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  ايالون في الجولة الثانية النتخابات حزب العمل وبيرتس خرج من المنافسةوباراك  .1
أشارت النتائج النهائية لالنتخابات الداخلية في حزب العمـل إلـى           : 29/5/2007 48عرب موقع   نشر

ـ  صـوات وبـذلك ينتقـل    األمن % 30.6من األصوات وعامي أيالون بـ% 35.6فوزر إيهود باراك ب
من األصوات وبذلك يصبح العبـا  % 22.4عمير بيرتس حصل على . كالهما إلى الحسم في جولة ثانية    

  %.2.7من األصوات وإيهود يتوم على % 8حسم الجولة الثانية، وحصل أوفير بينيس على هاما في 
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وبذلك يكون باراك فاز بالجولة األولى في االنتخابات الداخلية التي أجريت يوم أمس، وتغلب على أيالون                
من األصوات الالزمـة لحـسم      % 40من األصوات ولكنه لم يتمكن من الحصول على الـ          % 5بفارق  

وكانت اسـتطالعات    .منافسة في الجولة األولى وسينتقل االثنان إلى الحسم في جولة ثانية بعد أسبوعين            ال
الرأي قد أشارت إلى أن أيالون سيتغلب على باراك في الجولة األولى بفارق بسيط، وأشارت أيضا إلـى                  

ن ينضم إليه مؤيدو الثالثة     أن أيالون سيتغلب على باراك بفارق كبير في الجولة الثانية حيث من المتوقع أ             
 .مرشحين اآلخرين

على نتائج أفضل مما هـو      وبعد حصوله   المقربين من بيرتس    ونتيجة لما أظهرته نتائج اإلنتخابات، فإن       
متوقع ومما منحته إياها استطالعات الرأي، اعتبروا أن معسكرهم سيكون القوة التي ترجح الفوز ألحـد                

وقال مقربون من بيـرتس، يـوم        .لمناورة وتقديم المطالب والشروط   المرشحين مما يمنح بيرتس مجاال ل     
أمس، أن بيرتس سينضم إلى ايالون في الجولة الثانية ضد خصمه اللدود باراك، مما يؤكد برأيهم فـوز                  

يقف على رأس المعـسكر االجتمـاعي فـي         "واعتبر المقربون أن النتائج تشير إلى أن بيرتس          .أيالون
  ".ال يستهان بها"، وانه قوة "إسرائيل

رئيس الوزراء أولمرت كان يرغب بفوز باراك ألن ذلك يعتبر بالنسبة له مفتاحا السـتقرار حكومتـه،                 
ويرى مقربون أن أولمـرت      .وقال أحد مقربيه أمس لو كان يملك أولمرت حق االقتراع لصوت لباراك           
مكن جسرها ومن المـستبعد أن      سيحاول إقناع بيرتس دعم باراك، إال أن الفجوة بين بيرتس وباراك ال ي            

  .يدعم بيرتس باراك بل سيصب جهوده باالتجاه المعاكس، خسارة باراك ولو بالتحالف مع الشيطان
حزب العمل أنهـى أمـس       إلى أن    علي حيدر نقالً عن مراسلها،     29/5/2007األخبار اللبنانية   وأشارت  

الساحتان السياسية والحزبية لما تنطـوي      عملية انتخاب رئيسه، بعد مرحلة من التجاذب والترقب شهدتها          
 .عليه هذه االنتخابات من نتائج تحدد مستقبل الحكومة ومجمل مسار الحراك السياسي الداخلي االسرائيلي             

 ساعة، إلى صناديق االقتراع التي      12، على مدى ما يقرب من       )103498(وتوجه اعضاء حزب العمل     
واستخدم المتنافسون جميع الوسائل، كل بحـسب        .نتخابياً موقعاً ا  243 صندوقاً موزعة على     313بلغت  

ظروفه، لحشد الناخبين لمصلحتهم، اذ عدد ايالون المحاور الرئيسية االربعة التي سيعتمدها في حال فوزه               
تعزيز االمن ومكافحة االرهاب والفساد وإعادة وضع العملية الـسلمية علـى            "برئاسة حزب العمل وهي     

وسـبق  ". يعتزم حزب العمل العودة الـى الـسلطة       "، وأكد أنه بهذا البرنامج      "ولويةالسكة وجعل التربية ا   
وسـعى   .إليالون أن اعلن، قبيل فتح صناديق االقتراع، انه لن يشارك في حكومة يرأسها ايهود اولمرت              

ايالون الى رفع نسبة المشاركين في االنتخابات عبر اجرائه مكالمات هاتفية حاول مـن خاللهـا اقنـاع                  
عضاء الحزب بالتوجه الى صناديق االقتراع استناداً الى تقديره بأنه كلما ارتفعت نسبة التصويت ازدات               ا

  .فرص نجاحه من الجولة االولى
اما باراك، فقد حاول اللعب على العامل األمني لحث اعضاء حزبه على التصويت لمصلحته، ودعـاهم                

وقال، . ئيل وهم يقررون من يكون رئيساً لحزب العمل       الى التفكير بالحرب المقبلة التي قد تخوضها إسرا       
إنني أقول للناخبين اليوم أمرين فقط، فكروا جيداً بمن تريدون أكثر أثناء الحـرب،              : "خالل إدالئه بصوته  

بناء قوة الردع   "ووعد باراك أيضاً بأنه سيعيد       ".وأنا فقط على رأس الحزب قادر على الفوز على نتنياهو         
، مشيراً الى الحرب على لبنان التي قـال إنهـا           "ائيلي وبلورة أفق سياسي جديد للبالد     لدى الجيش االسر  

  ".ولَّدت مخاوف بالنسبة الى وجودنا، لكن االخطر من ذلك أيضاً هو أزمة الثقة حيال القيادة في البالد"
لعمـل مـن    وفي السياق، حاول بنيامين بن اليعزر، المؤيد بقوة لباراك، أن يثير مخاوف اعضاء حزب ا              

انتخاب ايالون، الذي قال إن فوزه سيؤدي الى اجراء انتخابات مبكرة، وهو ما سيؤدي الى فوز نتنيـاهو                  
  .برئاسة الحكومة وفقاً لما تظهره جميع استطالعات الرأي

في المقابل، حاول بيرتس ان يسوق صورته االجتماعية، مؤكداً أنه في حال فوزه سيعيد حقيبة الدفاع إلى                 
كل بطاقة اقتراع لمصلحة بيرتس هـي       "إن  : وقال خالل ادالئه بصوته    .رت وسيطالب بحقيبة المال   أولم
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وفي محاولة لتشجيع النـاخبين     ". بمثابة خطوة أخرى نحو وزارة المال والتركيز على الثورة االجتماعية         
ـ               ي مركـز   على التوجه لصناديق االقتراع رغم التوتر االمني في سديروت، قال بيرتس للمحتـشدين ف

كل شيء علـى مـا   .. اهدأوا يا أصدقائي"االقتراع عندما دوى صوت إنذار بهجوم صاروخي من غزة،       
 .لكن مع سقوط ثالثة صواريخ في سديروت، اخرجه حراسه الشخصيون بـسرعة مـن المكـان               ". يرام

تسوغ، وهاجم بيرتس وزراء العمل الذين يدعمون باراك، وهم بن اليعزر وشالوم سيمحون ويتسحاق هر             
  ".الوزراء الخائنين"واتهمهم بأنهم كانوا يعملون طوال الفترة الماضية ضده ومن وراء ظهره ووصفهم بـ

  
  الغتياله" اسرائيلية"هنية لم يشارك في اجتماع الحكومة خشية ضربة  .2

 لم يشارك رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية امس في االجتماع االسبوعي            : محمد يونس  -رام هللا   
لحكومته وآثر متابعة سير االجتماع من موقع لم يعلن عنه، وفق ما قالـه وزيـر االعـالم مـصطفى                    

وقال البرغوثي في مؤتمر صـحافي عقـب         ".اسرائيل"البرغوثي وذلك خشية تعرضه لالغتيال من قبل        
  .االجتماع ان هنية لم يحضر االجتماع لكنه تابعه من موقعه

  29/5/2007الحياة 
  

 لمبعوث البرتغالي لعملية السالم االستعداد الفلسطيني لتهدئة شاملةل  يؤكدأبو عمرو .3
:  والوكـاالت  يوسف الشايب وحامد جاد   ،  غزةنقالً عن مراسليها في       29/5/2007الغد األردنية   نشرت  

" شاملة ومتبادلة "أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، استعداد ورغبة السلطة الوطنية في التوصل إلى تهدئة             
وجاء إعالن ابو    ."أعلنت عدم رغبتها في هذه التهدئة     " اسرائيل"غير أن   "قطاع مع تل أبيب     الضفة و في ال 

عمرو خالل اجتماع مع المبعوث البرتغالي لعملية السالم لويس سامبايو، حيث حث وزيـر الخارجيـة                
المقبل على القيام   الفلسطيني المبعوث البرتغالي الذي سترأس بالده االتحاد األوربي في األول من الشهر             

