليها، لقطع الطريق علـى  يتداولون مجموعة من األفكار التي يمكن تسويقها   
وبحسب هذه المصادر فإن رئيس المجلس النيابي نبيـه          .لحود الذي يستعد للقيام بخطوة ما ضد الحكومة       

وأكدت ان بري يقتـرح، فـور        .بري يشارك حالياً في هذه المداوالت الجارية ضمن نطاق محدود جداً          
 السنيورة الى تقديم استقالته لفسح المجال لتشكيل حكومة جديدة يـصار            ، ان يبادر   الدولية إقرار المحكمة 

الى االتفاق على بيانها الوزاري العتقاده بأن هذه الخطوة تعيد الى لبنان االنفراج السياسي، اضافة الـى                 
انها تسهم في إنهاء اعتصام قوى المعارضة في الوسط التجاري لبيروت المستمر منـذ مطلـع كـانون                  

وأشارت ايضاً الى ان بري يقترح ان تستقيل  .ديسمبر الماضي  /األول
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وقالت  .الخميس المقبل الذي يصادف اليوم األخير من الدورة العادية للبرلمان         
تشارات نيابيـة   إن االستقالة، ستؤدي حتماً الى فتح دورة استثنائية للبرلمان مخصصة إلجراء اس           " حياة

امـا اذا    .ومة العتيـدة             

66.

". بتسليم القتلة الى العدالـة    "وطالب  " ج خاطئ 
 هي فقط- وهناك معلومات وثيقة     -برأيي ان فتح االسالم     : "وافاد جنبالط 

واتت بهذا السالح من خـالل      . ارد مع احمد جبريل، مع فتح االنتفاضة او ما تبقى من فتح االنتفاضة            
ـان محكومـا           

  

67.

ه  تبين أن الخيار العسكري هو أبعد وآخر الحلول نظرا إلى كلفت               
إلى ذلك، قال متحدث باسم الشرطة       .اهظة وانعكاساته الخطيرة على األوضاع في المخيمات الفلسطينية       

 اللبنانية في بيروت مساء أمس األمر الـذي                 

68.

الوضع في  : لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، الذي قال           

أوساط سياسية بارزة لــ      
ال"

ملزمة الختيار رئيس الحكومة الجديد ومن ثم إجراء مشاورات نيابية لتشكيل الحك
اصطدمت هذه األفكار بعدم التفاهم على البرنامج السياسي للحكومة الجديدة فإن الحكومة المستقيلة تتولى              

  .يفة لهاتصريف األعمال ولن يكون في مقدور لحود تشكيل حكومة رد
  28/5/2007الحياة 

  
  "ساوى بين الجيش والقتلة"نصر اهللا و ..عصابة سورية" فتح اإلسالم: "جنبالط 
النائـب  " اللقاء الديمقراطي "رأى رئيس الحزب التقدمي االشتراكي رئيس       :  خلدون زين الدين   -مختارةال

االصولي في مخيم نهر البارد انمـا       " فتح االسالم "وليد جنبالط ان االشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم         
 السورية ولتثبيـت    -اللهاء الجيش عن مهمته الوطنية في حماية الحدود ومراقبة الحدود اللبنانية          "جاءت  

فتنة وحلقة من اخطر الحلقات في الخطـوط        "ووصف هذه االحداث بانها     ". االمن ومراقبة تهريب السالح   
، )الشوف(ؤتمر صحافي عقده امس في قصره في المختارة         ورد جنبالط، في م   ". الحمر لسورية وحلفائها  

ـ   كالمعلى   " ان الجيش خط احمر وان المخيم خط احمـر        "السيد حسن نصراهللا    " حزب اهللا " االمين العام ل
وصـمة عـار    "ووصف ذلك بانه    ". مساواة بين القتلة وشرف وكرامة الجيش والدولة      "ايضا معتبرا ذلك    

استنتا"لقول بالحسم العسكري    واعتبر ان ا  ". واهانة للمقاومة 
 عصابة سورية تنسق في نهر        

الب
ثم شاكر العبسي المعروف بتاريخه والـذي ك. حدود اللبنانية السورية على مدى اشهر     ال

وارسل الى لبنـان،    . باالعدام في االردن سجن في مرحلة معينة في سورية وخرج من السجون السورية            
  . تدرب في مخيمات احمد جبريل، ثم ذهب الى نهر البارد

 28/5/2007الشرق األوسط 
  
  إصابة جنديين في هجوم على دورية للشرطة في بيروتو ..ت متجددة في البارداشتباكا 

فـتح  " اندلع قتال جديد يوم األحد بين الجـيش اللبنـاني و           :دنهر البار من   28/5/2007رويترز   اوردت
  . وقال شهود إن المتشددين والجيش تبادلوا نيران المدافع الرشاشة الثقيلة خالل الليل" االسالم

دخلت أزمة مخيم نهر    : أ ف ب   و حسن عبداهللا نقال عن مراسلها     28/5/2007لوطن السعودية   اواضافت  
وتضاربت المعلومـات حـول     . البارد يومها الثامن وسط غموض في طبيعة الحل الذي يتم التحضير له           

حقيقة الخيارات المتاحة خصوصا بعدما
الب

إن مهاجمين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية قرب دورية للشرطة
ث من تحديد ما إذا كان االنفجار       ولم يتمكن المتحد  . أدى إلى إصابة اثنين من أفرادها واثنين من المدنيين        

وذكرت وسائل اإلعالم المحليـة أن      . استهدف الدورية في الهجوم الذي وقع في حي البربير في بيروت          
 .القنبلة ألقاها رجل يركب دراجة نارية

  
  " فتح اإلسالم"المسلمون مبتلون بمثل : القرضاوي لقباني 

 قباني في أعمال المـؤتمر العـالمي األول، بعنـوان           شارك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد      
والتقى على هـامش     . الذي ينظمه المركز العالمي للوسطية في الكويت      " منهجية اإلفتاء في عالم مفتوح    "

افتتاح المؤتمر، رئيس االتحاد العالمي ل
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ا إن الوضع ينفرج ندخل في مأزق لنقع في مأزق آخر، وآخلبنان يقلقنا، وكلما ظنن   
في نهر البارد، ونرجو أن يهيئ اهللا األسباب لتجتمع كلمة الفلسطينيين ويخرج لبنان مـن هـذه                 " إلسالم

مصادرها مـن       

69.

ان يتولى الفلسطينيون المولجون بـاالمن داخـل المخيمـات          "يوني، على وجوب       
مسؤولياتهم في ضبط االوضاع، من دون ان يعني ذلك تخلي الجيش عن م

ن، مع الحرص التام على عدم وقوع ضحايا بريئة في صفوف الفلسطينيين من ابناء مخـيم                حقوق الوط 
جزءا من مؤامرة لتثبيـت     "مشاكل ومواجهات عسكرية الى كونه           

  

70.

وانـه   ،ربية العقائدية لهذا الجيش، باعتبار أن إسرائيل هي العدو األساسي للبنـان       
أن استهداف الجيش هو استهدافعلى الجميع أن يدرك     وان  . ليس طائفيا أو مذهبيا   

ان السواد األعظـم مـن      كما  .  الصهيوني -لد الى مشاريع اآلخرين وفي مقدمتها المشروع األميركي         
محاربين أو التعامل معهـم                

71.

أول األزمـة                 
رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري بمؤازرة الجيش ودعمه، فكان ال

فـتح  "رها ما تقوم به                
ا

، ال نستطيع معرفة "فتح اإلسالم "نحن المسلمون مبتلون بمثل     : أضافو. المحن المتتابعة 
، وأي عمـل يقـصد      "فتح اإلسـالم  "مواردها وال رؤوسها من أذنابها لنحكم عليها، ونحن فوجئنا بحركة           

  . األبرياء والمدنيين، اإلسالم براء منه
  28/5/2007السفير 

  
     الحل بتحويل المعتدين على الجيش الى العدالة ..غير مسموح بالبؤر االمنية: لحود 

هـو  " فـتح االسـالم   "ن الحل الوحيد للمواجهة بين الجيش اللبناني و       وقال رئيس الجمهورية اميل لحود ا     
باحالة كل من قام باعتداء على الجيش اللبناني الى العدالة ليصار الى محاكمتهم ومن بينهم مـن كـان                   "

ان عدم حصول ذلك يعني بدايـة       : "واكد". مسجونا في السابق وخرج بقانون عفو او بتدخل من سياسيين         
وشـدد   ".عدم تدخل شخصيات لالفراج عن العناصر التي قد تسلم الى القـضاء      " ودعا الى    ".نهاية الدولة 

لحود، في حديث تلفز
هماته لجهـة تـأمين حقوقـه             

و
ورد ما يحصل حاليا من ". نهر البارد 

 وهذا  .وها نحن ندفع اليوم ثمن وجود بؤر امنية في المخيمات         . التوطين الذي ال قدرة للبنانيين على حمله      
  ". امر غير مسموح

 28/5/2007الشرق األوسط 
  
  " القاعدة"يكن يرد على تهديد فتحي  

أدلى الداعية اإلسالمي الدكتور فتحي يكن بتصريح حول الشائعات التي تتحدث عن اسـتهداف الجـيش                
ـ  : ، قال فيه  "تنظيم القاعدة "والمسيحيين، والمنسوب الى     إثبات ما نُسب   نفي أو   " تنظيم القاعدة "أترك أوالً ل

ان الجيش اللبناني جيش وطني ليس ألحد أن يزايد         "": تنظيم القاعدة "إليه، وما أود تبيانه للجميع بمن فيهم        
أو يشكك بوطنيته وبالت

 للبنان، وهو دفع لهذا         
الب

المسيحيين في لبنان هم وطنيو الهوية عروبيو االنتماء، وال يجوز تصنيفهم ك
 أن موقفه هذا مبني على األحكام والمصالح الشرعية الذي ُيلزم الجميع بمـن              وأكد يكن . على هذا النحو  

  ". تنظيم القاعدة"فيهم 
  28/5/2007السفير 

  
   بالتدخل كطرف ثالث بين الجيش وفتح االسالم االتهامينفي" المستقبل "تيار 

م فتح اإلسـالم    اعتبرت مصادر لبنانية سياسية عليمة أن ما ورد على لسان زعي          : محمود نزار -بيروت  
شاكر العبسي بوجود طرف ثالث وراء اندالع االشتباكات بين الجيش اللبناني وعناصر فتح اإلسالم كان               

يأتي ذلك فيما قال سكان في المناطق المحيطة  .الذي يتزعمه سعد الحريري" تيار المستقبل"المقصود منه 
صري تيـار المـستقبل حملـوا الـسالح         إن بعض منا  ": نت.إسالم أون الين  "بمخيم نهر البارد لمراسل     

وانتشروا في المنطقة في اليوم األول من اندالع المواجهات، استجابة للنداء الذي أطلقه في 
تيار السياسي اللبناني الوحيـد               
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في المقابل، اعتبر الدكتور علي الغزاوي منسق تيار المـستقبل  . ذي تواجد بالسالح في مسرح األحداث
 كما  .حقيقة بصلة     

72.
 النازحين الفلسطينيين من         إن اغاثة 

وشدد خالل اجتماع مع المس". مسألة انسانية لها أولويتها في هذه الظروف      
مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه هؤالء، الذين غادروا بيوتهم، بسبب الحـرب           "قد في السراي الكبير على      

ومسؤوليتنا ان تفهم   . سيطة   

  

73.

قائد    “ بعد ان أدلى بصوته في االستفتاء الرئاسي امس في وزارة الخارجية ان               
ن السوري، واصدر التنظيم في العاشر من الشهر الحالي بيانالجهاز األم 

ورداً على سؤال عن المحكمة الدولية، قال المعلم ان سوريا ليست معنية بهذه المحكمة ولم تكن                 .”وريا
ن قـرر ان يتنـازل      ف ان لبنا              

74.

ال
اتهام باطل ال يمت لل"للمستقبل ولو ضمنيا    " فتح اإلسالم "في منطقة المنية أن اتهام زعيم       

عمل إن تيار المستقبل : "وقال .نفى نفيا قاطعا أن يكون تيار المستقبل مشاركًا في المواجهات العسكرية"
 ."في مساعدة عناصر الجيش اللبناني في اليوم األول بهدف تأمين المواد الغذائية والمياه فقط

  27/5/2007إسالم أون الين 
  
  ومسؤوليتنا تلبية حاجاتهم اإلنسانية.. علينا تفهم األحوال النفسية للنازحين: السنيورة 

البارد،"قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة       : بيروت مخيم نهر
ؤولين في الهيئة العليا لالغاثة،         

ع
ان المسألة ليست ب"ونبه الى   ". لى اللبنانيين والفلسطينيين  اإلرهابية التي تشن ع   

هؤالء النازحين واحوالهم النفسية المتوترة نتيجة المأساة التي لحقت بهـم، ونـستعين بالقـادرين علـى                 
  .المساعدة من المبادرين لنتمكن من معالجة األمور

 28/5/2007الشرق األوسط 
  
 تنا لصالح المحكمةدوال تنازل عن سيا.. إرهابي تنظيم"  اإلسالمفتح: "سوريا 
تنظيم ارهابي مطلوب في سـوريا،      ” فتح اإلسالم “ قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان         :ب.ف.أ

التنظيم مطلوبوقال المعلم
 هدد فيه بالقيام بعمليـات فـي                 

س
طرفا في نظامها وال في االتفاق الذي ابرم بين لبنان واألمم المتحدة واضا

عن سيادته لهذه المحكمة اما سوريا فقرارها ان تتمسك بسيادتها الوطنية، وال تتنازل عن هذه السيادة الى                 
   .أي جهة

  28/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  ويقدم تحرير دمشق على الجوالن فريد الغادري يلقي كلمة أمام الكنيست 

الح السوري المعارض فريد الغادري إن االتصال قال رئيس حزب اإلص:  حنان البدري-واشنطن 
وقال إن دافعه . 2003بالجهات االسرائيلية جاء من جانبه عقب طلب من الحزب الذي تأسس في 

للزيارة هو قطع الطريق على فئات فاسدة مالياً وسياسياً، في إشارة إلى زيارة رجل األعمال إبراهيم 
ال نريد أن يكون مستقبل سوريا بيد هذه الفئات الفاسدة "دري وأوضح الغا. سليمان إلى الكنيست مؤخراً

واعتبر إسقاط النظام ". التي تحاول صياغة سالم بين إسرائيل وسوريا، بل نريد سالماً بين شعبين
نسير "وقال . وقلل من أهمية تأثير زيارته المزمعة إلى إسرائيل في الداخل السوري. السوري ضرورة

 ألن اليسار اليهودي هو الذي دعا سليمان إلى  بد من إزالة النظام الحاكم أوال،في االتجاه الصحيح، ال
وأشار إلى " زيارة إسرائيل، وهذا اليسار ضعيف ويريد السالم بأي ثمن، وال يهمه إن كان مع دكتاتور

أن الرئيس السوري بشار األسد امتلك الحصانة للبقاء في الحكم بعالقته مع اليسار االسرائيلي 
المخابرات والخارجية األمريكيتين، واضاف انه حصل على دعم كامل من حزب االصالح الذي و

يرفض إعادة الجوالن إلى األسد، بل يريد أوالً الديمقراطية والحرية، وتأتي إزالة االحتالل بعد ذلك، 
  ".يجب أن نحرر دمشق أوالً قبل تحرير الجوالن: "وقال
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 تمويل ابراموف للغادري بسبب سجن األول، وأيضاً نتيجة رؤية اإلدارة 
د تستفيد من الغادري حيث أصبح ورقة محاألمريكية الحالية أنها لم تع

  ". إسرائيل ونحن نهنئه بحبه السرائيل وإسرائيل بحبها له  يجد رعاية لديها
في واشنطن، إن الغادري لم يزر سوريا في حياته وليس لديه جواز سفر 

75.