  .بدور فاعل في تحقيق األمن والسالم في الشرق األوسط وتحقيق نقلة نوعية في عملية السالم
طالب زياد أبو عمـرو خـالل       : الوكاالتنقالً عن   غزة و من    29/5/2007البيان اإلماراتية   وأضافت  
طة الفلسطينية واإلفراج عـن      مع المبعوث البرتغالي بإنهاء الحصار المالي والسياسي على السل         هاجتماع

  ".اسرائيل"أموال الشعب الفلسطيني التي تحتجزها 
مما سـيعطي دفعـة     "من جانبه، أكد سامبايو أهمية زيارة الرئيس عباس وأبو عمرو إلى البرتغال قريبا              

، موضحا أن رئيس    "قوية للبرتغال في رئاستها لالتحاد األوروبي في تحقيق اختراق حقيقي للوضع القائم           
وشدد على حرص البرتغال على إعادة إحياء عملية         .وزراء البرتغال سيزور األراضي الفلسطينية قريبا     

وأكد أن البرتغال معنية في تغيير آلية إيصال األموال والمساعدات          . السالم وتحقيق تقدم حقيقي وملموس    
البد من بذل كـل     "ل موجودة و  للشعب الفلسطيني البتكار وسيلة أفضل من القائمة حاليا، معتبراً أن األموا          

  ".الجهود لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
  
 تمارس جرائم حرب ضد الفلسطينيين" اسرائيل: "هامنظمة التحرير في ذكرى تأسيس .4

أكدت دائرة العالقات القومية في منظمة التحرير الفلسطينية فـي الـذكرى الثالثـة واألربعـين                : نابلس
ضد الفلسطينيين من عمليات اغتيال وقصف عشوائي وغير ذلـك          " السرائيليةا"لتأسيسها أن الممارسات    

تمثل جرائم حرب وسياسة عدوانية ترفض الحوار أو التفاوض وتصر على تحـدي المجتمـع الـدولي                 
واعتبرت المنظمة أن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية يمـران فـي أفـق            .وقرارات الشرعية الدولية  

عدوانها وممارساتها األحادية وتتهرب من المبـادرة العربيـة وقـرارات    " ئيلاسرا"مظلم، حيث تواصل   
الشرعية الدولية، إلى جانب المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني والحصار الدولي الجائر وغياب أي أفـق               
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وشددت المنظمة على وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني في إطارها          .لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية    
  .نفيذ قرارات مؤسساتها بإعادة الهيكلة، وضم كافة فصائل العمل الوطني إلى إطارهاوت

  29/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  جريحا90ً شهداء و10أوقع " القوة التنفيذية" موقعاً لـ 12قصفت " اسرائيل" .5
خـالل األيـام    قصفت  " االسرائيلي"، أن طائرات االحتالل     "القوة التنفيذية "أظهرت إحصائية صادرة عن     

 مقراً من مقراتها في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مـشيرة إلـى أن معظـم هـذه                   12القليلة الماضية   
فـراد القـوة،    أ شـهداء مـن      10وأوضحت اإلحصائية؛ أن    . المقرات تعود لألمن والحماية التابعة لها     

التنفيذية أن الصواريخ،   ، وأكدت القوة    90خالل عمليات القصف، فيما بلغ عدد المصابين نحو         استشهدوا  
التي سقطت من طائرات االحتالل اختلفت من قصف آلخر، مشيرة إلى أن مجمل الصواريخ التي سقطت                

  . صاروخا27ًعلى مواقع القوة، بلغ 
 28/5/2007 قدس برس

  
   من نشطاء كتائب االقصى اًعددوعتقل الناطق باسم كتلة فتح البرلمانية ت "اسرائيل" .6

فجـر اليـوم الثالثـاء،      " االسرائيلي" اعتقلت قوات االحتالل     :نابلسمن   29/5/2007وكالة معا   نشرت  
 ان قوات كبيرة مـن       معا  وافاد مراسل  ،نائب جمال الطيراوي  الالناطق الرسمي باسم كتلة فتح البرلمانية       

واضـاف  ،  جيش االحتالل اعتقلت الطيراوي، من مخيم بالطة لالجئين بنابلس، ونقلته الى جهة مجهولة            
بدورها قالت مصادر    .ه ان قوات االحتالل اعتقلت كذلك اربعة مواطنين كانوا متواجدين مع           معا راسلم
ان المعتقلين الذين كانوا مع الطيراوي جميعهم كانوا مسلحين، وانهم مـن نـشطاء كتائـب                " اسرائيلية"

ن حملة شملت    مواطناً ضم  18واضافت المصادر العبرية ان قوات الجيش اعتقلت ما مجموعه           .االقصى
  .عدد من مدن الضفة الغربية

أن : " المتحدث الرسمي باسم كتائب شهداء األقصى قال أنغزةمن  29/5/2007فلسطين برس وذكرت 
 والتي كان آخرها اعتقال النائب جمال ،الرد على قتل المدنيين واعتقال االحتالل اإلسرائيلي لقادة الكتائب

فلسطين خالد الشاويش وقائدها بأريحا واألغوار واعتقال شقيق قائدها الطيراوي واعتقال قائد الكتائب في 
إلى إعالن حالة االستنفار القصوى " "أبو قصي"ودعا  ".في جنين سيكون عبر التصعيد الجهادي

الفصائل العسكرية " أبو قصي"كما دعا  ".والجهوزية التامة للرد الفوري والمباشر على الجرائم االحتاللية
ال أمن وال أمان : "قائالً, الضربات الموجعة لالحتالل وإعالن الحرب على سديروتإلى تكثيف 

 ".لإلسرائيليين على أرضنا
  

  تمديد اعتقال رئيسه الدويك" اسرائيل"التشريعي يدين قرار  .7
" االسـرائيلية "أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة على بطالن المحاكمـة           . أكد د  : غزة –رام اهللا   
عزيز الدويك واإلخوة النواب باعتبارها محكمة عنصرية وغير قانونية النها          .لشرعية الفلسطينية د  لرأس ا 

تحاكم قادة الشعب الفلسطيني بسبب اختيارهم كممثلين لشعبهم في انتخابات شـهد العـالم اجمـع علـى                  
عزيـز  .وشدد في بيان صحفي له أمس على تحدي سلطات االحتالل األحد الماضـي بتقـديم د      . نزاهتها

دويك والنائب انور الزبون  للمحاكمة غير الشرعية وإقرارها بتمديد اختطافه لشهر تموز المقبـل،  دون                 
وتوجـه  . ودعا النواب لبذل كافة جهودهم من اجل انعقاد لجان المجلس التشريعي والقيام بدورها            . مبرر

رار في العالم من اجل الضغط علـى        بحر إلى كافة البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية وكافة األح        .د
  ". االسرائيلي"حكومة االحتالل من اجل إطالق سراح النواب المختطفين في سجون االحتالل 
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حسن خريشة، امس،  بشدة قرار المحكمة العـسكرية         .وفي رام اهللا أدان النائب الثاني لرئيس المجلس، د        
 نائبـاً   44إن قـرار التمديـد واختطـاف        : يوقال في بيان صـحف     .دويك.تمديد اعتقال د  " االسرائيلية"

لتعطيل المجلس التشريعي وتدمير النظام السياسي،      " اسرائيلي"واستخدامهم كرهائن، هو جزء من مخطط       
وإن إغالق مكاتب المجلس واستهداف نواب شعبنا باالغتيال والقتل، ما هي إال سياسة تـسعى لتحقيـق                 

 . ومخططاته التوسعية اإلجراميـة     وصموده في وجه االحتالل    دة شعبنا الهدف المشار إليه، وإلى كسر إرا     
وعبر عن استغرابه من الصمت العربي والدولي المريب عن هذه الممارسـات واالنتهاكـات الـسافرة                
للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة ومبادئ السالم والديمقراطية، داعياً البرلمانات الـشقيقة والـصديقة              

" االسـرائيلية " للحرية والديمقراطية إالى ان ترفع صـوتها وتـدين االنتهاكـات             وجميع الشعوب المحبة  
  .وعدوانها الوحشي المستمر، وتمارس كل أشكال الضغط على حكومة االحتالل لوقف عدوانها

وناشد خريشة النواب والفصائل الفلسطينية نبذ خالفاتهم وتعزيز تالحمهم ووحدتهم الوطنيـة والتـصدي              
ل الوصول إلى أهدافنا وحقوقنا الوطنية المشروعة في الحرية واالستقالل وبناء الدولـة             لالحتالل من أج  

 .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق شعبنا في العودة وتقرير المصير
              29/5/2007الحياة الجديدة 

  
 العدل الدوليةالمعتقلين إلى محكمة  مطالبة برفع قضية النواب والوزراء .8

 منى منصور السلطة الفلسطينية إلى رفع قضية اعتقال النواب والوزراء الفلسطينيين            النائبدعت  : نابلس
وطالبـت منـصور بقطـع كافـة         .إلى محكمة العدل الدولية   " االسرائيلي"الذين اعتقلتهم قوات االحتالل     

 الذرائع والدوافع، كما دعت إلى المبـادرة        اللقاءات العلنية وغير العلنية مع قيادات االحتالل مهما كانت        
دون ربطه برؤى وسياسات فصائلية، بـل بمـا         " االسرائيلي"إلعالن موقف فلسطيني موحد من العدوان       