إسرائيل دأبت على اتّباع هذه السياسة إزاء غزة لسنوات "
، مشيراً إلى أن"قبل أن تدرك فشلها الكامل وتنسحب من القطاعطويلة 

وأن غاية ما ستؤدي إليه . صواريخ القسام لن يتحقّق من خالل القصف الجوي اإلسرائيلي واالغتياالت
الحل الوحيد " أن ورأى أبو الغيط ."عنف

  إسرائيلية في القدس لشريف ينتقد بناء وحدات سكنية.76
 إعالن الحكومة اإلى،فوت الشريف رئيس مجلس الشورانتقد السيد ص 

 إن ذلك يعتبر موقفا مناهضا ، أمسى وقال في البيان الذي أصدره مجلس الشور . ي القدس المحتلة
تتم علي ت العربية الجادة والمخلصة التي 

77.

 التي ،وأشار في كلمته ."طريق االبتالءات والمؤامرات والتحديات يحتاج إلى الصبر"قال إسماعيل إن 

إن تصريحات الغادري تأتي في "شنطن الدكتور عماد مصطفى من جهته قال السفير السوري في وا
سياق طبيعي للغاية ويعبر عن عودة الناس لجذورهم، فهذا رجل كان يعمل بمكتب جاك أبراموف وهو 

صهيوني ليكودي، وقد انتهى
روقة، فنراه اآلن يعود للدولة التي 

 أمريكية  وقالت مصادر سورية
لغادري كان يقول إنه لبناني يحمل جواز سفر سعودياً، ثم حصل بعدها سوري، وإنه حسب علمهم فإن ا

 .على جواز السفر األمريكي
  28/5/2007الخليج اإلماراتية 

 
  مصر تستنكر تهديدات أولمرت 

 استمرار قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة، ، أمس،استنكر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط
رائيلي ايهود أولمرت استمرار األعمال العسكرية ضد قطاع غزة ووصف إعالن رئيس الوزراء اإلس

وشدد أبو الغيط على أن . حتى لو وافقت حركة حماس على وقف شامل إلطالق النار بأنه غير مقبول
وأشار، . "وقف العنف بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني يجب أن يكون هدف ومعيار نجاح أي تحرك"

ما ذكره رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير دفاعه عامير بيرتس بأن إسرائيل قد "في بيان له، إلى أن 
، متسائالً عن جدوى عدم ضبط النفس والنتيجة التي "أنهت حالة ضبط النفس هي تصريحات مؤسفة

وقال الوزير المصري إن  .يمكن أن يؤدي إليها
الجميع يعلم أن إيقاف إطالق " 

هذه األعمال هو إيقاع مزيد من الضحايا األبرياء ورفع وتيرة ال
هو العودة إلى التهدئة وتوسيعها، وإنهاء سياسة الحصار اإلسرائيلية تمهيداً للتحرك باتجاه تسوية سياسية 

 ."حقيقية وجدية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
  28/5/2007األخبار اللبنانية 

  
اصفوت  

 ألف وحدة سكنية  20 سرائيلية بناء
ف

 وعمال غايته إجهاض التحركا ، ومعوقا لجهود السالم المبذولة
مستويات فردية وثنائية ومتعددة األطراف يقودها الرئيس حسني مبارك من أجل إعادة تحريك عملية 

  . السالم
  28/5/2007األهرام المصرية 

  
 الضغط على السودان لالعتراف بإسرائيل: إسماعيلمصطفى  

ية سيتواصل وفق أكد مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل، أن مسلسل التدخالت الخارج
هذه التدخالت لم تكن "سيناريوهات مختلفة، للضغط على السودان، حتى يعترف بإسرائيل، مشيراً إلى أن 

 للنيل من ثروات السودان وموقعه االستراتيجي وهي أطماع دولية 1821وليدة اليوم، بل تعود منذ العام 
، "ها على األمن والسالم والحدة الوطنيةالتدخالت الخارجية وأثر"وخالل ندوة سياسية حول  ."معروفة
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إطالق تهمة اإلبادة الجماعية التي تكرسها اإلدارة األميركية 
واتهم إسرائيل والتي تعد الدولة الوحيدة القائمة على أسا .في هذا اإلقليم

ارة اإلفريقية إلى قسمين شمال وجنوب الصحراء، وأنها تسعى اآلن إلى التغلغل داخل القارة 
 الرمح في الضغوط ضد السودان 

  

78.

ا تزال تفتقر لما تحتاج اليه لفرض النظام 
 االمريكية عن الجنرال دايتون قوله ان لل"نيويورك تايمز"ونقلت صحيفة  .والقانون

ة حركة فتح لمواجهة هجمات المتشددين في حماس، وطلب المنسق مزيدا من المساعدات هما في مساعد
طة الفلسطينية الشرعية وقوات 

79.

سة 
كي يصبحوا قتلة وانتحاريين؟ إنه المجتمع الذي يكره إس

 رداً على اإلعالن المضاد قالت فيه إن ذلك اإلعالن يتسم بالعنصرية ، أول من أمس،بيانا" سالم والعدل
يل تحمل قيما تدافع ى أن إسرائ

  لم تتعرض للتحريفلدي نسخة من التوراة : كبير حاخامات يهود اليمن .80
 500تفظ بكتاب للتوراة يعود إلى ما قبـل         أكد كبير حاخامات يهود اليمن انه يح       : جمال نعمان  -صنعاء  

 -ف ويستدل على كالمه بوجود بشارة النبـي محمـد               
  . فيه والمطابقة لما ورد في القرآن الكريم-صلى اهللا عليه وسلم 

 منظمة 160 إلى دور اللوبي الصهيوني في قضية دارفور وتبني أكثر من ،"السودان لألنباء"نقلتها وكالة 
ضالً عن يهودية تحت ستار إنقاذ دارفور، ف

تسعى إلى تقسيم "س عرقي، بأنها 
الق
كما انتقد اإلدارة األميركية وبريطانيا اللتين تشكالن رأس ."فريقيةاإل

  .لالعتراف بإسرائيل وتطبيع العالقات معها
 28/5/2007البيان اإلماراتية 

  
  مساعدات أمريكية عاجلة لضبط االنفالت األمني في الضفة والقطاع 

حدة لالمن الجنرال كيث دايتون ان وجود الوضع الفوضوي وضح منسق الواليات المتأ: محمد بشير
واالنفالت االمني في االراضي الفلسطينية بصورة عامة وفي قطاع غزة بصورة خاصة هو بسبب 

  ."اهتمامي وتركيزي على قوات االمن الشرعية والقانونية في محاوالتنا العادة القانون والنظام"
 التابعة لمجلس النواب االمريكي حول الشرق االوسط ان قوات وقال في شهادته امام اللجنة الفرعية

االمن الشرعية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس م
واليات المتحدة دورا 

م
االمريكية للحرس الرئاسي والفلسطيني، مؤكدا انه ينبغي مساعدة السل

  .الرئيس بحماس بكل ما تحتاج اليه من دعم مادي ومعنوي
  28/5/2007عكاظ 

  
  للفلسطينيين وإلسرائيل في مترو واشنطن سياسية بين مؤيدينمعركة 

نشبت خالل األسبوع الماضي معركة سياسية بين فريقين أمريكيين أحدهما  : أحمد عبدالهادي- واشنطن
يدعم إسرائيل واآلخر يطالب بإنهاء احتالل األراضي الفلسطينية كانت ساحتها شبكة مترو األنفاق في 

" الحملة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي"عت منظمتان هما وبدأ االشتباك حين وض .العاصمة واشنطن
إعالناً يدعو للمشاركة في التظاهرة التي يعتزمان القيام بها في العاشر " متحدون من أجل السالم والعدل"و

العالم يرفض االحتالل "وقال اإلعالن  .من الشهر المقبل في واشنطن تضامنا مع الشعب الفلسطيني
التحالف من "وردت منظمة تدعى . د موعد ومكان التظاهرة داعياً إلى المشاركة فيها، ثم حد"اإلسرائيلي

ويقول . بإعالن مضاد يصور صبيا وهو يحمل قنابل يدوية لفت حول صدره" أجل القضايا اليهودية
أي مجتمع يربي أطفاال في الساد: ثم يتساءل"إنه يعرف مقدما ماذا يريد أن يصبح حين يكبر "اإلعالن 

متحدون من أجل "وأصدرت منظمة  ".رائيل
ال

ضد المسلمين والعرب حين يصف أسباب العداء إلسرائيل بأنها ترجع إل
 ."عن الديموقراطية وحرية العقيدة وحقوق المرأة وحرية الصحافة والتقدم العلمي واالنفتاح االقتصادي

  28/5/2007الوطن السعودية   
  

كتاب صحيح لم يتعرض للتحري، وهو   سنة تقريبا 
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81.

  .سطيني أمام خيارات عديدة وصعبة
 في أحاديث للجزيرة نت سيناريوهات متعددة لتطورات الوضع الفلسطيني خالل المرحلة 

أو الزج باألردن ومصر إلى الضفة وغزة بعد إيصال الوضع لمرحلة متقدمة من 

 الفساد السياسي وأطراف  السلطة، يثبت أنها تشكل مشكلة ألطراف داخلية تعاني

  .طرف خارجي

 منها أن تكون شرعية انتخابية فقط لصالح تنفيذ الخطط األميركية وحماية الكيان 

حماس أزمتها الحالية ورفضت مصر واألردن أطروحات التدخل، يتوقع أبو الهيجا أن 

  28/5/2007الوطن العمانية 
  
  خيارات حماس في ظل استمرار الحصار الدولي 

  رجوبعوض ال
في ظل استمرار الحصار المالي والسياسي المفروض على ) حماس(أصبحت حركة المقاومة اإلسالمية 

الشعب الفل
وتوقع محللون

 الهرم السياسي، أو إجراء انتخابات مبكرة، أو انهيار السلطة القادمة، بينها استمرار حركة حماس في
الفلسطينية برمتها، 

  .الفوضى
  ثالث مراحل

ع وفي ظل المعطيات الراهنة، ال يتوقع الكاتب والباحث إبراهيم أبو الهيجا أي انفراج قريب، بل يتوق
  .استمرار الفوضى

وأوضح أن حماس وصلت منحنى شديد الخطورة، ومع ذلك عليها أال تترك الساحة وتبقى في مواقعها 
متمسكة بشرعيتها السياسية واالنتخابية ألن وجودها رغم الحصار واإلشكاليات الداخلية ومحاولة 

إرغامها على ترك
  .خارجية تختزل القضية الفلسطينية في األمن اإلسرائيلي

وقال إن من الخيارات المطروحة إعالن حالة الطوارئ وإجراء انتخابات مبكرة، وهذا الخيار تدعمه 
األطراف الدولية وفي مقدمتها الواليات المتحدة، ويتوافق معه تيار داخلي في حركة التحرير الوطني 

  ).فتح(الفلسطيني 
وأضاف أن الخيار الذي يرجحه هو استدعاء قوات عربية بتوريط األردن في الضفة ومصر في غزة، 
مشيرا إلى أن إسرائيل تدعم هذا الخيار وترى أنه بديل عن سلطة متهالكة وضعيفة معتبرة أيضا أن 

اء عليها، ولم تعد فتح بديال حماس تجاوزت حدود القوة التي يمكن للرئيس الفلسطيني محمود عباس القض
لها، وعليه ال بد من استدعاء 

وأشار إبراهيم أبو الهيجا إلى أن من الخيارات كذلك حل السلطة والمجلس التشريعي والحكومة، وهذا ما 
ترفضه حركة فتح بشدة، وربما يكون واردا عند حماس إذا رأت أن السلطة أصبحت عبئا على مشروع 

ويرادالتحرير، 
  .اإلسرائيلي من الفلسطينيين

ومع ذلك فإن الباحث الفلسطيني ال يرى أي أفق سياسي في المدى المنظور، موضحا أن المطلوب لم يعد 
وسياسية ال يستهان بها، حتى لو رأس السلطة وإنما حماس التي باتت تشكل قوة اجتماعية وعسكرية 

  .تركت السلطة
لكن إذا تجاوزت 

تتجاوز حماس األزمة وتحقق اختراقات في الشرعية الدولية، لكن إذا حدث العكس فإن حماس لن تستسلم 
ة انتقالية تجرى انتخابات مبكرة ولن تحل المشكلة ألن حماس لن وستبقى حالة فوضى قائمة، وخالل فتر

  .تشارك فيها ما لم يتم ذلك بالتوافق
  تصعيد االنتفاضة

من جهته يرى المحلل السياسي راسم عبيدات أن حماس أمام تصعيد االنتفاضة ودفع األمور إلى التأزم 
ؤدي إلى استمرار االشتباكات بين حركتي الذي يترافق مع الوضع الداخلي المتأزم، موضحا أن هذا قد ي
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ئة بالتوافق على أن تكون متبادلة وتشمل الضفة إلى جانب 
أما الخيار األسوأ فهو التوجه نحو ح. ج إلى ضغط دوليغزة، وهذا يحتا
  .وضى العارمة

رئيس تحرير وكالة معا اإلخبارية المستقلة أكثر من خيارين في 
، والالمرحلة القادمة؛ األول انهيار السلطة ألن حماس ال تستطيع االستمرار مع الحصار

  

82.
  فايز رشيد. د

، وكأنه لم يكن ناقصاً على صعيد 

بين الطرفين هو التناقض التناحري، والشواهد 
من زاوية ثانية، ووفقاً ألنباء وتحليالت كثيرة رافقت اعتقال أحد أبرز رموز فتح . على ذلك كثيرة جداً

فتح وحماس بشكل أخطر من السابق، وبالتالي فإن حماس ستحاول تجنب الصراع الداخلي بنقل المعركة 
  .للساحة اإلسرائيلية

ويقول إن الخيار الثاني يتمثل في تمديد التهد
ل السلطة والعودة لمرحلة 

الف
وبدوره ال يرى الصحفي ناصر اللحام 

ثاني االنتصار 
  .الكامل على فتح في معركة انتخابية أخرى

 27/5/2007الجزيرة نت 
  
 الكمين والمؤامرة.. أحداث نهر البارد 

الذي تريد واشنطن ) الفوضى الخالقة(كمين نهر البارد، مؤامرة محبكة على فلسطين ولبنان، مخطط 
، محاولة لدفع الضحايا "شرق أوسطها الجديد"ذج العراق من أجل تعميمه في المنطقة العربية تطبيقاً لنمو

 اللبنانية، محاولة إلحداث المزيد من  الى شن الحرب على الضحايا، مخطط لتفتيت العالقات الفلسطينية
بمثل هذه التعبيرات، واألخرى األعنف منها يمكن وصف . التشظي على الصعيدين اللبناني والفلسطيني

  .ي شمال لبنانما جرى ويجري ف
الحرب، التي بدأت في فترة، كان مقصوداً أن تبدأ فيها/ هذه االشتباكات

، هذه الجماعة العابرة للقارات والحدود والجنسيات، "فتح اإلسالمطالتمزيق والتمزق العربي، سوى 
هؤالء هم من جنسيات عربية .  لبنانحديثة العهد، والتي تسلل أفرادها من العراق الى سوريا الى

وإسالمية مختلفة، منهم الباكستاني والمالديفي، كما من بينهم الفلسطيني واللبناني ايضاً، اضافة الى اليمني 
فلسطين، بها : والسعودي وغير ذلك، هؤالء لم يجدوا اسماً لتنظيمهم سوى االتكاء على القضية االقدس

  .ر البارد الفلسطيني في الشمال اللبنانيومن خاللها تلَطّوا في مخيم نه
من جانب آخر، ليس رغبة في التعليق على شماعة المؤامرة، لكنها المؤامرة المحوكة باقتدار، والتي 
لألسف، لو لم تجد أرضاً خصبة للترعرع وسطها الرتدت الى أكناف مخططيها، لكنها أخذت بعين 