  .يتناسب مع العدوان واستهدافه للشعب ومؤسساته وقياداته
  29/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ددون باإلضراب عن الطعامالنواب ورؤساء البلديات الفلسطينيون المختطفون يه .9

هدد النواب ورؤساء البلديات في معسكر حوارة بخوض إضراب عن الطعام للمطالبـة             : علي السمودي 
بإدخال الدواء والمالبس لهم وكذلك تمكينهم من قضاء حاجاتهم، حيث أن زنازين معسكر حوارة ال يوجد                

ى واإلنسان أن عـزمهم علـى خـوض    وأفاد محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقوق االسر       .بها حمامات 
اإلضراب جاء على لسان النائب المختطف الشيخ داود أبو سير وعدد مـن رؤسـاء المجـالس البلديـة          

  .والقابعين في معسكر حوارة االعتقالي
وناشدت جمعية نفحة اللجنة الدولية للصليب األحمر والمؤسسات الحقوقية إخراج أسرى معسكر حـوارة              

انية والوضع الماساوي الذي يعيشونه خصوصا وأن الحديث عن نواب لهـم حـصانة              من المعاناة الالنس  
 .وصفة اعتبارية في البالد التي تحترم حق االنسان في العيش بكرامة

  28/5/2007 48عرب
  

  ا عن عملهالثنيه التهديد محاولة إلرباك الحكومة: نعيمالوزير  ..بعد التهديد باغتياله .10
باسم نعيم الذي أدرجت قوات االحتالل اسمه مؤخراً في قائمـة           .والرياضة د  أكد وزير الشباب     :بيت لحم 

االستهداف على أن ذلك يأتي في محاولة الرباك عمل الحكومة ونشر الخوف في صفوف القيادات لثنيهم                
وقـال فـي حـوار       .عن عملهم، مشدداً أن هذه التهديدات لن تثنيه عن السير في الطريق وااللتزام بـه              

الستهداف المستمر للقوة التنفيذية يتمثل في تجريد الحكومة من أهم وسائل الدفاع عن نفسها              صحافي ان ا  
في الساحة الداخلية والمحافظة على شرعيتها أشخاصا ومؤسسات، لهذا عوضاً عما يتوقعونه مـن آثـار    
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 القوة التنفيذية من    ان استهداف :"واضاف .سلبية للخسائر المادية والبشرية التي يوقعونها في القوة التنفيذية        
إضافة لما سبق من األسباب، مرتبط بالملف األمني في اتفاقية أوسلو، فاألجهزة األمنية             " االسرائيليين"قبل  

الفلسطينية التي أنشأت في إطار هذه االتفاقية تهدف أساساً لحماية مشروع االستسالم وترسـيخ مفـاهيم                
واكـد نعـيم ان      .. رؤية االحتالل المستقبلية لمجتمعنا    أمنية على مستوى المجتمع الفلسطيني تتساوق مع      

الحكومة من خالل جميع مكوناتها وعلى رأسها رئيس الوزراء تواصل مع كل القيادات العربية الرسمية               
والشعبية لوضعهم في صورة الجريمة التي يرتكبها االحـتالل بحـق الفلـسطينيين وفـضح الروايـة                 

ان :"وقال   .ألخيرة والتي يتحول فيها إلى ضحية رغم ما يقترفه القتل         في توصيف األحداث ا   " االسرائيلية"
كل ما تفعله حركات المقاومة الفلسطينية بما فيها حماس هو جزء من حقها المشروع كشعب محتل فـي                  

 ". وهذا حق مكفول لنا شرعا وعرفا،الدفاع عن أنفسنا في وجه العدوان
  28/5/2007وكالة معا 

  
 يتم بمباركة أطراف إقليمية ودولية" القوة التنفيذية" على ن العدوا:إسالم شهوان .11

، أن التصعيد األخير من ِقبل االحتالل "القوة التنفيذية" أكد إسالم شهوان الناطق اإلعالمي باسم :غزة
يهدف إلى استئصال القوة التنفيذية بمباركة من بعض األطراف الفلسطينية وأخرى إقليمية "الصهيوني 
وقال شهوان، فيما يتعلق بتوافق داخلي مع االحتالل الصهيوني ضد  ".غماً مع خطة دايتونودولية وتتنا
إن هناك اتفاق بين االحتالل واإلدارة األمريكية وعناصر فلسطينية بتوتير الساحة : "القوة التنفيذية

ة تصعيداً غير وتوقع شهوان أن تشهد الفترة القادم ".الفلسطينية، لذا قرروا استهداف القوة التنفيذية
وراء " لهث البعض"وأرجع شهوان أسباب  مسبوق ضد القوة التنفيذية من قبل االحتالل الصهيوني،

القضاء على القوة التنفيذية إلى أنها لم تقم على تنسيق أمني مع االحتالل الصهيوني على عكس األجهزة 
اردة اللصوص والعمالء األخرى، كما أنها أقيمت لحماية وصون الجبهة الداخلية من خالل مط

وبين أن االحتالل  .والمجرمين األمر الذي يتعارض مع سياسة المحتل الساعي لتوفير الجريمة
 .الصهيوني يتعمد خلط األوراق وجر القوة التنفيذية لمربع المواجهة واالقتتال

  28/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   الراتب لموظفي السلطةسيتم األسبوع المقبل صرف أكثر من نصف: فياض .12
سالم فياض، وزير المالية، لأليام، انه سـيتم األسـبوع المقبـل            .أكد د :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  

صرف اكثر من نصف الراتب لموظفي السلطة الفلسطينية، اضافة الى صرف المستحقات االجتماعيـة،              
 22حرير، التي يترأسها فياض، مبلـغ       وعلمت األيام انه وصل لحساب الدائرة االقتصادية في منظمة الت         

 50مليون دوالر وهي دفعة من دولة قطر، اضافة الى دفعة اخرى من المملكة العربية السعودية بقيمـة                  
وقالت مصادر فلسطينية لأليام انها تأمل بقدوم المزيد من المساعدات المالية الى حـساب               .مليون دوالر 

وتأمل المصادر الفلسطينية بشكل خاص ان       .ون بإمكانها األداء  منظمة التحرير في الفترة القادمة لكي يك      
فيـاض ان الـسلطة     .وقد أعلن د   .تقوم دول االتحاد األوروبي بتحويل مساعدات مالية الى هذا الحساب         

لكي تقوم بإعداد تقارير عن العمليـات       ) ايرنست آند يونغ  (الفلسطينية تعاقدت مع مؤسسة التدقيق الدولية       
 .رة المالية وذلك كتأكيد اضافي على الشفافية الماليةالمالية في وزا

 29/5/2007األيام الفلسطينية 
  

 "جونستون"مقابل " أبي قتادة"عن  حمد يبحث في لندن اإلفراج .13
 اليومية الموالية لحماس فـي      "فلسطين"كشفت صحيفة   : من غزة  29/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

غازي حمد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء هنية، بـدأ          . د قطاع غزة، نقالً عن مصادر خاصة، أن      



  

  

 
 

  

            10 ص                                      736:                                 العدد29/5/2007الثالثاء : التاريخ

زيارة غير معلنة للعاصمة البريطانية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة إلطالق سـراح الـصحافي                
وقالت المصادر ذاتها إن حمد سيبحث خالل زيارته التي جاءت بناء على طلـب               .االسكتلندي جونستون 

 فلسطيني األصل، بريطاني الجنـسية، المعتقـل فـي الـسجون        "أبو قتادة "ح  بريطاني قضية إطالق سرا   
  . البريطانية منذ نحو خمسة أعوام، في مقابل اإلفراج عن جونستون

أن غـازي حمـد التقـى       " فلـسطين "ذكرت صحيفة   ": د ب أ  "نقالً عن    29/5/2007الدستور  وأضافت  
على أوضاع جونستون الصحية، مؤكـدا أنـه        وطمأن حمد الحكومة البريطانية      .جونستون أكثر من مرة   

 .صديق شخصي للصحفي، متوقعا أن يتم إطالق سراحه في القريب العاجل
  

  عودة التوتر إلى شوارع غزة عقب محاولة اغتيال مرافقي العقيد الغول .14
لم يمِض أسبوع واحد فقط على التهدئة بين فتح وحماس، حتى عادت األمور إلـى                :كتب فايز أبو عون   

يد من جديد، وذلك في أعقاب عدة حوادث متفرقة وقعت، أمس، في مدينة غزة، أهمها كان محاولة                 التصع
ـ            ، بعد إطالق النار على     17اغتيال مرافقي العقيد مجدي الغول، مدير عمليات قاطع الرئاسة في قوات ال

ناصر من كتائب   واتهم الغول، في حديث لأليام ع      .وسط مدينة غزة  " مستشفى الشفاء "سيارتهم بالقرب من    
 الغول عن استغرابه واستهجانه لمحاولـة اغتيالـه         عربالقسام، بالوقوف وراء محاولة االغتيال هذه، وأ      

ورجح أن تكون محاولة اغتياله      .ومرافقيه، خاصةً وأن حالةً من التهدئة تعم المدينة منذ أكثر من أسبوع           
ي مقابلة شخصية معه، نفى فيها بشكل قـاطع         ومرافقيه رداً على تصريحاته التي نشرتها األيام، أمس، ف        

ـ     قد مارست عمليات القتل على الهوية أو اللحية كما يشاع، معتبراً في التـصريح               17أن تكون قوات ال
  .نفسه أن ما تتعرض له قوات أمن الرئاسة إنما يهدف إلى اإلساءة لهذه المؤسسة األمنية

أنحاء مختلفة من مدينة غزة، كمـا شُـوهدت عـدة           يذكر أن أصوات عيارات نارية متفرقة سمعت في         
أن عناصر من كتائب    : وذكرت مواقع إلكترونية تابعة لفتح     .حواجز يقف عليها ملثمون من كال الجانبين      

القسام والقوة التنفيذية، قاموا بإقامة عدة حواجز في مخيم الشاطئ، واعتالء برجي الوحدة والشفاء، عقب               
الوطني سيارةً تابعة لألجهزة األمنية، كانت قد سرقت في األحداث األخيـرة،            مالحقة دورية تابعة لألمن     

  .وحاولت الدورية استردادها، األمر الذي تسبب في حدوث توتر في األوضاع في تلك المنطقة
أن سـتة   : وفي رواية حماس على الشبكة اإلعالمية الفلسطينية، أوضحت أنه وحسب إفادة شهود عيـان             

، قامت بمحاولة سحب جيب يعـود       )ونش(صر من األمن الوطني باإلضافة إلى رافعة        جيبات محملة بعنا  
 .لكتائب القسام كان يتوقف منذ ثالثة أيام في مخيم الشاطئ

من جهته، شدد فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس في تصريح صحافي، أمس، على أهمية عدم انجرار                
ودعا برهوم، المكتب المـشترك إلـى        .في غنى عنها  المسلحين وانسياقهم إلى صراعات داخلية، الجميع       

  .التحرك السريع لتطويق الحادث حتى ال يمتد إلى مكان آخر
 29/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  قليمية ال تريد شراكة سياسية بين الفلسطينيينإأطراف محلية و: األحمدعزام  .15

 الفصائل من يتضرر من تحقيـق       ياك ف قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عزام األحمد إن هن        : القاهرة
قليمية إشراكة سياسية حقيقية بين الفلسطينيين، وهناك من ال يريدون حكومة وحدة وطنية، متهماً أطرافاً               

وأضـاف األحمـد، فـي       ."تحول دون تعميق هـذه الـشراكة      " بأنها   - لم يسمها    -عربية وغير عربية    
ع وزير الخارجية المصري أحمد أبـو الغـيط أن          تصريحات صحافية أدلى بها عقب محادثات أجراها م       

المحادثات تناولت وسائل تعزيز وقف االقتتال لضمان عدم العودة إليه بين الفصائل الفلـسطينية وسـبل                "
ما تتعرض لـه    "، مشيراً إلى أن     "تهيئة األجواء الالزمة للتحرك العربي باتجاه دعم مبادرة السالم العربية         

 تـستغل هـذه     "إسـرائيل " وإن كانـت     ، بسبب األحداث الفلسطينية الداخلية    عملية السالم من جمود ليس    
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عندما " المسؤولية عن ذلك     "إسرائيل"وحمل األحمد    ."األحداث لتبرير تجميد عملية السالم وعدم تحريكها      
منية الفلسطينية بهدف جعل السلطة غير قادرة على ممارسة دورها فـي حفـظ              جهزة األ قامت بتدمير األ  

جمود عملية السالم ساهم بدوره في حال االحتقان داخل فلسطين وتوتير           " على أن    ، مشدداً "داخليمن ال األ
يستخدم "لى صورة الشعب الفلسطيني، أوضح أنه       إوفى حين أكد أن ما جرى من اقتتال يسيء          . "جواءاأل

  ."، للتهرب من التزاماتهم"سرائيلإ"طراف، خصوصاً الواليات المتحدة وأمن جانب 
أول هذه التصورات هي ضرورة     "حمد إن   صورات حركة فتح للخروج من األزمة الحالية، قال األ        وعن ت 

ن تكون شراكة سياسـية     أتعميق الشراكة الحقيقية بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية، و          
ساسـي الفلـسطيني     مع ضرورة االلتـزام الكامـل بالقـانون األ         ،حقيقية وليس مجرد عملية محاصصة    

  ."وباألنظمة والقوانين الفلسطينية بعيداً عن النزاعات الذاتية والفصائلية
 باستهداف رموز سياسية فلسطينية بمن في ذلك رئـيس          "اإلسرائيلية"على رفض التهديدات    األحمد  وشدد  

 لم تتوقف عن عمليات االغتيال منذ فترة طويلة سواء فـي            "سرائيلإ"إن  " :سماعيل هنية، وقال  إالوزراء  
 يبـدأون فـى     "سـرائيلي اإل"ضفة الغربية أو غزة، وكلما توترت األجواء وسقط صاروخ على الجانب            ال

قدموا على ارتكاب حماقات من شـأنها تـأجيج         أذا ما   إتصعيد حملتهم االعالمية، وبالتالي فإننا لن نفاجأ        
  ."ضافيإالوضع بشكل 

حركة فتح لها بـدورها     "حمد إن   زام األ وحول المآخذ التي تبديها حماس على النائب محمد دحالن، قال ع          
ضفاء الطابع الشخصي علـى     إمآخذ على بعض شخصيات من حماس، ولكن يظل من المهم االبتعاد عن             

  ".موراأل
طراف الفلسطينية من أجل تقريـب      من جانبه أكد أحمد أبو الغيط استمرار مصر في مساعيها مع كل األ            

عـالء  .ونقل الناطق باسـم وزارة الخارجيـة د        .ة الداخلية وجهات النظر والعمل على التهدئة الفلسطيني     
ال يوجد بديل للوحدة الفلـسطينية والتكـاتف وراء         ": الحديدي عن أبو الغيط قوله خالل لقائه مع األحمد        

عرب عن أمله في تثبيت األجواء الحالية بين األطـراف الفلـسطينية            أن أبو الغيط    أ، و "الحكومة الحالية 
  .راضي الفلسطينية في األ"سرائيلياإل" العمليات التي يقوم بها الجيش واستيائه الشديد من

  29/5/2007الحياة 
  

  حماس في القاهرةيجمعها بعقد لقاء ب يمصرفتح توافق على اقتراح  .16
 القـاهرة I من   محمد الصواف ومحمود علي    نقالً عن مراسليه     28/5/2007 إسالم أون الين     أورد موقع 

المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو وفدها إلى القاهرة في تـصريح   قال عبد الحكيم عوض  :غزةو
اقتـرح  "إن الوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية         : نت اإلثنين .لمراسل إسالم أون الين   

توجيه الدعوة لحركتي فتح وحماس للقاء مشترك فى منتصف األسبوع القادم بالقاهرة على مستوى رفيع               
 إستراتيجية لطي صفحة االقتتال الداخلي لألبد من أجل التحرك نحـو األفـق الـسياسي                التخاذ قرارات 

هذا المقترح عرضه الوزير عمر سليمان على وفد فتح الليلـة الماضـية             : "وأضاف ".للقضية الفلسطينية 
  ".ووافقنا عليه

سئلة لنقلها  إن الوزير عمر سليمان سلم وفد حركة فتح مجموعة من األ          : "على صعيد متصل، قال عوض    
 وأظن أن الوزير سليمان  سيفعل الشيء نفسه مـع حمـاس             ،لقيادة الحركة لوضع إجابات محددة عليها     

 وطرحه بكل شفافية فى     ،صبع على الجرح وتشخيص المرض بدقة     خالل اجتماعه بهم من أجل وضع اإل      
 األسئلة تتناول كيفيـة     وأوضح أن هذه   ".االجتماع المشترك للحركتين فى القاهرة منتصف األسبوع القادم       

تثبيت اتفاق مكة بين فتح وحماس لوقف االقتتال وتحقيق الشراكة السياسية، واإلطالل علـى األسـباب                
زمة االقتتال وسبل إيجاد العالج المناسب والجذري لها، بجانب التوافق حـول التهدئـة مـع                الحقيقية أل 

األسباب "ورأى أن    .ق السياسي للقضية الفلسطينية    وأساليب وتكتيك المقاومة، وكيفية تنشيط األف      "إسرائيل"
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الجوهرية لألزمة بين حركتي فتح وحماس تكمن في المخاوف والشكوك المتبادلة للطرفين في رغبة كل               
  ".طرف بإزاحة اآلخر من المشهد السياسي

  أشارت مصادر فلسطينية مطلعة في غزة إلى أن اللواء رشيد أبو شباك رئـيس جهـاز                ،من جهة أخرى  
بخـصوص  " منفصلة عن مباحثات وفد فـتح     "األمن الداخلي موجود حالياً في القاهرة، إلجراء مباحثات         

ووفق المصادر نفسها، فإن محمد دحالن، الـذي         .موضوع استقالته من رئاسة الجهاز األسبوع الماضي      
ي محادثات أبو   يقيم حالياً في القاهرة للنقاهة الصحية بعد عالجه في برلين من وعكة صحية، سيشارك ف              

  .ولين المصريينؤشباك مع المس
كشف سمير المشهراوي القيادي في حركـة         : 29/5/2007األهرام المصرية    في   كتب أشرف أبوالهول  و