ات الفلسطينية في لبنان، وباألخص نهر البارد، المكتظ بما االعتبار الظروف العامة التي تعيشها المخيم
يقارب األربعين ألف نسمة، يسكنون كيلومترين مربعين، يظلله البؤس والحرمان، وأزقة وممرات المخيم 
الضيقة، وتداخل األبنية، واستغلت حرمان الفلسطينيين في لبنان من أكثر من سبعين مهنة يمنع عليهم 

 استغلت الوضع اللبناني نفسه اجتماعياً وحياتياً، واألحداث المتعلقة بذلك والتي جرت االشتغال بها، كما
 في إغداق المال على "فتح اإلسالم" في طرابلس، وبدأت 2000 وأوائل العام 1999في نهاية عام 

لي الشباب، وفي نشر األفكار الجهادية والسلفية، واستقطبت الكثيرين منهم، كما استغلت الوضع الداخ
األكثرية : اللبناني نفسه، واالنقسامات العرضية والطولية في البنية المجتمعية اللبنانية، وتعبيرها األبرز

والمعارضة، واستغلت الوضع الفلسطيني نفسه وانقساماته السياسية، التي وصلت حدود التناقض 
فتح "األسباب ساعدت على تثبيت كل هذه . التناحري واالقتتال في أحيان كثيرة، كان آخرها منذ أيام قليلة

وإن لم تكن " في مخيم عين الحلوة، بالقرب من صيدا "جند اإلسالم" في مخيم نهر البارد و"اإلسالم
 "فتح اإلسالم" في لبنان إلى اتهام سوريا بتحريك "األكثرية"مسارعة . "األخيرة قد اتخذت اسماً فلسطينياً

أن سوريا وعلى مدى تاريخها لم تنسج أي : يرة أبرزهاهي اتهام تجانبه الموضوعية العتبارات كث
عالقات مع الجماعات االصولية، وكان عنوان العالقة 
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على القنصلية الدنماركية في التباريس، وما تردد من انباء حينها عن نجاح الجيش في القبض 

 

ة الدولية وفقاً للفصل السابع، لس األمن بإنشاء المحكم

 المستشارة ميركل، ما حدا ببعض المراقبين الى ساخنة أمام

لذي تم االفراج عنه ووضع تحت االقامة الجبرية، فإن االعتقال جرى، ألن القائد االنتفاضة في دمشق، وا
المعني قام بمساعدة هؤالء في الذهاب الى لبنان، بعد ان وعدوه بأنهم سيكونون جزءا من تنظيمه، لكنهم 

كثيرين وحين وصلوا الى المخيم، نكثوا وعدهم لذلك القائد، وقاموا بإنشاء تنظيمهم الخاص، ولذلك فإن 
  . قد انشقت عن فتح االنتفاضة"فتح اإلسالم"يعتقدون أن 

، واالنتماءات "القاعدة"، وهي القريبة من "فتح اإلسالم"بغض النظر عن االنتماءات الفكرية لجماعة 
الشيء ) على ما يبدو(السياسية، وهو أمر مشكوك فيه، لكن هذه الجماعة تمتلك من األموال واالمكانات 

وفقاً إلحدى (انب آخر كان الفتاً للنظر، تحذير مساعد وزيرة الخارجية األمريكية وولش من ج. الكثير
، وهي الجماعة "فتح اإلسالم"للحكومة اللبنانية اثناء زيارته االخيرة لبيروت من جماعة ) الصحف اللبنانية

ي أنشأها الموضوعة على مشرحة الجيش وشعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي اللبناني، والت
آذار الماضي، مروراً باشتباكات الضبية، / السنيورة مؤخراً، منذ تفجير الحافلتين في عين علق في مارس

والهجوم 
ناصر، وصوالً الى سرقة بنك  ع4 عنصراً من الجماعة، فيما أوقفت شبكة األمن الداخلي 12على 

في أميون، ووصوالً الى األحداث الحالية، والتي بدا فيها الجيش اللبناني كأنه غير ) البحر المتوسط(
، على العكس من استعدادات هذه الجماعة التي كانت على "فتح اإلسالم"مؤهل للقيام بعملية مفاجئة ضد 

  . أشدها
، ما جعل هذا الجيش كأنه يبدو مرتبكاً أمام"القرار السياسي" بولم يكن الجيش اللبناني متسلحاً أيضاً

المهمة التي يقوم بها، بالرغم من التأييد الكاسح لهذا الجيش من قوى األكثرية والمعارضة وكل فئات 
تعبيراً عن الوحدة الوطنية، الجيش البعيد عن " كل هذه األطراف"الشعب اللبناني، حيث ترى فيه 

حد والمتصدي للنزعات التقسيمية والذي لم ينجر الى معارك جانبية حاولت بعض الطائفية، المو
  .األطراف جره اليها وايقاعه في مطبات الفتنة الطائفية، بل ظل مستعداً لمواجهة االعتداءات الصهيونية

ح شيئاً وإذا ما قمنا بربط ما سبق بانفجاري األشرفية وفردان، فإن أبعاد هذه المؤامرة تأخذ في االتضا
األكثرية والخلل الذي تعانيه في سلطتها، المعارضة : فشيئاً، فال يمكن عزلها عن االنقسام اللبناني نفسه

أزماته، تعطل الحكومة ومجلس النواب، / وارتباكها أمام الحدث، فكل من الفريقين يعاني أزمته
االستحقاق الرئاسي، إمكانية صدور قرار من مج

 البريطاني، وبالرغم  رغم ما تبديه كل من روسيا والصين حالياً من اعتراضات على المشروع الفرنسي
من تصريحات نائب رئيس الدوما في الضاحية الجنوبية من بيروت، وبالرغم من فشل اجتماع روسيا 

ودول االتحاد األوروبي وتصريحات بوتين ال
  .إن عهد الحرب الباردة قد ابتدأ من جديد: القول

وتجدر اإلشارة الى صعوبة الفصل بين ما يجري من أحداث وبين القرارات الدولية وخاصة المتعلق منها 
 لعدوانها على "رائيلاس"بنزع سالح حزب اهللا ونزع سالح الفلسطينيين في المخيمات، وامكانية استئناف 

  .لبنان، وكافة التصريحات االقليمية األخرى
ان افتعال أحداث مخيم نهر البارد تستهدف، فيما تستهدف، محاولة توتير األوضاع لتفجير الصراع 

الفلسطيني مرة أخرى في حرب لن ينتصر فيها أحد، بل سيكون الطرفان فيها مهزومين، وان  اللبناني
يعني بأية حال من األحوال، استمرار قصف اآلمنين في المخيم، بل هي مهمة التصدي لإلرهاب ال 

فالحل لألزمة ال يمكن ان يكون حالً أمنياً أو عسكرياً، بل هو فقط . فلسطينية مثلما هي ايضاً مهمة لبنانية
الداخلي الحل السياسي، القائم على احترام الجانب الفلسطيني للسلطة اللبنانية وعدم التدخل في الشأن 

اللبناني، وهو ما اكدته كل الفصائل الفلسطينية الموجودة في المخيمات الفلسطينية على األرض اللبنانية، 
 ومع ظاهرة اإلرهاب "فتح اإلسالم" لبناني لكيفية التعامل مع جماعة   الوصول الى اتفاق سياسي فلسطيني

الذي ينظم إشراف منظمة التحرير الفلسطينية  ،1969عموماً، احترام السلطة اللبنانية التفاق القاهرة عام 
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خيمات الحياتية واالجتماعية والخدماتية، وفتح كل المهن 
لذين سبق ان أكدوا رفضهم للتوطين، وأمام الفلسطينيين في لبنان، وا

وطنهم وديارهم، والى بيوتهم وأراضيهم، وما يقتضيه ذلك من فك الحصار العسكري على مخيم نهر 
ان، وحمى اهللا لبنان وفلسطين ووطننا العربي من أبعاد هذه 

  .التي يجري نسج خيوطها في الخفاءالمؤامرة 

83.
  

  . الحل، في غياب وجود ردود فعل شعبية سهلة

  .ضعت للتدجين بسبب إخفاقاتها أمام حزب اهللا في الصيف الماضي

مة باطالق الصواريخ 

قل داخل المؤسسة االمنية 

من سكانها يعيشون % 60على المخيمات في لبنان، والتي وفقاً لبيانات األمم المتحدة االحصائية، فإن 
تحت عتبة حد الفقر، التحسين من ظروف الم

أكدوا تمسكهم بحق العودة الى 

البارد، فالجانبان اللبناني والفلسطيني مستهدف

  28/5/2007الخليج اإلماراتية 
 
  "لبنانا ثانيا"إسرائيل ال تريد لغزة أن تكون  

 ستيفين إيرالنغز
بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولميرت، والتي تضررت كثيراً بسبب حرب الصيف 

 لبنان، تبدو الصواريخ التي تطلق من غزة وهي الماضي الفاشلة ضد صواريخ حزب اهللا التي تطلق من
تشكل اليوم مشكلة مشابهة عصية على

وبينما تبدو ميليشيات حماس وقد تعلمت درسا من تلك الحرب حول كيفية استخدام الصواريخ ضد 
نق الجيش اإلسرائيلي، يبدو الدرس الذي المدنيين االسرائيليين إلضعاف ثقة إسرائيل بنفسها وإثارة ح

تعلمته إسرائيل نفسها أقل وضوحاً، الن هجومها البري على جنوبي لبنان لم يفض الى تحقيق نصر 
  .بائن، ناهيك عن أمر تدمير خصمها

فإذا ما قامت . لقد باتت الحكومة االسرائيلية تشعر بأنها مقيدة بسبب ضعفها الخاص وصدقيتها المفقودة
خل في غزة بقسوة كبيرة، فإنها ستتعرض لالنتقاد بسبب محاولتها اإلفراط في التعويض عن بالتد

أما اذا ما تصرفت بكثير من ضبط النفس والحذر، فإنها . إخفاقاتها ضد حزب اهللا في الصيف الماضي
ستتعرض أيضاً لالنتقاد لكونها خ

لكن الجمود سيكون أيضاً ... إننا ال نريد غزو غزة بشكل كبير: "يقول مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى
ونحن نأمل بأن تحدث تسوية سلمية ألننا ال نريد ان ننجر الى ما تريد حماس جرنا اليه، . أمراً مستحيالً

 اطفال اسرائيليين، فإن كافة النه إذا ما سقط صاروخ قسام على روضة. لكن التطورات ستملي ما يعقبها
  ".المراهنات ستسقط من الحسبان

في اآلونة األخيرة، دأبت الطائرات العامودية والمقاتلة االسرائيلية، مستخدمة اكثر اسلحتها دقة، على 
ضرب معسكرات حماس وبناياتها ومقاتليها وفرق الميليشيات التابعة لها والمته

ويوم الثالثاء من األسبوع الماضي، ضربت القوة الجوية االسرائيلية مجمعا يعود . لباتجاه اسرائي
ولم يبلغ عن . لميليشيات الشرطة التابعة لحماس والتي تعرف بالقوة التنفيذية في جباليا بشمالي غزة

 غزة وقوع اصابات جراء الضربة الجوية االسرائيلية، وهي الثالثة من نوعها والتي تشن ضد اهداف في
  .منذ الهجوم الصاروخي الذي أفضى قبل حوالي أسبوع ألى مقتل ثمانية اشخاص

ويتحدث سياسيون اسرائيليون عن اتخاذ اجراءات أشد، تشتمل على اغتيال قادة عسكريين بارزين في 
كما حذر اإلسرائيليون من ان قادة حماس . حماس ممن يأمرون باطالق الصواريخ على اسرائيل

لكن محاولة معايرة حجم الضغط العسكري الذي قد يقنع . سوا بمنأى عن استهدافهم بدورهمالسياسيين لي
حماس والفلسطينيين بوقف اطالق الصواريخ، ثم التوصل الى صيغة جديدة لوقف اطالق النار في غزة، 

وثمة أصوات في اسرائيل والمتمتعة بالث. تظل حسبة بعيدة عن السهولة
االسرائيلية، والتي تحذر من ان حماس تعمل حاليا، وبعيداً عن مسألة الصواريخ، على بناء ترسانة من 
األسلحة، وتعزيز اإلنفاق وتوفير المواد المتفجرة في غزة، وهو ما يشبه جهود حزب اهللا في جنوبي 

  

            39 ص                                    735:                                 العدد28/5/2007اإلثنين : التاريخ



  

  

 
 

ة التي تضم حماس وفتح في حالة بائسة في اعقاب االقتتال 

وص تبدو منقسمة سياسيا، مع 

مرت، فيقول بعض مساعديه إنه يبدي حذرا للحفاظ على مواقف 

العام االسرائيلي يتحدث بحذر فيما يتعلق 

اء والماء، وصوال الى عمليات القتل 

فكنتيجة للحرب االخيرة، . 

ال إلى مواجهة وتحاجج تلك الجهاب بأن إسرائيل ستضطر آجال أو عاج. لبنان في السنوات االخيرة
  .حماس بطريقة جادة داخل غزة، خاصة وان فتح تحقق فشال في القيام بذلك

لكن، ومع وجود حكومة الوحدة الفلسطيني
 وفي الغضون، يبدو. الفصائلي الداخلي، يغيب أي توجه فلسطيني واضح الى اسرائيل لممارسة الضغط

 الذي يتحدث معه االسرائيليون واالميركيون على حد سواء وقد بات ،الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 الفلسطيني، حتى رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، وهو -أضعف بعد االقتتال الفلسطيني 

طاب شخصية سياسية شعبية من حماس، يبدو وأنه قد أضعف بدوره ووضع في الظل بفعل ممارسات وخ
  .، الجناح العسكري لحماس"كتائب القسام"

بشكل عام، يبدو مقاتلو غزة الذين يأتون من أطياف مختلفة وانتماءات تتجاوز الوالءات الفصائلية 
ويقول مسؤولون . والمؤسساتية والعائلية، يبدون اآلن وقد باتوا أقل إصغاء للقادة السياسيين من ذي قبل

رفيعون ان حركة حماس على وجه الخصحكوميون وأمنيون اسرائيليون 
وجود شخصيات قيادية فيها مثل محمود الزهار وزير الخارجية السابق وسعيد صيام وزير الداخلية 

  .السابق، اللذين يعارضان مشاركة الحركة في حكومة الوحدة الوطنية
يادة في الجولة االخيرة من القتال، مهاجمة وفي االثناء، اوضحت كتائب القسام انها أخذت دور الر

وقد استمرت الكتائب في . الحرس الرئاسي للسيد عباس وقوة األمن الوقائي التي تهيمن عليها حركة فتح
  .شن هذه الهجمات حتى بعد ان اعلن السيد هنية أنه مع توجه إقرار هدنة

 خالل تأبينه افراد عائلة النائب خليل الحية وكان السيد هنية قد اتخذ خطا اكثر تشدداً وكان يحترق غيظاً
إما : إننا سنسير على نفس الطريق حتى نفوز بإحدى الحسنيين: "من حركة حماس، فامتدح المقاتلين وقال

أما عن اول". النصر وإما الشهادة
اعلنت صراحة عن انها تدعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها واشنطن المؤيدة، وكانت ادارة بوش قد 

امام صواريخ القسام التي تطلقها حماس والجهاد اإلسالمي وحركات اخرى، وامتدحت ما تصفه بضبط 
لكن السيد اولمرت يعي ايضا التزام وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا . النفس الذي تمارسه إسرائيل

 االسرائيلية الى األمام فيما تبقى لها من وقت في وزارة الخارجية، -م الفلسطينية رايس بدفع جهود السال
  .شأنها في ذلك شأن الرئيس بوش

يقول ضابط اسرائيلي رفيع المستوى ان توغال اسرائيليا رئيسا في غزة سيستغرق شهرا على األقل، 
كون هناك شيء أفضل من هجوم ولن ي. وانه سيفضي حتما الى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين

اسرائيلي بري لتوحيد كافة المقاتلين الفلسطينيين، والذي سيتسبب بإلحاق مزيد من الضرر بالسيد عباس 
 فلسطينيا قد لقوا حتفهم في الغارات 30وكان اكثر من . االكثر اعتداال، كما وبفرص إحالل السالم

خيرة، حتى أن زعيم حزب ليكود اإلسرائيلي بنيامين اإلسرائيلية التي شنتها إسرائيل في األسابيع األ
نتنياهو الذي يحظى بتأييد كبير في استطالعات الرأي 

طائفة "وكان نتنياهو قد اقترح مؤخراً . بالخيارات المتاحة امام اسرائيل ويقترح ردوداً محسوبة ومتدرجة
، وقال ان تلك اإلجراءات يمكن أن تستهل "كن أن تقوم بها لممارسة الضغطواسعة من االعمال التي يم

بإغالق عام لغزة عبر وقف مسيطر عليه للخدمات مثل الكهرب
المستهدف وتوجيه ضربات في المنطقة ضد اهداف البنية التحتية، او القيام بتوغل بري محدود في محيط 

  . القسام، بل وحتى القيام بتوغل بري أضخممدى صواريخ
أعتقد بأن المشكلة : "وحين سئل عما اذا كان يحبذ توغال واسع النطاق لقوات المشاة، قال السيد نتنياهو

هي في العودة الى توازن الردع الذي تآكل على نحو كبير في السنة الماضية
  .أرضية-مع وجود تحصينات تحتتحولت غزة الى لبنان ثانية، 
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كريين، 
  .خاصة من حماس، تقول بأن لكل صاروخ  يطلقونه ثمنا مؤلما يتوجب دفعه

وفي الغضون، يقول المحيطون بأولمرت إنهم قلقون بدورهم أيضا إزاء ال
امام ميليشيات غزة فحسب، وإنما ايضا امام سورية رائيل وإرادتها فيما يخص الدفاع عن شعبها، ليس 

لكن "رفيع المستوى ان السوريين يتدربون بطريقة دفاعية، 
عبر قنوات دبلوماسية) األسد(وقد أوضحنا له . من السهل التحول من الدفاع الى الهجوم

  

84.

النتقام اإلسرائيلي؟ حتى لو أصابت صواريخ القسام 

سياسياً تعمل هذه الصواريخ، وبتواٍز مع . أحد

في الوقت الراهن، يستخدم االسرائيليون بالكاد قذائف الدبابات في غزة، كما ال يطلقون قذائف المدفعية 
وبدال من ذلك، يعول . التي تعتبر أقل دقة والتي كانت قد أصابت منازل وعائالت فلسطينية في السابق

كثر دقة، ويحاولون إرسال رسالة الى القادة العساإلسرائيليون على األسلحة المحمولة جوا واأل

كيفية التي يتم بها استقبال 
اس

ويقول مسؤول اسرائيلي . الرئيس بشار األسد
 موثوقة ويعتد 

  ".ل أية نوايا هجومية، لكننا نظل مع ذلك قلقين جدا من سوء الحسابات أنه ليست لدى اسرائي،بها
  النيويورك تايمز

 28/5/2007الغد األردنية 
  
  وت في سديروتم من المالحياة في غزة أه 

  خالد الحروب
على مستوطنة سديروت اإلسرائيلية فال تصيب أحداً، وأن يسقط " قسام"ما فائدة أن تسقط عدة صواريخ 

شرات الفلسطينيين، شهداء وجرحى، جراء امقابلها ع
ولو افترضنا جدالً أن تلك الصواريخ استطاعت . أحداً أو جرحته فهي ال تصيب جيشاً وال ثكنة عسكرية

رض أن أن تمسح مستوطنة سديروت عن وجه األرض فإن ذلك لن يغير من ميزان القوى شيئاً، هذا بف
األضرار التي . ستوطنة عن األرض ساعة بساعةمإسرائيل ظلت مكتوفة األيدي تراقب زوال تلك ال

باشرين، ومن ناحية الصورة مفي الجانب الفلسطيني، من ناحية الضحايا ال" القسام"تحدثها صواريخ 
كثر بما ال العامة، ومن ناحية توفير مسوغات سهلة ورخيصة إلسرائيل لتظهر بمظهر الضحية، هي أ

  .ُيقارن بما تحدثه من أضرار في الجانب اإلسرائيلي
واجهتها والتأمل مة ومريرة في بعض األحيان لكن يجب أن تتوفر الشجاعة الكافية لمهناك حقائق مؤل

ال معنى لها وليس هناك من حق أو " القسام"من هذه الحقائق الراهنة هي أن صواريخ . فيها وقبولها
ليس هناك معنى ألن . قها ثم تحميل جموع الفلسطينيين تبعات االنتقام اإلسرائيليشرعية سياسية إلطال

يتم التفاخر بقتل مستوطنة إسرائيلية بعد إطالق عشرات الصواريخ، بينما يتم التغافل أو تناسي عشرات 
اسم من من هو صاحب القرار وعن أية شرعية سياسية يصدر وب. الفلسطينيين الذين ماتوا بسبب االنتقام

  ومن الذي يعوض الضحايا الفلسطينيين، ومن يتحمل مسؤولية موتهم؟. يقرر إطالق الصواريخ
فهي تُطلق منذ عدة سنوات وأصبح اآلن أمامنا تجربة . ة في حد ذاتهامهذه الصواريخ أصبحت قصة مؤل

ستسالم والخذالن يمكن تقييمها والقياس عليها، بحيث نتجنب السجال النظري واالفتراضي واالتهام باال
القاعدة التي ينبغي أن نقيم فائدة وأداء هذه الصواريخ بناء عليها هي . عروفةمعزوفة البالغية الموبقية ال

صلحة، أو الدفع باتجاه ممصلحة الشعب الفلسطيني، ومدى مساهمة هذه الصواريخ في تحقيق تلك ال
ذه الصواريخ أي تغيير في ميزان القوى ألن  تحقق همإستراتيجياً ل. إنجاز أي من الحقوق الفلسطينية

ميزان القوى العسكري مختل بشكل ال يخفى على 
شروع الفلسطيني التوافقي الوحيد متناحرات فصائلية ُمخزية، على تدمير حكومة الوحدة الوطنية، وهي ال

أخالقياً ومعنوياً، خلقت هذه . ياسي موحد للفلسطينيينالذي قد يعطي بصيص أمل لتبلور برنامج س
ياً بأن هناك طرفين متكافئين يخوضان صراعاً دموياً؛ أحدهما يملك مالصواريخ وهماً محلياً وعال

أي . وجهة إليهمواآلخر يرد على االعتداءات الصاروخية ال!) هكذا تسمى صواريخ(صواريخ " ترسانة"
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لرغبة في أالّ يموت أي فلسطيني، والحرص  وا

وأمامنا تجربتا . قاومة رشيدة وحكيمة ُحشر العدو في الزاويةمكانت ال

تلتهمهم 

تراكم على فلسطينيي قطاع غزة يصعب تصور كيفية مال) 
ملكن ما ي. عدمين، والفاقدين لألمنمتحمله من قبل الناس هناك شبه ال

نيون عندما يتم تصوير الصراع مع إسرائيل على مستوى متكافئ، وتغيب إنجاز يمكن أن يحققه الفلسطي
  صورة الضحية الفلسطينية لصالح التساوي مع الجالد؟

 تحقق هذه الصواريخ أي أمن للفلسطينيين، بل اخترقت أمنهم ووفرت إلسرائيل مسوغاً دائماً مأمنياً، ل
أمن الفلسطينيين،. لإلرهاب والبطش والقصف العشوائي

وت، هو ما يجب أن يكون على رأس أجندة أي معلى صيانة األفراد وليس استرخاصهم واسترخاص ال
قاومة في شيء أن نطلق رصاصة طائشة ثم نخسر عشرة أفراد جراء قرار مليس من ال. برنامج مقاومة

نطق مل" قاوميةمال"مة أن تحتكم القرارات والتوجهات قاومليس من ال. إطالقها الطائش، توقيتاً ومضموناً
منطق فش الغل هو . هذا منطق يخسر من يتبناه، والشواهد تفيض عن الحاجة للتدليل. فش الغل واالنتقام

الذي يجلب عار إعالء الفرح لقتل مستوطنة إسرائيلية ليصبح أعلى نبرة وأكثر حضوراً من الحزن على 
حياة الناس في غزة، على ضنكها وتعبها وكل ما فيها من شظف، أهم ألف . مقتل عشرات الفلسطينيين
  .وت في مستوطنة سديروتممرة من محاولة إحداث ال

هل هذا معناه أن يسكت الفلسطينيون على ما تقوم به إسرائيل ضدهم من بطش وقتل واعتداء؟ الجواب 
قوة الفلسطينيين في .  األخالقي على العدوعليهم أن يردوا على ذلك بقوة عدالة قضيتهم وعلو كعبها. نعم

ا توضح االعتداء من طرف واحد، كسبت مكل. قوة عدالة قضيتهم، وليس في قوة سالحهم العسكري
ا موكل. القضية شوطاً إلى األمام

 تعر م العدالة، وعرت إسرائيل كما لمت القضية على أعلى سلاالنتفاضة األولى والثانية؛ األولى وضع
، مهناك شعب مقهور تحت االحتالل، لكنه ال يستسل: كانت رسالة تلك االنتفاضة تقول. من قبل

في االنتفاضة الثانية ومع ازدياد وتيرة العمليات االنتحارية . وبالحجارة يواجه آلة االحتالل الشرسة
صارت قضية فلسطين ". اإلرهاب الفلسطيني" ضد مكلت عدالة القضية وُجيش العالواستهدافها مدنيين تآ

ا كانت تقوم به إسرائيل مليس في هذا تقليل ل! يمالناصعة العدالة تفريعة من تفريعات اإلرهاب العال
نا فكل ذلك من البديهيات التي ال يحقق ل. تواصلموسياستها وآلتها اإلعالمية ودعم حليفها األميركي ال

  .التعذر بها إال عجزاً فوق عجز
بررين بأن هذه الصواريخ أربكت العدو، ونشرت الذعر في أوساط معقول قبول تبريرات الموليس من ال

رت وقد تسقطها، وأنها، أي الصواريخ، تشكل مستوطنين، وحطمت نفسياتهم، وأضعفت حكومة أولمال
النقطة الوحيدة . ، فكل ذلك أساساته هشة"رعبتوازن ال" تخليقه أسمه مجزءاً من شيء بالغي موهوم ت

هي . عقولة هي أن تلك الصواريخ أربكت العدو، نعم أربكته، وهذا ما فعلته فقط، ثم نقطة آخر السطرمال
آخر . شروع االستيطاني، بل تجلب له دعماً مادياً أكثر وأكثر، من الداخل والخارجم ولن تحطم المل

حتجزة مستوطنين من األموال الفلسطينية الم تطالب بأن يتم تعويض الالدعوات في الكنيست اإلسرائيلي
ذعورون في سديروت يأوون إلى مالجئ محكمة ال يخترقها قصف ماإلسرائيليون ال! لدى إسرائيل

لكن الفلسطينيين مكشوفو الظهور في قطاع غزة، هم الذين يلتهمهم الذعر قبل أن . طائرات
وإن كان هدف . هي تالحقهم في البيوت والشوارع، حيث ال مالجئ وال ما يحزنونالقنابل اإلسرائيلية و

رت على ضعفها فهو هدف ساذج وال يستحق الضحايا مهذه الصواريخ هو إضعاف أو إسقاط حكومة أول
توقع أن يكون إسقاط هذه الحكومة هو هدف راجمي الصواريخ، ألن موليس من ال. عاناة الناتجة عنهموال

لكن الحكومة التي أضعفت بسبب هذه الصواريخ، والتي . كومة أسوأ منها وبقيادة نتنياهو، ربمابديلها ح
ربما ستسقط قريباً هي حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي تقدم هذه الصواريخ مسوغاً آخر 

" توازن الرعب"وأما حكاية . إلسرائيل العتقال نصف وزرائها، وتهديد من تبقى منهم باالعتقال أو القتل
  .فهي تشاطر بالغي ال أكثر وال أقل، وليس له عالقة بالعسكرية واإلستراتيجية، وال تستحق الجدل

والفصائلي(يبقى القول إن الضغط اإلسرائيلي 
كن تصوره بسهوله هو أن هذا 
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تداولة مواألرقام ال. الضغط يدفع أجياالً عريضة من الشباب الفلسطيني إلى الهجرة من القطاع لألبد
تفيد القضية الفلسطينية والفلسطينيون من سياسات فصائلية تكون 

فلسطينيين عبر دفعهم للهجرة منها، في الوقإحدى نتائجها انتهاك حق البقاء في فلسطين لل

  

85.

ضمن هذا المنطق ليس امام االردن اال ان يطلب ثمن او 

طينية تضع هذا الخيار 

علي اولوية المصالح الوطنية لالردن، وعلي رأسها انشاء الدولة 

 . لتنمية لتعززه دونما حاجة للمنظمةا

ماذا تس. إحصائياً تثير الهلع الحقيقي
ت الذي تتبارى 

ن هجروا من مزاودة على بعضها البعض في التشديد على حق العودة لمفيه خطابات تلك الفصائل بال
كل صواريخ القسام على سديروت ال تستحق هجرة عشرة شباب فلسطينيين من القطاع إلى . فلسطين

  .ون عودةالخارج، بتذكرة سفر مغادرة من د
 28/5/2007االيام الفلسطينية 

 
  االردني واالقتتال الفلسطيني الخيار 

 اهاتطجمال ال
المفارقة في تسمية الخطة بالخيار االردني انها ليست خياراً لالردن، بل هي خيار الطراف الصراع 

ي ان االردن ضمن مما يعن. الرئيسية، يتم تنفيذه من خالل االردن، او بواسطة مؤسسات الدولة االردنية
هذا المنطق ليس هو الالعب الذي يفرض ارادته معتمداً علي قوته، بل هو مجرد امكانات ومزايا يسعي 

و. اآلخرون لتوظيفها بما يعبر عن مصالحهم
لة الفلسطينية عبر االردن، منذ وجدت فكرة الخيار االردني، او حل المشك. مقابل قيامه بالدور المطلوب

وهي تتراوح بين دور اردني مؤقت في طريق الحل الدائم، ودور اردني نهائي في اطار تصفية 
ولآلن لم ينضج مشروع اردني حقيقي يعيد بناء عالقة االردن مع القضية الفلسطينية علي . الصراع

والمشروع االردني الذي يعبر . 1974ضوء التطورات التي حصلت منذ مقررات مؤتمر الرباط عام 
عن ارادة اردنية هو الذي ينطلق من هوية االردن والمصالح الوطنية التي تصاغ عبر حقيقة وجود 

ومن اولوية الحفاظ علي الهوية والمصالح، في اطار الخيارات التي تفرضها حقائق . الهوية االردنية
 . القوة علي االرض، والمزايا المتوفرة لالردن

، وما تزال، هي ارتباط الخيار االردني بتردي الحالة 1948لحقيقة االخري والمرة التي ظهرت عام ا
: هذا االرتباط يضع الخيار االردني في احد سياقين. الفلسطينية، والعجز العربي عن مواجهة اسرائيل

ن ينطلق االردن سياق عربي داعم لمشروع التحرر الوطني الفلسطيني، ولهذا السياق متطلبات اهمها ا
والسياق الثاني هو سياق اسرائيلي قائم علي . من ممكناته وليس من موقعه الراهن في ميزان القوي

اساس استسالم االردن لموقعه الراهن في ميزان القوي ووضع كافة ميزاته لخدمة هذا الموقع وليس 
حالة فلسانشاء منظمة التحرير الفلسطينية كان خطوة في اتجاه بلورة . لتحسينه

حيث انهت االنتفاضة . امام االستحقاق الفلسطيني، وتهيئ الفرصة لتنهي هذا الخيار كوظيفة اسرائيلية
ويمكن .  واجتياح بيروت1982 العمل علي الخيار االردني الذي بدأ بعد حرب عام 1987االولي عام 