 أن تقوم    ولين المصريين الذين التقاهم   ؤ المس ى عن أن وفد الحركة اقترح عل       ، النقاب لمراسل األهرام    فتح
 وذلك من خـالل قيامهـا        , فاق للتهدئة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية     مصر بدور أكثر ايجابية في أي ات      

   . بوضع آلية لمراقبة مثل هذا االتفاق تتضمن اإلعالن عن الجانب الذي ينتهكه
 إن سـليمان    قالتمصادر مطلعة في القاهرة      من القاهرة إلى أن      29/5/2007 القبس الكويتية    وأشارت

الـشكاوى  " و ،"الكره الشديد بـين الفلـسطينيين أنفـسهم       " لوفد فتح بسبب     أبوالغيط وجها انتقادات حادة   و
وأشـار إلـى أن     .  من تصرفات قادة الفصائل المختلفة وهو ما يعد تصرفات غير مـسؤولة            "المتواصلة

القاهرة أبلغت جميع الفصائل قبل توالي حضورها بأنهم إذا لم يكونوا على مستوى المسؤولية في وقـف                 
 .الداخل الفلسطيني، فإنها لن تكون على استعداد الستضافة جوالت أخرى من الحوارتدهور األوضاع ب

  
  اليومبرئاسة أبو مرزوق يصل إلى مصر حماس وفد  .17

الذهاب إلى اجتماعات القـاهرة لـن   "شدد الناطق باسم حماس فوزي برهوم على أن     : وائل بنات  -غزة  
ومن المنتظر أن يصل    , "وتفعيل لملفات تم االتفاق عليها    ، وإنما هو مراكمة التفاق مكة        جديداً يكون اتفاقاً 

وجهتها مـصر لخمـسة     التي  دعوة  الوفد حماس إلى القاهرة اليوم برئاسة موسى أبو مرزوق في إطار            
  .فصائل إلجراء محادثات منفصلة مع القيادة المصرية

نـتكلم فـي الـشأن      سيشكل وفد حماس من الداخل والخارج للذهاب إلى القاهرة حتى            ":وأضاف برهوم 
، ثـم التـصعيد     الفلسطيني الداخلي بشكل أساسي وآلية تضمن عدم العودة إلى االقتتـال الـداخلي أوالً             

  ". خاصة ضد حركة حماس"اإلسرائيلي"
  29/5/2007الوطن السعودية 

  
 "إسرائيلية"قوة توغل شهيدان من القسام في رفح خالل تصديهما ل .18

 إن   القـسام  قالت مصادر خاصة فـي كتائـب      : رفح من   29/5/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     أورد
 خاضوا اشتباكاً مسلحاً عنيفاً مع قوات صهيونية خاصة تسللت، فجر اليوم الثالثاء في منطقـة                هامجاهدي

كرم أبو معبر القريبة من معبر صوفا في رفح، مما دفع الطيران الـصهيوني إلـى التـدخل وقـصف                    
وذكرت مصادر طبية فلسطينية في مستـشفى        .همإلى استشهاد اثنين من   مما أدى   ،  المجاهدين بالصواريخ 

 بجروح بين متوسطة وطفيفـة، وعلـم أن         وا بينهم امرأة أصيب    آخرين غزة األوربي، أن أربعة مواطنين    
وقالت مصادر أمنية وحقوقية بالمدينة إن قوات االحتالل         .عبد الكريم شعث ومحمد معمر    : الشهيدين هما 

 . واقتادتهما إلى جهة غير معلومة،قبل أن تنسحب من المنطقة المذكورةن ياختطفت مواطن
ن قـوات   أ  أكـدوا  شهود عيان ، أن    عال محمود  ،غزة عن مراسلتها في     29/5/2007 وكالة سما    ونقلت

ن الشهيدين وصـال    أ  طبية كدت مصادر أو .عدامهما بدم بارد  إ وتم تقييدهما و   ،االحتالل اعتقلت المقاومين  
عدام التـي   لى عملية اإل  إ مما يشير    ،س مباشرة ومن مسافة صفر    أمصابين بطلقات في الر   شفى  ستلى الم إ

  . نفذت
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  بمساعدة االحتالل" فتحاوية"حماس تتهم مواقع  و..غزةغارات جديدة على  .19

 "اإلسرائيلي"دخل العدوان   :  أحمد رمضان  نقالً عن مراسلها  رام اهللا    من   29/5/2007 المستقبل   جاء في 
صـيب  أ غارات عدة على مواقع في قطاع غزة،         "اإلسرائيلية"شر بشن الطائرات الحربية     يومه الثاني ع  
ن في منطقة جباليا، فيما قصفت فصائل المقاومة        ون من كتائب القسام في خان يونس ومدني       وخاللها ناشط 

وانفجر صاروخان في سديروت حيث كان وزير الدفاع عميـر بيـريتس             .بالصواريخ النقب وسديروت  
ن إمنيـة فلـسطينية   أوقالـت مـصادر    ."اإلسرائيلي"وته في االنتخابات التمهيدية لحزب العمل      يدلي ص 

لقوة التنفيذية في بيت الهيا     لمس على موقع تابع     أ نفذت غارات عدة فجر      "اإلسرائيلية"الطائرات الحربية   
ـ       أشمال قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير الموقع وإلحاق           اع التيـار   ضرار فادحة فـي محتوياتـه وانقط

وأفادت المصادر األمنية، أن الطيران الحربي نفذ غارة ثانيـة علـى             .الكهربائي عن البلدة بشكل كامل    
وذكرت مصادر طبيـة وشـهود       .موقع للقوة التنفيذية في بلدة جباليا، ما أدى إلى تدمير الموقع بالكامل           

 لمنطقـة   "اإلسـرائيلية "ربيـة   عيان أن فلسطينيين على األقل أصيبا بجروح جراء قصف الطائرات الح          
  .مسأمفتوحة في منطقة قليبو شرق جباليا شمال قطاع غزة مساء 

حركة حمـاس    أن   غزة رائد الفي   عن مراسلها في     29/5/2007 األخبار اللبنانية    من جهة أخرى، نقلت   
سسات اتهمت، عبر وسائلها اإلعالمية في غزة، حركة فتح ضمنياً بمساعدة االحتالل على استهداف المؤ             

 اإللكتروني على اإلنترنت    "الملتقى الفتحاوي "ورأت أن نشر موقع     . والمواقع التي تتبع للحركة في القطاع     
عشرات أسماء شركات ومؤسسات ومصارف ومطاعم ومحال تجارية، والدعوة إلى مقاطعتها اقتصادياً،            

  ."خدمة مجانية لالحتالل"بدعوى أنها تتبع لحركة حماس، بمثابة 
  

  يعتقل ناشطين من فتح في الضفة الغربية الحتاللا .20
، بعد ظهر اإلثنين، خالد شاويش      اعتقلتوحدات االحتالل الخاصة     أن   28/5/2007 48 عرب ذكر موقع 

وجـاء أن    .لقوات االحتالل في الضفة الغربيـة     " المطلوبين"في مركز رام اهللا، والذي وصف بأحد كبار         
المشاركة في تنفيذ سلسلة من عمليات إطالق النار في         شاويش هو ناشط في حركة فتح، وتوجه له تهمة          

ابن مؤسس حركة   (المشاركة في العملية التي قتل فيها بنيامين كهانا         ب هتهمحيث ت  ،بداية االنتفاضة الثانية  
 .، بالقرب من مستوطنة عـوفرا     2000ديسمبر  / وزوجته في كانون األول   ) العنصري مئير كهانا  " كاخ"

 ن شاويش كان قد اعترف في مقابلة صحفية بأنه شارك في عملية إطالق النـار              وتدعي قوات االحتالل أ   
 قرب مدينة رام اهللا، باإلضـافة       "إسرائيليان"المشاركة في عمليتي إطالق نار قتل فيهما        ب  كما تتهمه  .تلك

يـات،   لتنفيذ عمل  "نتحارييناال"إلى تسليم سالح تم استخدامه في عملية نفذت في القدس، وتفعيل ثالثة من              
  ."إسرائيليين"، وقتل فيها ثالثة 2002بضمنها العملية التي وقعت في القدس في مطلع العام 

تجدر اإلشارة إلى أن شاويش مقعد، بعد أن أصيب في اشتباك مع قوات االحتالل، خالل عملية الـسور                  
ي سيارة في أحـد     وكان شاويش يقيم في مبنى المقاطعة لمدة طويلة، وقد تم اعتقاله ف            .2002الواقي عام   

  .شوارع رام اهللا
 صـباح   "سرائيليةاإل"ريحا، اعتقلت القوات    أوفي مدينة   : غزة من   29/5/2007 الشرق االوسط    وأوردت

 أصابت  "سرائيليةاإل"وكانت القوات   . مس ناشطاً فلسطينياً وهو داخل غرفة العمليات في مستشفى المدينة         أ
 ثم حاصرت المستشفى حيث يعالج       لها في المدينة،   مليةدية أحد نشطاء كتائب األقصى خالل ع       عمر أبو 

 قد اقتحمت المدينة مع ساعات الفجـر األولـى          "سرائيليةاإل"وكانت القوات    .واعتقلته من غرفة العمليات   
وحاصرت منزل نائب قائد كتائب شهداء األقصى في المحافظة نائل السكودي، وتمكنت القوة من اعتقاله               