ديدة لهذا الخيار، ان لم يكن علي مستوي مباشر ولكن القول ان االقتتال الفلسطيني الحالي يعطي دفعه ج
اال ان هذا يترافق مع الجزم بغياب فاعلية سياسية اردنية تستطيع اعادة . علي صعيد حوار الخيارات

انتاج فكرة الخيار االردني باالعتماد 
اذ تنحصر المناورة االردنية فقط في . لي كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدسالفلسطينية المستقلة ع

 . المطالبة بتأجيل البحث في هذا الموضوع، دون بلورة اطروحة اردنية مضادة
ملف الخيار االردني في ثمانينيات القرن الماضي يؤكد حقيقة ارتباطه بالضعف العربي وتردي الحالة 

، وخروج المقاومة من بيروت، ثم االقتتال الفلسطيني، نشأ ما يعرف بالخيار 1982 فبعد عام. الفلسطينية
 فبراير بين الملك حسين / شباط11االردني الذي كانت ذروته خطة تنمية الضفة الغربية، وقبلها اتفاق 

حيث جاءت خطة .  فبراير، ولكن لم ينهار الخيار االردني/ شباط11انهار اتفاق . والرئيس عرفات
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ة االمريكية آنئذ جورج شولتس علي ان يأتي الخيار االردني عبر 

والحديث الدائر اآلن . ام للدخول الي الساحة الفلسطينية عبر نوافذ اسرائيلية

وليس البقاء دائما متأخراً 

محاصرة الخيار االردني في ثمانينيات القرن الماضي جاءت نتيجة موضوعية للضغط االمريكي، 
واصرار ادارة ريغان، ووزير الخارجي
ة التي كانت تلملم مالشارع الفلسطيني من المنظبل ان تتم سرقة . صيغة سياسية غير منظمة التحرير

الضغط . جراح الخروج من بيروت، من خالل صيغ سياسية كان المجتمع الفلسطيني قد تجاوزها
االمريكي حينذاك، الذي جاء ليجعل الخيار االردني مناسبا السرائيل، هو الذي ضيق هوامش المناورة 

ه خطوة في اطار المشروع الوطني الفلسطيني، كما تعهد امام االردن، وحرم االردن من ان يجعل خيار
عبد اهللا االول للفلسطينيين في ان الضفة الغربية وديعة من الشعب الفلسطيني لدي االردن ترد الصحابها 

 . الفلسطينيين عندما ينضج مشروعهم
 هي االدني في وهذا الذي يفسر انه بعد سنوات من العمل علي هذا الخيار، كانت شعبية الملك الحسين

ويبدو ان االردن يعيد انتاج ذات الخطأ، ويصر . استطالع الرأي العام الذي جري في المناطق المحتلة
ويتجاهل حقيقة . علي تجاهل ما جري ويجري من تغيير في التكوين السياسي واالجتماعي للفلسطينيين

ة االردنيين بالفلسطينيين، ال يمكن مركزية وهي ان دوره السياسي، وعالقته بالقضية الفلسطينية، وعالق
ان دور االردن ال يمكن له ان يقبل ويحمل فلسطينياً ان لم يدرك بأنه : ان تحمل اال في اطار واحد وهو

اي ان الدور االردني يجب ان يستند الي روحية . ضرورة في سياق خدمة المشروع الوطني الفلسطيني
وفكرة الوديعة قائمة علي اساس انها مؤقتة، وليست . ة وديعة، بأن الضفة الغربي1950ميثاق الوحدة عام 

وعلي االردن ان يتعامل مع الفلسطينيين عبر صيغة سياسية يختارونها هم، وضمن مشروعهم . نهائية
فليس لالردن مصلحة وال من اي . التحرري، وليس عبر وسطاء واجراء ومن خالل المصفاة االسرائيلية

مثل هذا . اصيل وديناميكيات التشكيل السياسي االجتماعي للشعب الفلسطينيمستوي في ان يتدخل في تف
الدور قد يكون مفيداً لفئات متنفذة في النظام السياسي االردني، ولكنه بالتاكيد ليس فيه مصلحة للنظام، 

نقطة وهذه الفئة تحشر االردن، وبالذات النظام االردني، في مسارات ضيقة وتدفع اليصاله ل. وال لالردن
وهم بحجة الصغر النسبي لثقل االردن، فانهم يضحون بكل امكانيات الدولة والهوية . الالعودة

والجغرافيا، يبررون دفع النظ
لعقل الذي خطط للدور االردني يعيد لالذهان ما جري في ثمانينيات القرن الماضي، ويدفع لالعتقاد ان ا

فالدور االردني آنئذ صمم علي افتراض امكانية تغييب منظمة . في الثمانينيات هو الذي يدير اللعبة اآلن
والذي . التحرير والتعامل مع المجتمع الفلسطيني من خالل قنوات قديمة، وسابقة علي وجود المنظمة

.  شطب حماس والتعامل مع الصيغ السابقة علي وجودهايجري اآلن يبدو انه قائم علي افتراض امكانية
وفي الحالتين، كان االردن معنيا باثبات اهليته مرة بالضغط علي منظمة التحرير واآلن بالضغط علي 

 . حماس والحركة االسالمية
. من الوهم االعتقاد بأن اسرائيل تري في الخيار االردني ضرورة يمليها موقع االردن في موازين القوي

اسرائيل لن تقبل ان يكون الخيار االردني في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني اذا لم تتم بلورة هذا 
والخيار االردني اما ان يكون ضرورة اسرائيلية وفلسطينية . الخيار في سياق اقليمي وبمظلة دولية

وحتي يكون ضرورة . دنيواقليمية، او انه لن ينجح وسيكون وباالً علي الفلسطينيين وعلي النظام االر
فلسطينية واسرائيلية واقليمية ال بد من ان يعمد االردن الي تغيير نمط فهمه لعالقته بالقضية الفلسطينية 

ونقطة االنطالق االعتراف بالحقائق االجتماعية . ودوره فيها، واالهم تغير عالقته مع الفلسطينيين
 التي تجري والتعامل معها، السياسية للشعب الفلسطيني، واالعتراف بالتحوالت

وهذا يتطلب ان تتم صياغة العالقة االردنية الفلسطينية عبر الواقع السياسي الموضوعي . خطوة للوراء
. للمجتمع الفلسطيني، والميزات والممكنات االردنية، وليس عبر الموقع الراهن لالردن في موازين القوي

ي استثمار الميزات لتغيير الموقع في نسيج عالقات القوي، وليس توظيف الميزات فمهمة اي قيادة ه
والمعضلة في االردن ان هناك فريقا متنفذا جداً ال يسمح . لخدمة موقع ودور اختارهما اآلخرون لالردن
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 بلورة دور 
اذ ال يمك. اردني بديل وفعال، وليس االنقسام بالقبول والرفض لدور مقترح

والحاجة لدور اردني ضرورة اردنية وفلسطينية، ولكن يجب ان ال يكون ضمن صيغة . ولكن اي دور
استراتيجية تفقده ميزاته، وسياسات : ن في حالة ال يحسد عليها

قاذ االردن من تفهناك حاجة الن. تستسلم لميزان القوي، واجراءات تفقده القدرة علي المناورة

  28/5/2007القدس العربي 

86.

ضية الفلسطينية اقتربت، كانت قد ابتعدت، إن لم تكن دخلت 

  . بال استثناء مجرد أغطية لذاك الموقف اإلسرائيلي المبدئي-بل التجارب-ة 

ميركي وأوروبي وصل في عهدي الرئيس األميركي بيل 

 لم تعد ثمة سياسة أميركية في الموضوع الفلسطيني أو في التسوية وإنما سياسة 

طبعاً مع استمرار الدعم العسكري والمالي والسياسي 

 حتي للتفكير في تغيير موقع االردن في ميزان القوي االقليمي، ولكنه يصر علي ان يوظف االردن كل
 . امكاناته لخدمة الموقع والدور الذي تريده اسرائيل، ويناسب مصالح تلك الفئة

ويبقي الصراع بين تلك الفئة وكل مكونات الدولة من نظام وشعب ومؤسسات مفتوحا علي كل 
والول مرة يبدو ان احد اهم خطوط المواجهة في االردن هو دور االردن في القضية . الخيارات
ويبدو . ارات البائسة المطروحة، اما ان يقوم االردن بالدور كما هو محدد او ال يقوم بهوالخي. الفلسطينية

والحل هو العمل علي. ان رفض تفاصيل محددة للدور المقترح تستعمل لتجميد الدور كله
ال دور، ن لالردن ان يكون ب

ولكن يبدو ان االردن اآل. اسرائيلية
خبط عالقته 
بالقضية الفلسطينية عبر طرح دور اردني ال يستند الي نتائج متوقعه للتسوية النهائية، ولكنه مصمم علي 

 . اساس متطلبات العملية السياسية الدائرة اآلن بكل ما فيها من ترتيبات وصراعات ومعارك

 
   لعبر؟أين الفلسطينيون من استقاء ا 

  منير شفيق
حيث ظن مع اتفاق أوسلو أن تسوية الق

إما الحل اإلسرائيلي بالتمام والكمال وإال ال : طريقها المسدود، وذلك لسبب بسيط وهو وصولها إلى نقطة
  .تسوية وال حل

نقة وذلكم ليس على يد معارضي التسوية ومقاوميها، ولكن ومن ثم البد من إرسال االتفاق إلى حبل المش
  .على يد الدولة العبرية وراعيها األميركي والقابلين من الفلسطينيين والعرب بلعبتها

إما الحل : كان الموقف اإلسرائيلي دائماً ومنذ أولى خطواته على أرض فلسطين يتمثل عملياً بمبدأ
  . حلاإلسرائيلي كامالً وإما ال تسوية وال

ومن ثم دعك من كل ما نشرته القيادات الصهيونية من شعارات السالم والمفاوضات والتسوية، فقد كان 
ذلك كله كما أثبتت التجرب

ن ابتدأ بدعم بريطاني أوروبي لم يكن هذا الموقف نتيجة عناد طفولي وإنما استند إلى دعم دولي بمضمو
، واعترف بالدولة 1947 لعام 181عزز بانقالب الموقف السوفياتي حين وافق على قرار التقسيم رقم 

العبرية وتعهد بحماية أمنها ووجودها ثم بدعم أ
هوامش التي فرقت بين الدبلوماسية األميركية المعلنة كلينتون بعد انتهاء الحرب الباردة إلى التخلي عن ال

والموقف اإلسرائيلي الرافض لكل القرارات الدولية، ففي عهدي بيل كلينتون ترك كل شيء للتفاوض، 
  .لكن مع رعاية أميركية

أما في عهد جورج دبليو بوش فقد انتقلت قيادة المشروع اإلسرائيلي إلى المحافظين الجدد أي إلى 
ليي أميركا الذين راحوا يصوغون اإلستراتيجية األميركية ويسخرونها لخدمة المشروع اإلسرائيلي إسرائي

  .تحت مظلة بوش ونائبه ديك تشيني ورمسفيلد
في عهدي بيل كلينتون

لما كان عليه الحال مع اإلدارات األميركية السابقة إلدارة كلينتون إسرائيلية تدعمها أميركا، وذلك خالفا 
حين كانت هنالك سياسة أميركية وسياسة إسرائيلية تقوم على إخضاع السياسات اإلسرائيلية للسياسة 
األميركية كلما اقتضى األمر ذلك وهذا ما حدث مثال في عهد أيزنهاور وحتى في عهد بوش األب حين 

.  المشاركة في مؤتمر مدريدفرض على شامير
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التجزئة والضعف منتقال إلى 

طوة باتجاه المساومة حول تسوية القضية الفلسطينية، وإنما من وجهة النظر 

أكثر من جميع " الحربجية" المصهينة ة بوش المؤسرلة

اء السلطة الفلسطينية التي قامت على ة والمقاومة وإنه

فات واغتياله ورفع الغطاء عنه من قبل جزء أساسي 

سلطة ألن القرار اإلسرائيلي األميركي غير ذلك، وإال فما معنى القضاء على عرفات إن 

 وكانت هنالك شروط كثيرة لم يكن ،ل سنة كاملة

 سلطة خريطة الطريق التي وضعت اتفاق 

إنهاء حتى الظن بأن اتفاق أوسلو فتح باب التسوية، بل إن أبواب المقاومة 
  .والممانعة تفتحت على مصاريعها أكثر من أية مرحلة سابقة

والمعنوي واألمني وعدم فرض تسوية ال تريدها الدولة العبرية ثم عدم السماح باإلخالل بالتفوق 
  .العسكري اإلسرائيلي

إلصرار على أن يكون من هنا نفهم لماذا اتسم الموقف اإلسرائيلي بعدم المساومة في موضوع التسوية وا
الحل اإلسرائيلي وإال فال، مادام معززا بميزان القوى محلياً وإقليميا، وما دام محصناً عبر الدبلوماسية 

األميركية األوروبية، في حين أن الوضع العربي الرسمي في حال من 
  .إستراتجية السالم والتفاوض ال أكثر أو ليس غير

 أوسلو لم يكن خاتفاق
مقابل سلسلة ) ف. ت. م(اإلسرائيلية هو مساومة اقتصرت على االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 

تحت من التنازالت التي مست األرض والحقوق، بل أعفت االحتالل من مسؤولياته على أمن السكان 
وهذا ما دفع . االحتالل وطعامهم ومعاشهم وما كرسته اتفاقات جنيف من حقوق الرازحين تحت االحتالل

  .بخمس نجوم" احتالل ديلوكس"كثيرين حتى من اإلسرائيليين إلى اعتباره 
فقد أريد إسرائيليا من اتفاق أوسلو الوصول إلى الحل اإلسرائيلي كامالً عن طريق السلطة الفلسطينية 

  . وإال فال،"ف. ت. م"و
وعندما لم يكن من الممكن من جانب الرئيس الفلسطيني الراحل في مفاوضات كامب ديفد القبول بما 
ظهر فقط من الحل اإلسرائيلي، أي من دون أن تكشف كل أوراق الحل اإلسرائيلي بعد، قررت القيادة 

تعاظم مع مجيء إدار(اإلسرائيلية وبدعم أميركي 
  .أن تعتبر اتفاق أوسلو بحكم المنتهى) اإلدارات السابقة السيما ضد العرب والمسلمين

ابتداء من معركة مخيم جنين، وحوصر ياسر " أ" ضد مناطق 2002ومن هنا شُنت الحرب في ربيع 
عرفات وهدد بالقتل وذلك من أجل تصفية االنتفاض

وقد توج ذلك باغتيال الرئيس . أساس اتفاق أوسلو، أما الهدف األبعد فهو فرض الحل اإلسرائيلي كامالً
جزء متنفذ (الفلسطيني بعد أن ضغطت إدارة بوش بعد غزو العراق واحتالله على رفع الغطاء الفتحاوى 

  .عنه) ةعدد من الدول العربي(والعربي ) من فتح
ومحاصرة عر" أ"باختصار إن إعادة اقتحام مناطق 

من فتح ومن اإلطار العربي، كما رفع الغطاء عنه أوروبيا وروسيا إلى جانب تكريس خريطة الطريق 
  .والرباعية المشلولة يعنى إنهاء سلطة اتفاق أوسلو

بما في ذالك  -ى التخلص من الرئيس الفلسطيني أدخلت الوضع الفلسطيني فاألوضاع التي ترتبت عل
 مرحلة جديدة وذلك رغم محاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبار نفسه - سلطة اتفاق أوسلو
استمرارا لتلك ال

  . عباس وفتح يريدان السير على خطاهكان محمود
وهذا يفسر لماذا استمرت مقاطعة أولمرت له طو

  .بإمكانه تلبيتها، ثم لماذا استمر يداور في المكان حتى االنتخابات التشريعية
 غالبية كبيرة ردا على المرحلة جاءت نتائج االنتخابات التشريعية عبر صناديق االقتراع بإعطاء حماس

الجديدة، أو شهادة شعبية على انتهاء سلطة اتفاق أوسلو وحتى
  .أوسلو وراءها

فالشعب الفلسطيني من خالل تصويته لحركة حماس كان يصوت لمشروع المقاومة واالنتفاضة، وليس 
  .اق أوسلولمشروع المفاوضات وال التسوية وال اتف

ومن يفهم نتائج تلك االنتخابات على غير هذه الصورة يكون نظر الشعب أحد من نظره في تحديد سمات 
المرحلة الجديدة وهى 

  

            46 ص                                    735:                                 العدد28/5/2007اإلثنين : التاريخ



  

  

 
 

حصار تجويع على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع بهدف إسقاط حكومة حماس التي 

ة عن إدارة بوش في عت مقاومة ضد االحتالل اإلثيوبي الذي يعمل بالوكال

احة الفلسطينية أنه كلما 

 كانت سلطة اتفاق أوسلو أو سلطة حماس أو سلطة الوحدة الوطنية 

 في حكومة الوحدة الوطنية مدخل إلنهاء الحصار المالي، والبعض يريدها 

على أرض الواقع في مكان آخر، فإن مصير السلطة أصبح مرتبطاً به 

واعتقاله ألكثر من أحد عشر ألفا من ) زه

 كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس 

 الشعب الفلسطيني الشرعية للمقاومة المتهمة من أميركا وإسرائيل باإلرهاب ماذا حدث؟ فمنذ أن أعطى
ُضرب 

حاولت إحالل سلطة من نمط آخر غير سلطة اتفاق أوسلو، في حين تصاعدت المقاومة من خالل عملية 
وأسر الجندي من قبل حماس وانتقل الجيش اإلسرائيلي إلى العدوان المستمر على قطاع " متبددالوهم ال"

  .غزة ومحاولة اقتحامه
وفى العراق تواصلت المقاومة ودخل االحتالل في المأزق وراح يبحث عبثا عن حل سياسي ينقذ ماء 

  .الوجه
فرت عن إنزال هزيمة ميدانية ب التي أسآ /موز وأغسطست /وفى لبنان اندلعت حرب عدوان يوليو

عسكرية بالجيش اإلسرائيلي على يد قوات المقاومة بقيادة حزب اهللا مما أدخل حكومة أولمرت والجيش 
  .اإلسرائيلي في أزمة لم يعهدها من قبل، أزمة تمس الوجود واإلستراتجية

وفى القرن األفريقي اندل
  .الصومال، كما تعاظمت الممانعة ضد محاوالت تقسيم السودان وتمزيقه عبر قوات هيئة األمم المتحدة

وهكذا المنطقة كلها في حالة حرب ال تسويات، رغم كل محاوالت البحث عن تسوية في الساحة 
ما في السالفلسطينية أو لبنان أو العراق أو الصومال أو السودان، بل المالحظ ك

تم االقتراب من تسوية يتبين أنها أصبحت أبعد تماما فيما يشبه الركض وراء السراب يبتعد منك كلما 
  .ظننت أنك اقتربت منه

 التحرر من وهم التسوية أو من وهم - السيما في الساحة الفلسطينية -من هنا فإنه من الضروري 
ءالمحافظة على السلطة سوا

  .الفلسطينية، ألن تلك السلطة وباعتراف كل من يمتطيها هي وسيلة وليست هدفا
 والسلطة من وجهة نظر حماس اعتبرت كما ،فالسلطة من وجهة نظر فتح اعتبرت طريقاً إلى الدولة

 الصعوبات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والسلطة كما أريد أعلن طريقاً لحماية المقاومة والتخفيف من
لها من وجهة نظر الكثيرين
  .فتحا لباب التسوية من جديد

وهر ومع ذلك لم تستطع أن تكون وسيلة تحقق الهدف تحت االحتالل، والسبب ببساطة أنه إذا كان ج
الصراع في مكان وما يجري 

 حتى اآلن، بما في ذلك مرحلة حكومة حماس وحكومة 1994رغم وجودها وترسخها وتكريسها منذ 
  .الوحدة الوطنية الفلسطينية

وسيع المستوطنات وتهديد القدس جوهر الصراع في المرحلة الراهنة يتمثل في االحتالل والجدار وت
وتهديد المسجد األقصى والسيطرة على الحدود ومصادرة األرض المحيطة بها إلى عمق يصل عشرات 

  .الكيلومترات في بعض النقاط
حواج(فهنالك االحتالل واقتحاماته وقصفه واغتياالته ومحاسيمة 

  .ت إلى جانب الحصار والتجويع وألوان التضييقالمعتقلين والمعتقال
تنضاف إلى ذلك أهداف االحتالل العملياتية في القضاء على

  .وكتائب األقصى والمقاومة الشعبية، أي تصفية كل مقاومة وممانعة وضرب كل صمود واإلخضاع التام
له بالصراع على السلطة وال باستعادة مسيرة أوسلو وال وبكلمة، ما يجرى على األرض ال عالقة 

  .التسوية وال حتى إحياء خارطة الطريق وال حتى تحقيق هدنة
إنها محاولة فرض الحل اإلسرائيلي الواقعي الحل مع اجتثاث كل مقاومة وممانعة وإقامة سلطة بعدئذ 

  .تتعايش مع األمر الواقع أي الحل اإلسرائيلي عبر هدنة مديدة
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 أدراج الرياح، وكذلك -حد من الحقوق الفلسطينية

ات وتجربة عباس وثمة 

ة اتفاق مكة واالتفاق على حكومة الوحدة الوطنية وبيانها ورسالة تكليفها، وقد ظن تجرب

ببناء عشرين ألف مسكن للمستوطنين في منطقة القدس الشرقية 

وباختصار ال مهرب من مواجهة االحتالل وما يمارسه على األرض من 
  .ممانعة مع السلطة أو من دونها إذا ما سقطت السلطةهب إلى المقاومة وال

 ضرورة تخليها عن أوهام طرح مبادرة السالم العربية أو 
تفعيلها، فإذا ما احتشدت الجهود الرسمية والشعبية عربيا وإسالميا لدعم الشعب الفلسطي

87.

ذلك تمهيداً لتحويل الحل اإلسرائيلي الواقعي مستقبالً إلى حل قانوني عبر اتفاقات ومعاهدات ال تنهى و
حق العودة فحسب، وال تكرس ما صادره الجدار والمستوطنات والحدود من أرض فحسب، وإنما تهجر 

  . كما في مناطق الضفة الغربية والقطاع48أيضا مزيداً من الفلسطينيين في مناطق 
ولو بأدنى -ولهذا ذهبت وتذهب كل محاوالت التسوية 

  .كل محاوالت الهدنة والتهدئة واالحتفاظ بسلطة ال تسلم بالحل اإلسرائيلي الواقعي
  وحكومة إسماعيل،فهذا ما ارتطمت به سلطة الرئيس الشهيد ياسر عرفات وسلطة الرئيس محمود عباس

هنية الحماسية وحكومة الوحدة الوطنية الراهنة، فهنالك العبرة من تجربة عرف
 ثم هنالك العبرة من تجربة وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة من وثيقة األسرى، وقد 2005تجربة الهدنة منذ 

  .قيل في حينه إنها ستخرج الحكومة من عنق الزجاجة
وهنالك العبر من 

أنها ستفك الحصار على األقل السيما بعد قرارات القمة العربية في مرحلتها األولى، ثم تجربة تفعيلها 
  .واستقبال وزيرة الخارجية اإلسرائيلية في القاهرة التي اعتبرتها الوزيرة تاريخية

لرد من حكومة أولمرت قراراً فكان ا
وتخصيص مليار ونصف مليار دوالر لمشاريع تهويد القدس مع استمرار الحفريات حول المسجد 

  .األقصى وتحته
يئة األمم المتحدة أو ثم ال حاجة إلى استعادة التجربة مع الرباعية العتيدة ومجلس األمن واألمين العام له

وال ننسى التجربة مع أوروبا التي تدور حول نفسها كلما اقتربت . التجارب المريرة بالتوجه إلى أميركا
  .من القضية الفلسطينية وال نقول أكثر

خالل وحدة وطنية مناضلة 
تذ

وهذا ما يجب أن تواجه به الجامعة العربية مع
ني فحينئذ تأخذ 

  .ملي اإليجابي إذ ليس أكثر من األوهام إضاعة للوقت وتبديداً للجهودالجهود مسارها الع
  27/5/2007الجزيرة نت 

  
     المساعدات العسكرية وسياسة االستهداف 

 بثينة شعبان.د 
 في الوقت "إقامة واشنطن جسراً جوياً إلمداد الجيش اللبناني بالمساعدات"كيف يقرأ المواطن العربي خبر 

دها لتمديد أمد الحرب اإلسرائيلية في الصيف الماضي على لبنان ومدت إسرائيل الذي بذلت أقصى جهو
عبر جسر جوي بالقنابل العنقودية التي مازالت تقتل المزيد من المدنيين اللبنانيين؟ وكيف يقرأ المواطن 

ل إقليم دارفور؟ هذا الى جانب االحتال» تحرير«العربي تقديم واشنطن مساعدات عسكرية لدعم حركة 
العسكري الدموي األمريكي للعراق الذي ذهب ضحيته مليون مدني عراقي، وتهجير أربعة ماليين 

وكيف يقرأ المواطن العربي خبر االقتتال الفلسطيني في الوقت الذي تهدد إسرائيل باستكمال !! آخرين
 والمثقّفين سياساتها المعلنة رسمياً في اغتيال وقتل وأسر وتفجير المئات من القادة والسياسيين

واإلعالميين مثل غسان كنفاني وكمال ناصر وكمال عدوان وسمير طوقان وخليل الوزير، والقائمة 
كيف يمكن للمواطن العربي اليوم أن . تطول لتضم خيرة المناضلين من أجل حرية فلسطين وعروبتها

فتها االستراتيجية،  اإلسرائيلي في وقت نجحت كلٍّ من إسرائيل وحلي-يتحدث عن الصراع العربي 
الواليات المتحدة، في تنفيذ خريطة طريق لعدد من الصراعات الجديدة التي هي األعقد واألدهى 
واألقسى، وهي كالنار الكامنة في الرماد تتلقى المزيد من وقود الفتنة األمريكية الصنع لتشتعل بؤراً عدة 
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 اإلسرائيلي، إلى مفهوم تقليدي لالستراتيجية - السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي 

ولكي أشارك القارئ في . مكان إلى آخرولينشغل العرب بإخمادها، وهي تشتعل بفجائية وسرعة من 
مسؤوليته بإدراك وربط وتحليل كّل ما يجري، أؤكّد له أن فهمنَا لما يجري ال يتم من خالل الدخول 
بالتفاصيل بل من خالل جمع خيوط كّل ما يجري في منطقتنا العربية للوصول إلى ما تم التخطيط له من 

ا يستهدفان تدمير حياة وحرية الشعب العربي في هذه المنطقة منذ قبل الواليات المتحدة وإسرائيل وهم
ومع أن الكثير قد نُِشر بهذا الصدد، إال أن دراسة استراتيجية أعدتها مؤسسة الدراسات . عدة أعوام

» استراتيجية جديدة للسيطرة على المنطقة: االختراق النظيف« بعنوان 1996االستراتيجية والسياسية عام 
ضح المدى الذي تشارك فيه الواليات المتحدة إسرائيل في حملة العداء والحروب والكراهية ضد تو

العرب وارتباط هذه االستراتيجية بالذي حصل والذي يحصل هذه األيام من مآس وحروب للعرب على 
ل المؤسسة شارك في إعداد هذه الدراسة مؤسسات بحثية عديدة مث. األيدي الملطّخة بدماء ماليين العرب

األمريكية البحثية بقيادة ريتشارد بيرل، والمؤسسة اليهودية لمسائل األمن الوطني بقيادة جيمس كولبيرت، 
وجامعة جون هوبكنز بقيادة تشارلز فيربانكز وعضوية ميراف ورمسر، ومؤسسة فيث بقيادة دوغالس 

رغ وعضوية دافيد وريمسر، فيث، ومؤسسة الدراسات االستراتيجية والسياسية بقيادة روبرت لوينب
أي أن مئات الباحثين والمفكّرين قد . ومؤسسة واشنطن لدراسات الشرق األدنى بقيادة جوناتان توروب

لقد وضعت . شاركوا في وضع هذه الدراسة التي هي بمثابة االستراتيجية اإلسرائيلية الجديدة نحو األلفية
ومن . يق عملية السالم بينها وبين العرب وفق شروطهاهذه االستراتيجية في أعقاب فشل إسرائيل في تحق

كارثة على أمن " واعتبرته "السالم الشامل"الواضح وفق هذه االستراتيجية أن إسرائيل رفضت مبدأ 
ولذلك فإن واضعي الدراسة، المعروفين بشدة ! "إسرائيل وهوية إسرائيل وسيادتها على عاصمتها

 لتتحول السياسة اإلسرائيلية، "السالم الشامل"ائل تضع حداً نهائياً لمبدأ كراهيتهم للعرب، قرروا إيجاد بد
وبالطبع

االحتفاظ بحقّ «ومن هذه البدائل تغيير طبيعة العالقة مع الفلسطينيين بما فيها . "توازن القوى"يعتمد على 
ومن البدائل أيضاً تغيير العالقة مع الواليات المتحدة من بلد يعتمد على الواليات . »مالحقتهم واستهدافهم

كذلك تغيير التعامل مع العرب بحيث . المتحدة إلى بلد شريك لها وند لها في مسائل الشرق األوسط
السالم من خالل " أو "السالم مقابل السالم"نّى مبدأ  وتتب"األرض مقابل السالم"ترفض إسرائيل نهائياً مبدأ 

 ."القوة
عراق "، ولذلك اعتبرت التخلّص من "عقبة حقيقية"ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اعتبرت الدراسة العراق 

ذاته" قوي وخطّطت للعمل مع بعض دول المنطقة للتخلّص من هذا . هدفاً استراتيجياً إلسرائيل بحد
 أمراً في غاية األهمية أيضاً "التخلّص من المقاومة ومن الوجود السوري في لبنان" اعتبرت ، كما"التهديد"

وتحدثت الدراسة عن رغبة بعض العرب بتمديد نفوذهم واستعداد . لحماية الجبهة الشمالية إلسرائيل
إلسرائيل أفكاراً إسرائيل لتلبية رغباتهم بما يخدم أهدافها االستراتيجية، وحتى أن بعض العرب قد قدموا 

وتهدف الدراسة في النتيجة إلى إيجاد بديل للحروب العربية . "توجهاتهم المشتركة"بهذا الصدد تخدم 
اإلسرائيلية من خالل خلق واقع جديد تكون فيه إسرائيل الضامن ليس ألمنها فقط، وإنما للمصلحة 

يمكن إلسرائيل أن «: ؟ تقول الدراسةولكن كيف لها أن تفعل هذا.  األمريكية في المنطقة-األوروبية 
وبينت الدراسة أن هناك !! "بين العرب" حقوق اإلنسان"ودعم " لمكافأة األصدقاء"تفكّر بالقيام بجهد خاص 

ودعت الدراسة !! "تحديد هؤالء العرب ومساعدتهم": ، والمطلوب"عرباً مستعدون للعمل مع إسرائيل"
في التعاون معها ضد "ديهم مشاكل مع البعض اآلخر ويرغبون إسرائيل إلى أن تجد من جيرانها من ل

وبينت الدراسة من خالل وضع التفاصيل لهذه الخطّة والعمل مع بعض العرب ضد . »بعضهم البعض
البعض اآلخر وتحويل الصراع في المنطقة بطريقة تخدم أمن إسرائيل وال تجبرها على التخلّي عن 

ائيل تحت هذه الظروف أن تحظى بتعاون أفضل مع الواليات المتحدة إلسر"أرض أو سيادة فإنه يمكن 
وهذا لن يزيل الخطر عن وجود إسرائيل فقط .. لمواجهة التهديدات الحقيقية للمنطقة وألمن العالم الغربي
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التيار 