  . ت العنيفةبعد ساعات من االشتباكا
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 علـى   "سرائيليةاإل"وقد استنكر وزير الصحة الفلسطيني رضوان األخرس الحصار الذي فرضته القوات            
وطالب الوزير في بيـان     . طباءنها منعت المواطنين من تلقي العالج ومراجعة األ       ألى  إالمستشفى، مشيراً   

التـدخل الفـوري    "لمجتمع الدولي   صادر عنه منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب األحمر وا         
من . "لردع االحتالل وثنيه عن ممارساته المستمرة ضد مقدرات الشعب الفلسطيني ال سيما قطاع الصحة             

 "اإلسـرائيلي "إن محاصرة جنـود االحـتالل       " :جهته، قال وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي      
 "سـرائيل إ"واعتبـر أن    . "مواثيـق الـدولي   لمستشفى أريحا، هو أمر مشين ومخالف لكل األعراف وال        

تجاوزت كل الخطوط الحمراء وانتهكت كل المحرمات من خالل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، التي              "
طالت المؤسسات اإلنسانية والصحية والمجتمعية التي تضمن كل األعراف السماوية واإلنسانية حرمتهـا             

  ."وقدسيتها
  

   أيام6 صاروخاً وقذيقة خالل 146كتائب القسام تعلن أنها أطلقت  .21
صاروخاً وقذيفة خالل ستة أيـام،       146أعلنت أنها أطلقت حوالي     ،  في حصيلة لكتائب القسام   : ألفت حداد 

ونوهت  . وجرحى "سرائيلياًإ"صاروخاً وقذيفة، وأوقعت قتيالً      36كان أعنفها يوم األحد الذي شهد إطالق        
بواحد وثالثين صاروخاً، كما قصفت مدينة مجدل عسقالن        كتائب في إحصائيتها أنه تم قصف سديروت        ال

 بستة صواريخ، استهدفت ثالثة منها محطة الكهرباء في قلب المدينة، فيما أصابت باقي الصواريخ عـدداً  
قذيفة هاون على المواقع     74كتائب  اللى جنوبه، كما أطلقت     إمن المستوطنات المحاذية للقطاع من شماله       

  .ذية لقطاع غزة المحا"اإلسرائيلية"
  28/5/2007 48عرب

  
 الصمت الدولي على المجازر ضد الفلسطينيين قد يعبر عن تواطؤ وتأييد: الرشق .22

عبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، عن استغرابه واستهجانه من الصمت             : دمشق
اع غزة، مؤكـداً علـى      العربي إزاء التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقط          

من أجل الوقوف أمام التغـول الـصهيوني الخطيـر ضـد شـعبنا،              "ضرورة التحرك عربياً وإسالمياً     
أن  للمركز الفلسطيني لإلعالم   ثنين الرشق، في تصريح خاص أدلى به اإل       أكدو ".ومحاوالت االستفراد به  

 للعـدو الـصهيوني لمواصـلة       يعطي رسالة خاطئة  "استمرار الصمت العربي إزاء الجرائم الصهيونية       
جرائمه وانتهاكاته السافرة بحق أبناء شعبنا، ويضع الكثير من عالمات االستفهام حول الموقف الرسـمي               

حمل الرشق المجتمع الدولي المـسؤولية       و ".العربي تجاه المجازر المروعة التي ترتكبها قوات االحتالل       
من خالل التزامه جـادة     "بحق أبناء الشعب الفلسطيني     عن استمرار االحتالل في ارتكاب جرائمه البشعة        

 ".الصمت المريب، والذي يمكن توصيفه في أحايين كثيرة بأنه تعبير عن تواطؤ وتأييد
 عبر الرشق عن قلقه العميـق       ،ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق باألزمة في مخيم نهر البارد شمال لبنان           

وجدد رفض حماس التعرض للجيش اللبنـاني        .لها المخيم جراء استمرار عمليات القصف التي يتعرض       
ال يعني بأي   "والمساس بسيادة الدولة اللبنانية، غير أنه نبه من أن التضامن الفلسطيني مع الجيش اللبناني               

تعبيـر  "وألمح إلى أن ما يجري في نهر البارد          ".حال من األحوال إذناً ألحد بتعريض أبناء شعبنا للخطر        
ساحة الفلسطينية في ظل عدم وجود مرجعية تمثل مجموع الشعب الفلسطيني في الـداخل              عن انكشاف لل  

 ".والخارج
  28/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  
  



  

  

 
 

  

            15 ص                                      736:                                 العدد29/5/2007الثالثاء : التاريخ

  عوام ألطظ بشالياحتفعلى استعداد لالالمقاومة : ألوية الناصر .23
نهـا علـى    إ "ليسـرائي اإل"سرة للجندي   اآلفصائل  حدى ال إ قالت ألوية الناصر صالح الدين       :خان يونس 

وقـال أبـو     .سرى فلـسطينيين  أمل الوحيد لمبادلته ب   استعداد لالحتفاظ بشاليط لسنوات عديدة باعتباره األ      
إن االحتالل يحاول بكل الوسائل معرفة اي أخبـار          ""لوية في حديث لوكالة معاً    مجاهد المتحدث باسم األ   
لصحة حول الجندي وحياته، في محاولـة       نه يقوم كل يوم بتسريب أخبار عارية ا       إحول الجندي شاليط، و   

ن المقاومة على استعداد لالحتفاظ به ألعـوام، دون         إ" :أبو مجاهد وأضاف   ." شيء حوله  أيمنه لمعرفة   
لى أن االحتالل أعاق الكثيـر مـن        إ اًنوهم. "أن يتمكن االحتالل من الوصول إلى طرف خيط يدل عليه         

ـ        الجهود التي بذلت في األشهر األخيرة إلبرام          فـي   هصفقة التبادل، خاصة من المصريين، بـسبب تعنت
  .المفاوضات

  29/5/2007وكالة معاً 
  

  طارهاإو تشكيالت عسكرية خارج أي مسميات أقصى تحذر من كتائب األ .24
طارها، معتبـرة   إو تشكيل عسكري خارج     أي مسمى   أقصى اليوم من     حذرت كتائب شهداء األ    :بيت لحم 

وقالت الكتائب فـي     .جراءات بحقها إطارها سيتم مالحقتها واتخاذ     إي تشكيالت غير فتحاوية خارج      أن  أ
إن المؤامرات التي تحاك ضد حركتنا الرائدة فتح لن يكتب لها النجاح مهمـا      " : نسخة منه  بيان وصل معاً  

إن كتائب األقصى هـي     " :ضافتأو ".بلغت المغريات والتحديات وستتحطم على صخرة صمود الكتائب       
ي أ، محـذرة مـن      "سماً وعنوانـاً  ار أبوعمار الذي أبى إال أن تكون كتائب األقصى          كتائب الشهيد الياس  

  .مسميات جديدة
  29/5/2007وكالة معاً 

  
  حماية حكومة الوحدة الوطنية من أهم أولويات حركة فتح: أبو شمالة .25

 هـذه    أكد أمين سر قيادة الساحة في حركة فتح في غزة ماجد أبو شمالة أن أهم أولويات فتح فـي                   :غزة
المرحلة هو حماية حكومة الوحدة الوطنية كخيار وطني توافقت عليـه كافـة شـرائح أبنـاء الـشعب                   

  .الفلسطيني
 :وعن أسباب تشكيل قيادة الساحة قال أبو شمالة في تصريح وصل معـا نـسخة منـه                من جهة أخرى،    

تعبئة والتنظيم إلـى    عتقد أن السبب األساسي لتعيين أو تشكيل قيادة الساحة هو وصول صيغة مكتب ال             أ"
وشعور الجميع وخاصة في المـستويات      , فتقديم استقالة أعضائه أكثر من مرة للقائد العام       , طريق مسدود 

ن مكتب التعبئة والتنظيم في غـزة  أ ب،و اللجنة المركزيةأ سواء كان المجلس الثوري      ،القيادية في الحركة  
وقد كان أعضاء مكتب التعبئة والتنظـيم       , ل المطلوب  القيام بمهامه وبعمله بالشك    معطل وغير قادر عملياً   

حتى أن أهم طلباتنا عند اجتماعنا مع اللجنة المركزية كان قبول استقالتنا وتـشكيل مكتـب                , يقرون بذلك 
  ."تعبئة وتنظيم جديد أو البحث عن صيغة أخرى لقيادة الحركة في قطاع غزة

  28/5/2007وكالة معاً 
  

  طينية في لبنان إليجاد حل ألزمة نهر الباردمساٍع مكثفة للفصائل الفلس .26
 فضل الشيخ محمد الحاج عضو وفد رابطـة علمـاء           : وخالد الغربي   نزيه الصديق  - ، صيدا نهر البارد 

فلسطين، التي بدأت يوم األحد وساطة مع تنظيم فتح اإلسالم، التكتّم عما نجم عن اللقاء الذي عقـد بـين                    
د مصطفى، مع قائد التنظيم شاكر العبـسي        وايخ، وكان برئاسة الشيخ داو    وفد الرابطة الذي ضم ثالثة مش     