ليس هذا حديثاً عن مؤامرة، بل . "المهيمنة والمسيطرة في الشرق األوسط
هو إيضاح الستراتيجية مكتوبة، ومنشورة، ومعتمدة كأساس للعمل ضد ال

ن أخبار وتحليالت يغوص في تفسير وقراءة وفهم سياسات وأحداث يدبُرها أعداء هذه األمة وفق 
ليها بتجميع أفكارهم وقواهم لوضع 

استراتيجيتهم البديلة، وضمان عدم تنفيذ استراتيجية أعدائهم التي تستهدف بالنتيجة 

88.
  علي عقلة عرسان

ولكنّه سوف يوسع دائرة الدعم إلسرائيل حتى بين أعضاء الكونغرس، ويمكن أن يكون عامالً مساعداً 
وبهذا فإن إسرائيل ستتمكن ليس فقط من احتواء أعدائها، بل . "رة الواليات المتحدة إلى القدسلنقل سفا

إن بعض المثقّفين العرب ": وتخلُض الدراسة إلى القول. من تغيير هويتهم أيضاً ووجهتهم وموقفهم منها
يل وشجع قد كتبوا عن مفهومهم بهشاشة دولة إسرائيل وأن هذا أعطى صورة ضعيفة عن إسرائ

الذي يحلم بتدمير إسرائيل ولذلك فإن استراتيجية إسرائيل الجديدة تعتمد على التخلّي عن أسلوبها الماضي 
إن أجندة إسرائيل االستراتيجية، وفق ". ردة الفعل واالنتقام"بدالً من " اإلجراء الوقائي"ووضع مبدأ 

بطريقة تمنح إسرائيل مجاالً لتركيز طاقتها حيث توجد الدراسة، يمكن أن تعيد صياغة المناخ اإلقليمي 
إلعادة تأكيد طابعها الصهيوني الذي يتحقّق من خالل استبدال األسس الحالية : الحاجة الملحة لهذه الطاقة

 ."التي تهدد وجود وبقاء إسرائيل" اإلنهاك"إلسرائيل بأسس أكثر صالبة وتجذّراً وتتغلّب على حالة 
إذ .  اإلسرائيلي من خالل الحرب- إسرائيل يمكن أن تفعل أكثر من إدارة الصراع العربي وبالنتيجة فإن

ولذلك فإن . ال يمكن ألية كمية من األسلحة أو االنتصارات أن تمنح إسرائيل السالم الذي تسعى إليه
وضعت . ه اإلسرائيلي وحسب، بل ستغير وجهة هذا الصراع وماهيت-إسرائيل لن تدير الصراع العربي 

على إسرائيل إعادة إحياء قيادتها الفكرية واألخالقية وهذا أهم عامل في تاريخ ": الدراسة هدفاً آخر
 وكما "إسرائيل الفخورة الغنية والمتينة والقوية ستكون األساس لشرق أوسط جديد وآمن.. الشرق األوسط

جي، ومن ثم تضع الخطوات هو معروف فإن مراكز األبحاث في واشنطن تضع الهدف االستراتي
التفصيلية ألجهزتها التنفيذية من إدارة وجيش ومخابرات ووزارة خارجية وكونغرس من أجل تحقيق هذا 

ومن هنا فإن هذه الدراسة قد وضعت الهدف االستراتيجي المشترك إلسرائيل والواليات المتحدة . الهدف
ية، ومن ثم وضعت الخطط للخطوات التنفيذية في إغراق العرب بالحروب الدموية وفي الفتن المتتال

واألدوات المحلية والخارجية التي تضمن الوصول إلى ذلك الهدف، وضمن هذه الخطوات التنفيذية تأتي 
 ووصف كّل مقاومة عربية لالحتالل اإلسرائيلي باإلرهاب وبالتالي تبرير كّل "الحرب على اإلرهاب"

تي في هذا السياق أيضاً الحرب على العراق، ومسلسل االغتياالت ويأ. االنتهاكات والمجازر والتّعذيب
في لبنان، والشرخ بين األخوة الجاثمين جميعاً تحت احتالل بغيض في فلسطين، والتدخّل بشؤون 
الصومال، والسودان، والحملة المسعورة على سورية، كّل هذا يهدف في النتيجة إلى خلق شرق أوسط 

مسلمون بحروب طائفية وإقليمية لتحصد إسرائيل نتائجها بأن تكون خالل جديد ينشغل به العرب وال
القوة الوحيدة "العقدين القادمين 

أه إن كّل ما نقر. عرب وبلدانهم
م

الهدف االستراتيجي المشترك، دون أن ينشغل الحريصون ع
 ومصيرهم وجودهم

  .كلّهم ومستقبل أوطانهم جميعاً
  28/5/2007الشرق القطرية 

  
  ارطة السياسية في الشرق األوسط تغيير خ.. أحداث نهر البارد 

 
هل يمكن النظر إلى األحداث المؤلمة والمؤسفة في مخيم نهر البارد شمال لبنان على أنها أحداث نشأت 

في منطقة طرابلس وعند مالحقتهم من قبل السلطات اللبنانية دخلوا منطقة عن مالحقة من سرقوا مصرفاً 
نفوذ فتح اإلسالم األمر الذي جعل المالحقة تتطور إلى جرائم وعمليات قصف متبادل ووقوع ضحايا بين 

 40 من فتح اإلسالم و28 جريحا في الجيش اللبناني، و112 ضحية و33أطراف الصراع وصلت إلى 
   ألفاً من سكان المخيم ونزوح أكثر من نصفهم؟31000ن، عدا معاناة جريحاً حتى اآل
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حقة عناصر 

 نووية صناعية ولن تتراجع ولو 

     .عراق

وحين نرى أن . قدير واالستنتاجى جهة الفهم والتفسير والت

وهل يمكن قبول المنطق الذي يحاول أن يجعل هذا الصراع مدبراً من دولة في المنطقة يتم رشقها بالتهم 
كلما تحركت السلطة أو المعارضة في لبنان في هذا االتجاه أو ذاك؟ وهل يصبح مطلب ديفيد وولش 

ريكية التي أرسلته إلى لبنان قبل تفجر هذا الحدث بأيام، ومطالبته بأن تتم مالوالجهات األم
محددة قد تقوم بأعمال تضر باألمن حسب توصيفه مجرد كالم غير ذي داللة، ويغيب عن ساحة التجاذب 

العدو حول الحدث وأسبابه؟ وقد جاء تحرك وولش في توقيت وتزامن مريبين حيث بدأت فيهما علميات 
الصهيوني اإلجرامية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة، وبدأت موجة االغتياالت الجديدة 
واعتقال لعناصر حماس ومسؤوليها، ووضع العدو الصهيوني قائمة من ستة عشر قيادياً رفيعاً في 

   !.يل هنيةعلى الئحة التصفية الجسدية بينهم خالد مشعل وإسماع" حماس والجهاد"المقاومة 
وإن ترابطاً قائماً أيضاً بين ما يجري هنا وما يتم في العراق وبين ما يجري من مناورات وحشد للقوة 
األمريكية في الخليج، وما يتم من تدابير في كل من كازاخستان وتركمانستان وقرغيزستان لتوجيه ضربة 

بل كما صرح الرئيس أحمدي نجاد مراراً إليران إذا لم تقبل بالمطالب األمريكية الصهيونية، وهي لن تق
األمة اإليرانية اليوم تملك تكنولوجيا: "آخرها في اصفهان حيث قال
والمناورات األوروبية تحت عنوان استئناف المفاوضات لن تجدي وربما ". خطوة واحدة عن هذا المسار

و القضاء على قدرات إيران النووية وغير النووية وعلى تجري لكسب الوقت، ألن المطلوب صهيونياً ه
حضورها في المنطقة، وحين يقرر الكيان الصهيوني شيئاً ويطلبه من إدارة بوش فإن الطلب ال بد أن 

هذا ما حدث في العراق الذي دمر واحتل ونشرت فيه الفوضى والفتنة لترضى الدولة القزم .. ينفذ
 النفطية األمريكية على نفط الولتسيطر االحتكارات" إسرائيل"

يرقص اآلن كثير من السياسيين في لبنان على أنغام المحكمة ذات الطابع الدولي ويجيرون كل حدث 
وموقف وتحرك إلى موضوع النظر بأمر تشكيلها، وهو موضوع بين يدي مجلس األمن اآلن وال تؤثر 

والحوادث في مخيم نهر البارد ال يعطلها هذا إذا . لكفي تعطيله حادثة هنا أو هناك وقد صرح سوالنا بذ
كما يقول " خيال المآتة"وقد أصبحت تلك المحكمة المحكمة . لم تساعد على اإلسراع في إقرار تشكيلها

   .الفالح المصري، أي فزاعة من نوع ال يخيف وال يطرب
إن الربط بين األحداث في المنطقة يفيد إل

األحداث المؤسفة في مخيم النهر البارد قد تقررت بعد زيارة وولش وبعد مطالبته بذلك وبدأت في خضم 
أحداث مؤلمة في غزة جرت وتجري فيها مواجهات داخلية في توقيت متناغم مع هجوم صهيوني مزامن 

همة الجنرال األمريكي كيت دايتون المكلف لها، نسأل عن الرابط بين جهود وولش وتحركاته وبين م
بمهمة غير نزيهة في غزة والضفة وعن تحركات ذلك الجنرال وما يصحب ذلك ويمهد له من إعداد 

    واستعداد وتدريب وتسليح مازال مستمراً؟
ربما كانت معركة حسم سالح المقاومة الفلسطينية في لبنان قد بدأت تحت ذرائع شتى منها ذريعة فتح 

سالم التي تشكل مدخالً، للتضييق على سالح المقاومة الفلسطينية خارج المخيمات وداخلها ألن ذلك اإل
والتضييق على سالح حزب . ؟"إرهاباً"جزءاً من مخطط تفكيكها وعزلها والقضاء على نشطائها بوصفها 

 2000يوني عام اهللا ومقاومته الذي يحتفل هذه األيام بذكرى تحرير جنوب لبنان من االحتالل الصه
   . صهيوني مع أطراف عربية معنية بالموضوع في المنطقة-يستمر بتخطيط وتنسيق أمريكي 

ويبدو لي أن الواليات المتحدة األمريكية تريد أن تضع لبنان تحت سيطرتها وحدها كلياً وتقيم نفوذاً 
ر شرير لميثاق األمم المتحدة شامالً فيه من خالل من يوالونها ويتلقون األمر منها، وتفعل ذلك باستثما

والفصل السابع منه لتضع قوة في لبنان تابعة لها وتقوي نفوذ اليونيفيل وتوسع دائرة صالحياته وعمله 
وتسنده قانونياً ودولياً ليتم التمكن من محاصرة حزب اهللا وسالحه وكل من يعارض النفوذ األمريكي في 

ة األميركية تقدم اآلن مساعدات عسكرية عاجلة لطرف في لبنان الواليات المتحد. لبنان والمنطقة مستقبالً
زج الجيش في المعادلة لتدخل عبر هذه البوابة دخوالً عسكرياً وأمنياً قوياً بذريعة أحداث المخيم التي 
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من غير تنسيق مباشر مع فرنسا ساركوزي " اإلنجاد األمريكي"وربما تم . ى الذخيرة

إن ملف إيران . حو إغالق ملفات وفتح ملفات أخرى

   :وفي هذا اإلطار يتم.  المواقف بشأنها

ي في المنطقة ويساعد في عزل إيران وحل شكل جوهري الوضع االستراتيج

أما . ى ليواجه الديمقراطيين بمعطيات جديدة بعد أربعة أشهر من اآلن

األمريكية أن » سي إن إن«ذكرت شبكة "وقد . تحتاج الحكومة اللبنانية في مواجهتها إلى دعم عسكري
بهدف إعادة إمداد قوات الجيش اللبناني «ن عسكرية أمريكية توجهت إلى لبنان ست طائرات شح

وأن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت تقدمت بطلب ." بالذخائر لمقاتلة المسلحين في مخيم نهر البارد
عاجل للحصول عل

تي قُُدم إليها من طرف لبناني طلب تقديم مساعدة عسكرية عاجلة؟ وهذا يساهم في قراءة الزيارة ال
العاجلة لوزير الخارجية الفرنسية كوشنير إلى لبنان الذي لم تمض على حكومة بالده أيام، ربما حتى ال 

أن طلبات لبنانية "الدبلوماسي في الوقت المالئم، وليؤكد " دعمه"تضيع فرصة الحليف ولكي يأتي 
على الرغم من التقارب الشديد بين ". للحصول على أسلحة فرنسية بدأت بالوصول ونقوم بدرسها

  .ساركوزي وبوش
إن األحداث في المنطقة تأخذ منحى تسارعياً ن

، وإن مساراً أو مسارات لتنفيذ قرار قمة يحتاج إلى تنسيق مواقف واستكمال تحالفات وإعداد واستعداد
الرياض ال بد من أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ ويشق مجراها، ومن أجل فتح شُعب ومسارات وطرق 

ال بد من تمهيد األرض " إلخ.. مفاوضات ثنائية ولجان تسويق وتنسيق وجذب وإقناع: "لذلك القرار
اتفاق األطراف المعنية بالموضوع وإغالق ملفات أخرى وتهيئة الظروف والمناخ وإزالة بعض العقبات، ب

أو تنسيق
 ضرب المقاومة الفلسطينية وتصفية عناصرها ألن تصفية الصراع العربي الصهيوني أو الفلسطيني - 

 ذلك الصراع أو اإلسرائيلي كما درج االستعمال السياسي واإلعالمي العربي على توصيفه، واعتبار
 - منتهيا، واالعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العالقات معه وحفظ أمنه وفق قرار القمة  النزاع

المبادرة، كل ذلك يستدعي معالجة موضوع المقاومة في كل مكان وال سيما المقاومة الفلسطينية أينما 
  .وجدت

، حيث سمحت الواليات المتحدة "اإلسرائيلي " - إزالة الصخور من طريق التفاوض السوري -
أن "وقد أشارت الصحف الصهيونية إلى . األمريكية للكيان الصهيوني بالتفاوض مع سورية بعد منع

في اآلونة األخيرة فاقتنع بأن المفاوضات مع السوريين واتفاق سالم " نضج"رئيس الوزراء أولمرت 
محتمل بين الدولتين سيغير ب

مشكلة حزب اهللا، واقتنع األمريكيون بأن المفاوضات بين إسرائيل وسوريا تتوافق مع استراتيجيتهم في 
في هذا المجال أال تتعرض في " إسرائيل"وجاء في االشتراطات األمريكية على ."المنطقة أيضا

وفي هذا إشارة إلى أنه ُيراد . ية السورية وال إلى لبنانمفاوضاتها مع السوريين إلى العالقات األمريك
وأن .. للبنان أن يكون شأناً أميركياً خالصاً، وأن تسود فيه إرادة معينة ليست هي بالتأكيد إرادة المقاومة

    .للواليات المتحدة مطالبها
عقبات تعيق التوافق  ترتيب أوضاع عراقية من خالل تعديل الدستور ومنح مواقع أفضل للسنة، وإزالة -

 سياسية قد تفلح من وجهة نظر -بين بعض أطراف الحكم، ومن ثم التوجه نحو حلول متداخلة أمنية 
إدارة بوش في إيجاد مناخ مختلف يمكّنه من الخروج العسكري وإبقاء السيطرة السياسية والقبضة 

سبتمبر / ويل العسكري حتى أيلولوبوش الذي منح مئة مليار دوالر للتم. األميركية على الحكم والطاقة
ال بد من أن يركض في طرق شت

موضوع نجاح خططه وخطط من يوالونه ويأتمرون بأمره في العراق أو عدم نجاحها فأمر ليس منوطاً 
 يناهض وجوده في المنطقة، وبتطورات الفتنة التي به وحده وبحلفائه بل بالمقاومة العراقية أيضاً وبمن

فتح أبوابها في العراق ويسعى لفتح ملفاتها في المنطقة، وباألحداث والتطورات العالمية التي لم يعد هو 
وحده الالعب األكثر حظاً فيها بعد أن استيقظت دول على خططه الضارة بمصالحها واستراتيجياتها 

   .تحاديةومستقبلها، منها روسيا اال
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 ليدخل التاريخ 

 مايو الجاري للصهاينة / أيار24فهان يوم 

   . ومدى أضرارها إال اهللا سبحانه
إن األحداث المؤلمة المؤسفة المثيرة في فلسطين ومن ثم في مخيم النهر البارد

وأفغانستان، واالستعداد والمناورات في الخليج، والقواعد والمواقع األمريكية الصهيونية المستنفرة في 
لملفات وربما لقضايا مصيرية، وهي 

ما أحداث مخيم النهر الباردأشهر سوف تكون مثيرة ومؤثرة في حاضر المنطقة ومستقبلها، و

89.
  مناحيم بن

 جديد، قبل أن تتحقق 

والحرب بكل ما يعنيه ذلك ويستدعيه ويرتبه مستمرة بوتائر متعددة، " السالم"إن تهيئة المنطقة الحتمالي 
 إسرائيلي بائس يريد أن يحقق النصر ويرفع من شأن المعنويات -ولكنها تتم ضمن مناخ نفسي أمريكي 

ماً في جزء من هذه المنطقة قد يقوم سال"إن . والقادة الذين تمرغوا في الكذب واإلفالس والدم والخزي
على أساس تصفية قضية فلسطين على حساب أهلها ومقاومتها، وفصل تحالف سورية وإيران، والقضاء 
على المقاومة، وإقامة عالقات بين الكيان الصهيوني ودول الجامعة العربية على افتراض تنفيذ قرار قمة 

، ولكنه ال يعني على اإلطالق أن احتماالت الحرب في الرياض والقرارات الدولية األخرى ذات الشأن
المنطقة قد انتهت، بل ربما كان ذلك مفتاح ملف حرب في المنطقة ضد إيران، وهي حرب كارثية 

مرعبة يطالب بها الكيان الصهيوني ويعمل الرئيس بوش على إنجازها قبل نهاية واليته
. ل العراق وأخرى مغموسة بدم ضحايا الفتنة بين سنة وشيعة فيهبقدمين داميتين واحدة تغرق في وح

 صهيوني مباشر من الخليج أو من آسيا -ويمكن أن يتم إشعال فتيل الحرب على إيران بعدوان أميركي 
الذين " الفوضى البناءة"الوسطى، أو بحرب بالوكالة من مداخل الفتنة بين سنة وشيعة يؤسس لها أصحاب 

وهي حرب كريهة ومكلفة ومدمرة بدأت بعض الدول العربية تدرك مخاطرها . ميفيضون شرها للد
   .بدائل ترضي المستبد األمريكي وتجنب المنطقة الشر.. وترفضها وتبحث عن بدائل لها

إن إعداداً حربياً أمريكا ضد إيران يستمر بكثافة حيث تجري الواليات المتحدة األمريكية مناورات في 
   مس يشارك فيها حاملتا طائرات تعمالن بالطاقة النووي بعد حشد للقوة منذ أشهر،الخليج بدأت أول أ

وإن استعداداً إيرانياً لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني حتى على المقاومة في لبنان يستمر هو 
وقد قال الرئيس اإليراني أحمدي نجاد في أص. اآلخر
إذا كررتم في هذا العام الغلطة ذاتها التي ارتكبتموها في العام الماضي، فإن محيط : "مريكيين ضمناًولأل

إن هذا اإلعداد واالستعداد، وتفاقم .". األمم في المنطقة سيغضب وسيجتث الكيان الصهيوني من جذوره
 في الشر وغطرستها غير  الصهيونية-انعدام الثقة، واالستفزاز المستمر، وتجذر العقلية األمريكية 

المحدودة، وعدم استجابتها لواقعية خلقية أو منطقية أو قانونية، كل ذلك سيدخل المنطقة في دوامة عنف 
ودمار ال يعرف نتائجها

 في العراق  وتلك المستمرة

أمكنة كثيرة من آسيا وإفريقية، قد تجعل األشهر المقبلة أشهر حسم 
 مع أحداث 

  .أخرى سوى مقدمات
  27/5/2007قدس برس  

 
  حتى تستجدي الحل وفق الشروط اإلسرائيلية" حماس"حرب على  

مقابل وقف " القسام"وقف " حماس"حسن أن ردت إسرائيل بموجة اعتقاالت واسعة وناجعة على اقتراح 
وافقة على أي شرط يربط وقف النار في غزة بقيود على نشاط ملال ينبغي ا. االعتقاالت في الضفة

"). السامرة"في " القسام"التي قد تعني استئناف العمليات من الضفة وانتاج (الجيش االسرائيلي في الضفة 
رحلة على أي وقف للنار في غزة، الى أن نصل موافقة في هذه المولكن ليس هذا فقط، بل ال ينبغي ال

  .قية ومضمونة بضمانات دوليةالى تسوية حقي
 وأنا أعرف ما يعني هذا من تجربتي الشخصية، فقد -بشكل عام، رغم كل الضغط على سكان سديروت 

 سترتكب الحكومة خطأ جسيما اذا -كنت في كرميئيل تحت وابل الكاتيوشا طوال أيام حرب لبنان الثانية 
 أن تخرق كل يوم منوافقة على تهدئة هزيلة جديدة، من شأنهامما اُغويت لل
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  .ايضا ستستجديان، شريطة أال نتوقف" الجهاد"و" حماس"ان الثانية، فان 

 

ويحتمل أنه يمكن تشديده من خالل احتالل . يمارسه الجيش االسرائيلي هو ضغط ناجع جدا
.  يمنع استمرار اطالق النار فهو على االقل سيقلصهام، الذي حتى لو ل"القسام"اراضي 

 تصرفنا، نحن شعب اسرائيل، حما تحت. لالعتبارات العسكرية الصرفة
حتى يستجدوا وقف النار " الجهاد"و" حماس"لنقب هو القرار فيما اذا كان من السليم مواصلة ضرب 
وهذه بالضبط هي العالمة التي تفيد بأن علينا . صوات االستجداء

  .أن نواصل

  

  تون إلقصاء حماس وتداعياتها.90

 المستوى وتحدث معهم في هذا 

واليات المتحدة، وهناك أحاديث كوندوليزا 

بمعنى، قوات دولية تنتشر في غزة، في مجال . وسة مثل انجازات حرب لبنانمانجازات حقيقية ومل
حتى ذلك الحين محظور وقف الهجمة . وفي محور فيالدلفيا وفي مناطق البحر على حد سواء" القسام"

" االرهاب"وخاليا " االرهاب"، من رؤساء "الجهاد" و"حماس"توقفة والناجعة جدا ضد كل أهداف مغير ال
اذا كان حسن نصر اهللا استجدى وقف النار في ". حماس"نفسها، عبر مخازن سالحها وحتى مباني حكم 

حرب لبن
 السكان بجراح خطيرة، بعد تهديد مدينة كاملة بعد مقتل شيرال فريدمان في سديروت، بعد اصابة بعض

بالهرب واالنسحاب من مرابض حياتها، إذ هكذا ال يمكن االستمرار، محظور علينا أن نوقف العملية في 
بعد أن يتحقق وقف هزيل للنار، " القسام"استئناف نار : منتصفها ومواصلة العيش تحت تهديد مزدوج

من خالل محور فيالدلفيا وعبر " االرهاب" في مواصلة تسلح منظمات وكذا التهديد االستراتيجي االكبر،
  .البحر

إما أن تستغل اسرائيل : وقادتها في غزة يجب أن يقفوا أمام خيار حاسم" االرهاب"وعليه، فإن منظمات 
 قبلهم، على أن" حزب اهللا"ا فعل قادة متفوقة بال قياس فتضربهم دون انقطاع، أو يوافقوا، مثلمقوتها ال

مرابطة قوة دولية بيننا وبينهم، كي يتمكنوا من االزدهار دون: يفعلوا ما هو جيد أوالً وقبل كل شيء لهم
أن تسفك دماؤهم أمام ناظريهم كل يوم، دون أن يتحطم اقتصادهم، ودون أن تصبح حياتهم جحيماً ال 

ن تتحقق تهدئة حقيقية صحيح، ثمن القرار االسرائيلي بمواصلة الحرب في الجنوب الى أ. نهاية لها
. برعاية قوات دولية، ينطوي على استمرار الثمن الباهظ الذي يدفعه سكان سديروت وباقي بلدات الجبهة

عانين أنفسهم، مثل سكان الشمال في عهد حرب لبنان الثانية، سيوافقون على ميخيل لي أن السكان ال
  .أتي أخيرا حل حقيقي للتهديد الذي ال يطاققدر الحاجة، على ان ي" القسام"استمرار العيش تحت سقوط 

الضغط الذي 
كل هذا خاضع 
كومة اسرائيل، سكان سديروت 

وا
وهم منذ االن بدأوا يطلقون ا. بشروطنا

  "يفمعار"عن 
 28/5/2007االيام الفلسطينية 

  
خطة داي 

 ياسر الزعاترة
لحث تنفيذ خطة "، فإن الواليات المتحدة تضغط على تل أبيب 20/5 بحسب صحيفة هآرتس اإلسرائيلية

 دايتون لتعزيز قوات األمن التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث التقى المنسق
األمريكي كيت دايتون في األيام األخيرة مع شخصيات إسرائيلية رفيعة

  .الشأن
بحسب الصحيفة، ثمة جدل في األوساط اإلسرائيلية حول ما إذا كان ينبغي حث خطة دايتون بمساعدة 

يه الذي قال في مقابلة مع قوات عباس ودفع رواتب رجال األمن أم ال، إذ يؤيدها وزير الدفاع أفرايم سن
، "الفكرة هي تغيير ميزان القوى الذي مال حتى اآلن في صالح حماس"إن " واشنطن بوست"صحيفة 

  ".قوات مدربة جيداً يمكنها أن تساعد في تعديل ميزان القوى"مضيفاً إن 
ضاع إلى ما ليست هذه الخطة هي اإلعالن األول عن دعم فكرة االنقالب على حكومة حماس وإعادة األو

كانت عليه قبل االنتخابات، فهناك األموال التي أرسلتها ال
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للقول إن الممسكين باألجهزة األمنية ال يريدون التخلي عنها خوفاً من تحكم حماس بها ومن 

طين وستة في المائة من األراضي المحتلة 

 البعض تاركة 

الحكومة التي شكلت قبل االنتخابات 

  !ترك الحكومة؟ا يريده من يدعون حماس إلى 

ئك زعماء على فتح وعلى الشعب الفلسطيني، وهي إلى نهاية قريبة بعد هزيمة األمريكان 
في العراق وأفغانستان وبعد تكريس صحوة الشارع العربي في مواجهة ب

حدث ذلك على حماس أن تتجاوز لغة االنتظار وتشعل األرض الفلسطينية بالحراك الشعبي ضد الجدار 
وتهويد القدس، إلى جانب ما تيسر من مقاومة مسلحة تؤكد على أن خيار الشعب الفلسطيني 

رايس الصريحة في هذا االتجاه، لكن ذلك ليس هو الدليل الوحيد على وجود الخطة، ألن دليلها األساسي 
لية على األجهزة األمنية، مع رفض هو إصرار الفريق االنقالبي في فتح على رفض سيطرة وزارة الداخ

تحركها ضد االنفالت األمني، ألن المطلوب هو مزيد من نثر األشواك في طريق حماس، بل في طريق 
الفلسطينيين حتى يصابوا بالضجر ويطالبوا بعودة الوضع القديم بعد فشل حماس في تأمين المطلبين 

  !!)فاإلطعام من الجوع واألمن من الخو(األساسيين للناس 
ال قيمة هنا 

ثم االنقالب على الديمقراطية؛ ليس فقط ألن الحكومة حكومة وحدة وطنية وزير داخليتها مستقل، ولكن 
 األهم فهو وجود الضفة بالكامل أيضاً ألن ما تطلبه حماس هو تعاون قادة األجهزة وليس تغييرهم، أما

تحت سطوة مسلحي فتح، ما يجعل السيطرة على غزة بال معنى، اللهم إال إذا أرادت حماس االستئثار 
واحد ونصف في المائة من مساحة فلس(بهذه المساحة العظيمة 

  !!)67عام 
سياق هو ما الذي يمكن أن تفعله حماس في مواجهة هذا لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا ال

اإلصرار على إفشالها ومن ثم إقصاؤها بالقوة؟ هل تخرج من الحكومة كما يطالبها
للطرف الذي يتحكم باألجهزة األمنية فرصة العودة إلى سياسة القمع، إلى جانب تكريسه لسياسة 

  !ء سوى الدولة المؤقتة؟المفاوضات التي ال تفتح أفقاً على شي
ثم هل يعتقد البعض أن خروجها من الحكومة سيعيدها إلى المقاومة في حين يتحكم بالسلطة من يعتبرون 

فحسب، وإنما مجمل " الحمقاء"و " العبثية"المقاومة مقامرة بمصالح الشعب الفلسطيني؛ ليس الصواريخ 
  !؟67في األراضي المحتلة عام حتى لو كانت عملية ضد ثكنة عسكرية " العسكرة"أنواع 

حين تغادر حماس الحكومة، فإن بديلها بكل بساطة هو ذات 
التشريعية، والتي بدأت رحلتها بعد ياسر عرفات بالحديث عن جمع سالح المقاومة والشروع في رحلة 

أن ترفض في البداية هذا ) غزة(س وإذا كان بوسع حما. مفاوضات جديدة بصرف النظر عن نتيجتها
المسار السياسي، فإنها في الضفة ليست قادرة على ذلك، كما أن الدعم الخارجي لن يلبث أن يعيد ترتيب 
ميزان القوى بحيث لن يغدو بوسع الحركة أن ترفض مسار القادة إياهم من دون صدام وحرب أهلية 

فهل هذا هو م. أيضاً
ثمة ورطة حقيقية يعيشها الفلسطينيون في ظل تراجع الوضع العربي والضغط األمريكي، وقبل ذلك في 
ظل المعادلة التي أنتجها أوسلو ممثلة في وضع الشعب الفلسطيني أسيراً لعدوه في لقمة عيشه، وهي 

ي أمام مسؤولياته، وتستند إلى معادلة ال يمكن التمرد عليها من دون وحدة حقيقية تضع العالم العرب
القناعة بعبثية التفاوض على النحو الذي جرب خالل سنوات أوسلو مع عدو ال يقر بالحد األدنى من 

  .الحقوق الفلسطينية
في ضوء هذه المعادلة المعقدة يتأكد العقالء بأن جوهر الحل ما يزال بيد حركة فتح، فحين تعود الحركة 

ال ينتمون إلى خيارات شعبهم الحقيقية، ويعتبرون أن فلسطين ما تزال محتلة، إلى منطلقاتها ويقودها رج
حين يحدث ذلك فسيكون باإلمكان التفاهم مع اآلخرين على حل ما، يتمثل في حكومة مقاومة تضع 
  .الوضع العربي الرسمي أمام مسؤولياته وتواصل النضال من أجل تحرير ما تبقى من األراضي المحتلة

 ستتواصل المراوحة، ولكنها لن تطول بإذن اهللا، إذ لن تلبث أن تنتهي مع نهاية الظروف من دون ذلك
التي نصبت أول

لى أن إ. ؤس أوضاعه القائمة
ي

واالستيطان 
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الرنتيسي وصوالً إلى 

  28/5/2007القطرية 

 وحتى ما يزال على حاله لم يتغير بعد اغتيال قادته الكبار من شيخ المجاهد ياسين
 .ياسر عرفات

الشرق 
  

  :كاريكاتير
  

  
  28/5/2007  الجديدةالحياة
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