ال نزال في بداية الطريق، لكنّنا مصرون على        " : الحاج في تصريح لألخبار    قالو .داخل مخيم نهر البارد   
وإذ رفض الحاج تحديد مهلة زمنية لعمل الوفد، موضـحاً أن           ". االستمرار وعلى العمل بأسرع ما يمكن     
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، فإنّه أشـار إلـى أن       "ة معقدة ولها أبعاد كثيرة ومتشعبة، وال يمكن أن تحّل المشكلة بعدة لقاءات            القضي"
ـ ونسعى إليجاد نقاط للحلح   ) الجيش اللبناني وفتح اإلسالم   (السقف عال جداً عند الطرفين      " وأوضـح   ."ةل

 أن  اًمؤكد. "سطينية وفتح اإلسالم  موافقة كّل األطراف اللبنانية والفل    "الحاج أن الوساطة بدأت بعد أن نالت        
كّل األطراف وصلت إلى اقتناع بأن الحسم العسكري خسارة للجميع، وتحديداً الجيش اللبناني والمدنيين              "

  ."الفلسطينيين
يجابيات فـي مـا   إوجود  "لى  إبو سليم طه    أسالم  ، أشار الناطق اإلعالمي باسم حركة فتح اإل       وفي المقابل 

هذه المرة كانت لهم طروحات ال بأس بها، وإن ما تـم            "ء فلسطين، مشيراً إلى أنه      يحمله وفد رابطة علما   
 منها  طرحه علينا في السابق من غير طرف لم يكن بحجم الحدث، ولم تكن الطروحات واقعية، خصوصاً               

 ."موضوع تسليم أنفسنا، ونشر قوات من الفصائل الفلسطينية التي يوجد بينها العديد ممن هو معـاد لنـا                 
لم تتبن أي تفجير من تفجيرات األشرفية وعالية وسواها مـن التفجيـرات، ألنهـا               "أكد طه أن الحركة     و

  ."ترفض استهداف المدنيين في أرواحهم، فنحن ضد قتل المدنيين
تسارعت المساعي واالتصاالت بهدف التوصل إلى معالجة سياسية ألحداث مخيم نهر البارد،            وفي صيدا   

شطة والفتة للقوى الفلسطينية على مختلف تلويناتها وفصائلها باتجـاه القيـادات            وشهد يوم أمس حركة نا    
 وفد من تحالف القوى الفلسطينية رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب           زارالصيداوية، وفي هذا السياق     

جال وفـد مـن الجبهـة        كما   .أسامة سعد حيث جرى البحث في كيفية إيجاد مخرج لحل األزمة الناشئة           
شعبية برئاسة مسؤولها في لبنان مروان عبد العال على عدد من الفاعليات الـصيداوية، والتقـى فـي                  ال

 وفد من الجهاد اإلسـالمي برئاسـة        زارو. اجتماعين منفصلين النائبة بهية الحريري والنائب أسامة سعد       
قى الرفاعي النائبـة    كما الت . مسؤولها في لبنان أبو عماد الرفاعي رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري           

والتقت الحريري للغاية نفسها وفداً مـن الجبهـة الديموقراطيـة برئاسـة             . بهية الحريري في مجدليون   
  . في لبنان علي فيصلهامسؤول
 في صيدا بزيارة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبـاس زكـي             ة الفلسطيني جوالت ال تواختتم

لشعبي الناصري النائب أسامة سعد والنائبة بهية الحريري والشيخ ماهر          الذي زار كالً من رئيس التنظيم ا      
وأشار زكي بعد زيارته صيدا إلى اجتماعات عدة ستعقد اليوم الثالثاء في مقر ممثلية المنظمة في                . حمود

بيروت بينها اجتماع لفصائل المنظمة وآخر مع تحالف القوى الفلسطينية للتداول الحاسم في كيفية إيجـاد                
ل لألزمة في مخيم نهر البارد مع حركة فتح اإلسالم، وللتداول فـي التفاصـيل وفـي كـل األفكـار                     ح

ونفى زكي أن تكون الدولة اللبنانية أو قيادة         .المطروحة لمعالجة األزمة والخروج بموقف فلسطيني موحد      
  .فلسطينيين تسليم المطلوبين من فتح اإلسالمالالجيش اللبناني قد طلبت من 

  29/5/2007ر اللبنانية األخبا
  

 اإلسالمشكل مظلة لعصابة فتح ت الفلسطينية ىبعض القو:  العينينأبو .27
بو العينين، في   أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان سلطان           أقال   :صور - حسين سعد 

القوة، وال نقبل   ن يكره على استخدام     أال نريد للجيش اللبناني     ": لقاء صحافي في مقره في مخيم الرشيدية      
 بعض القوى الفلسطينية تـشكل      أن"لى  إشار  أو. "سالم من العقاب  ن تنجو عصابة ما يسمى فتح اإل      أ يضاًأ

ننا بـين هـذا     إ": وتابع ."أن ما هو آت ال يميز بين هذا الفصيل وذاك         "كد  أو, "حياناًأمظلة لهذه العصابة    
ن نعالج المشكلة ونـوفر علـى       أايا نستطيع   ذا ما خلصت النو   إلغام، لكن   وذاك نتحرك ضمن حقل من األ     
ن موقعه فـي    ن يكون موقعه على خطوط تماس في مخيم نهر البارد، أل          أالجيش اللبناني الذي ال نرضى      

ن يكون ممثـل    أ  للحسم العسكري، أو   مهلة زمنية  وجود   بو العينين أونفى  . "سرائيليإي عدوان   أمواجهة  
  .لعسكريكي تحدث عن الحسم ازمنظمة التحرير عباس 

  29/5/2007السفير 
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  مصادر عسكرية إسرائيلية تتوقع أن تستمر الحملة الحالية عدة أسابيع أخرى .28

أن السنة الماضية شهدت ارتفاعـاً   " يديعوت أحرونوت "كتبت صحيفة   : 28/5/2007 48عربنشر موقع   
ففي حين تم تهريـب     . ملحوظاً في تهريب المواد المتفجرة إلى قطاع غزة بالمقارنة مع السنوات السابقة           

، وفـي الـسنة     2005 أطنان في العـام      6، جرى تهريب    2004طن واحد من المتفجرات فقط في العام        
 ألـف   14وتابعت الصحيفة أنه تم تهريب       . طناً من المتفجرات النوعية    28الماضية تم تهريب ما يقارب      

 قذيفة آر بي    150روخاً، و    صا 40 ماليين رصاصة، و     5، باإلضافة إلى    2006بندقية في العام الماضي     
  . صواريخ مضادة للطائرات10 صاروخاً مضاداً للدبابات، و 20جي، و 

وفي سياق ذي صلة، نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن العمليات العسكرية الجارية مـن                
ل إلى حـل    وبحسب المصادر العسكرية ذاتها فإنه ال يمكن التوص       . المتوقع أن تستمر عدة أسابيع أخرى     

وأضافت أنه رغم تعـرض حمـاس لعـدة     . عن طريق الحسم العسكري، وإنما عن طريق اتفاق سياسي        
وفي المقابـل نقـل عـن        .ضربات، ولجوء قادتها إلى االختفاء، إال أن قدراتها العسكرية ال تزال قائمة           

 فـشالً آخـر     مصدر عسكري قوله إنه في حال لم يتم الحسم العسكري في وقت قريب، فإن ذلك سيعتبر               
كما أشارت الصحيفة إلى أن الجيش اإلسرائيلي قد عزز من قواته المتواجـدة فـي                .للجيش اإلسرائيلي 

وبحـسب   .محيط قطاع غزة، كما وسع نطاق العمليات البرية في المناطق القريبة من السياج الحـدودي              
ي تنفيـذها بـبطء مـن       الصحيفة فإن الجيش اإلسرائيلي يتحدث عن عمليات تستغرق وقتاً طويلة ويجر          

  .الوصول إلى وضع يجعل حماس والمنظمات الفلسطينية تتخذ قراراً بوقف إطالق النار
ذكرت : وكاالتالو غزة عالء المشهراوي  نقالً عن مراسلها في      29/5/2007االتحاد االماراتية   ونقلت  

ذي حدده الجيش لقصف    مصادر أمنية إسرائيلية ان قيادة الجيش أبلغت مكتب اولمرت أن بنك األهداف ال            
البنى التحتية والعسكرية للجناح العسكري لحماس قارب على النفاد، وان طائرات سالح الجـو ال تجـد                 

 وأوضـحت المـصادر أن المعلومـات        .أهدافا مهمة تقصفها تتبع لألجهزة األمنية والعسكرية للحركـة        
ول كافـة العمليـات اللوجـستية       االستخبارية المتجمعة لدى أجهزة األمن تؤكد أن حماس أنهت أمس اال          

إلخفاء قيادتها السياسية والعسكرية، ومخازن التسليح والطرق المستخدمة في نقل الصواريخ إلى أمـاكن              
إطالقها، موضحةً أن ذلك هو السبب الرئيس في انخفاض عمليات إطـالق الـصواريخ علـى جنـوب                  

هزة األمـن تـشير إلـى أن حمـاس           وأوضحت المصادر أن المعلومات االستخبارية لدى أج       .إسرائيل
ستواصل قصف جنوب إسرائيل لمدة عشرة أيام أو أسبوعين حتى انتهاء المباحثات التي تجريها الفصائل               

وقالت إن فرص نجاح تلك المباحثات ضعيفة؛        الفلسطينية مع وزير االستخبارات المصري عمر سليمان،      
   .بسبب رفض خالد مشعل القدوم إلى القاهرة حاليا

قدرت محافل عسكرية رفيعـة      :فلسطين اآلن نقالً عن    29/5/2007عين على فلسطين    افت نشرة   واض
المستوى في دولة االحتالل اإلسرائيلي بأن المواجهة الحالية مع حماس من شأنها أن تـستمر ألسـابيع                 

  .أخرى، وأنه ويتعين على سكان سديروت أن يكونوا جاهزين لذلك
ذكـرت  : كاالت والو غزة ماهر إبراهيم  نقالً عن مراسلها في     29/5/2007 البيان اإلماراتية فيما اوردت   

اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية أن المباني التي تم تحـصينها خـالل العـامين األخيـرين ضـد القـذائف        
وأوضحت اإلذاعة أن النشطاء الفلسطينيين أخذوا يطلقـون مـن          . الصاروخية الفلسطينية لم تعد محصنة    

حمل رؤوسا حربية تحتوي على ستة كيلوغرامات من المتفجرات بـدال مـن ثالثـة               قطاع غزة قذائف ت   
  .كيلوغرامات كما كان في السابق
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   لنشر قوات لحفظ السالم في غزةوزير اسرائيلي يضع تصوراً .29
 قال وزير شؤون المتقاعدين االسرائيلي رافي ايتان يـوم االثنـين إن             :ادم انتوس ،   دان وليامز  -القدس  
السرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة والمناطق المحيطة به يمكن أن ينتهي من خالل نـشر بعثـة                 القتال ا 

وأوضح ايتـان أن الهجمـات الـصاروخية الفلـسطينية           .أجنبية لحفظ السالم تتضمن قوات من مصر      
ة والغارات الجوية االسرائيلية المستمرة منذ أسبوعين تقريبا ربما تدفع في اتجاه تدخل على غـرار قـو                

وقـال لراديـو     .االمم المتحدة المعززة في جنوب لبنان بعد الحرب ضد مقاتلي حزب اهللا العام الماضي             
الشيء ذاته سيحدث في قطاع غزة عاجال أم آجال على أن تكون مصر الشريك الرئيـسي فـي    "اسرائيل  

) فلسطيني(مدني   600 أو   500وحين يكون المصريون هناك وحين يقتل       " .تلك القوة النها ال تملك خيارا     
وقال ايتـان انـه      ."اننا نتجه نحو هذا تدريجيا    . هذا ما سيحدث في نهاية المطاف     .. لن ينطق أحد بحرف   

  .1967يتوقع أيضا انتشار قوات أردنية في المستقبل في الضفة التي فقدتها عمان في حرب 
  28/5/2007رويترز 

  
 لبري على لبنانمشاورات استبقت العدوان ا" فينوغراد"أولمرت أخفى عن  .30

 أن أولمرت أخفى عن لجنة فينوغراد مشاورات أجراها مـع  ، أمس،ذكرت صحيفة هآرتس : مهدي السيد 
شخصيات ال تتولى مناصب رسمية قبل اتخاذه قرار العملية البرية الواسعة في األيام الثالثة األخيرة من                

قرار المـصيري المتعلـق بإرسـال       وقالت الصحيفة إنه قبل ساعات معدودة من ال        .يوليو/ عدوان تموز 
 الماضي، أجرى أولمرت مشاورات متواصلة في       أغسطس/  آب 11الجيش لتنفيذ عملية برية كبيرة، في       

منزله، مع أربع شخصيات، هم قائد المنطقة الشمالية األسبق ومدير عام شركة هيئة تطوير وسائل القتال                
سالح البحريـة األسـبق يديـده يعـري، والمستـشار           اللواء في االحتياط عميرام ليفين، وقائد       " رفائيل"

وأضافت أن أولمـرت دعـا      . االستراتيجي حاييم آسا، والخبير في تحليل استطالعات الرأي كلمن جايير         
رئيس االستخبارات العسكرية األسبق اللواء في االحتياط أوري ساغي للمشاركة في المشاورات، لكنه لم              

ب الصحيفة، بشن عملية برية من أجل التأثير على قـرار مجلـس             وأوصى األربعة، بحس   .يلب الدعوة 
األمن الدولي الذي كان على وشك الصدور، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه على أنه في حال اتخاذ قـرار                   

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن بعض أعضاء المنتدى         .مريح إلسرائيل، يجب وقف العملية العسكرية فوراً      
موا نصائح ألولمرت على انفراد خالل الحرب، مشيرة إلى أن أولمرت كـان قـد               التشاوري المذكور قد  

 .استضاف في منزله في وقت سابق رئيس الشاباك األسبق يعقوب بيري للغاية نفسها
  29/5/2007األخبار اللبنانية 

  
  إسرائيل تخشى تهاوي حكم السنيورة .31

ات العسكرية والجيش اإلسرائيليين يراقبان أفادت تقارير صحافية إسرائيلية بأن االستخبار: محمد بدير
عن كثب ما يجري في لبنان رغم االنشغال الرسمي والشعبي في إسرائيل بما يجري على جبهة قطاع 

 "جيروزاليم بوست"وقال مصدر أمني من وزارة الدفاع اإلسرائيلية لصحيفة . غزة في األسابيع األخيرة
لنا على المدى الطويل، حتى لو كانت إسرائيل غير متورطة عدم االستقرار في لبنان ليس مفيداً "إن 
إلى الفوضى الدائرة من خالل "وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخشى من أن ينضم حزب اهللا . "اآلن

وأضافت . "إطالق صواريخ على إسرائيل واستغالل انشغال الجيش اللبناني في القتال ضد فتح اإلسالم
يش اإلسرائيلي من أن تحاول فتح اإلسالم تحويل سالحها باتجاه الجنوب لوقف يمكن تبرير قلق الج"انه 

  ."الهجوم العسكري اللبناني عليها
التقدير األولي " عن مصدر أمني قوله إن "معاريف"، نقلت صحيفة "فتح اإلسالم"وحول هوية مجموعة 

، مشيراً رغم " القاعدة في العراقفي إسرائيل يرى في فتح اإلسالم منظمة سنية تتلقى التعليمات من تنظيم
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تحرك "وأعرب المصدر نفسه عن الخشية من . ذلك إلى عدم وضوح الرؤية في إسرائيل بهذا الشأن
من غير الواضح حالياً إن كانت "وأضاف . "حزب اهللا وأن يؤدي ذلك إلى اإلضرار بالحكومة اللبنانية

. "فق الجيش اللبناني في السيطرة على المتطرفينالنار ستمتد إلى وسط لبنان ولمسافات أبعد إذا ما أخ
إن وضعاً كهذا سيلزم حزب اهللا بالتحرك، كمنظمة شيعية، ومن المحتمل عندها أن يؤدي ذلك إلى "وتابع 

ونقلت الصحيفة نفسها عن مصدر في  ."اإلضرار بحكم السنيورة في لبنان، وإعادته عقوداً إلى الوراء
ال يوجد تغيير في االنتشار على طول الحدود مع "لجيش اإلسرائيلي قوله إنه قيادة المنطقة الشمالية في ا

عدم تأثير ما يجري في "، مشيراً إلى "لبنان وسوريا، لكننا نتابع األحداث ونزيد من حالة اليقظة والحذر
ق بتنامي شمال لبنان على إسرائيل على المستوى التكتيكي، والمسألة تتعلق بحادثة داخلية، لكن القلق يتعل

ظاهرة المنظمات اإلسالمية المتفرعة من القاعدة، ليس في لبنان فقط بل أيضاً في مناطق أخرى تحيط 
  ."بإسرائيل كما يحصل في قطاع غزة

إيتان عزاني، نائب مدير معهد مكافحة اإلرهاب في هرتزليا، لجيروزالم بوست جانباً آخر من .وأوضح د
لم يكن بمقدور الجيش اللبناني التعامل مع هذه المجموعة الصغيرة نسبياً إذا "المخاوف اإلسرائيلية قائالً 

  ."األكبر واألقوى عندما يحين الوقت والمعزولة، فكيف يعتقد أن بإمكانه مواجهة حزب اهللا
  29/5/2007األخبار اللبنانية 

  
  كديما ستعلن عن شمعون بيريز مرشحها لرئاسة الدولة .32

توقع أن يعلن حزب كديما، بشكل رسمي، في جلسته التي سيعقدها           من الم  :28/5/2007 48 عرب ذكرت
وسيعلن بيريز عـن  .  النتخابات رئاسة الدولة التي ستجري بعد أسبوعين       بيريز اليوم عن ترشيح شمعون   
وقد بدأوا في كديما اليوم بجمع توقيعات مؤيدين لترشيح بيريز وكان أولمـرت              .ذلك يوم األربعاء القادم   

 .أول الموقعين
  االسرائيلي سينتخب البرلمان : جيفري هيلر نقالً عن مراسلتها    القدس   من   28/5/2007رويترز   واضافت

ـ            / حزيران 13رئيس البالد في      ز يونيو ويتوقع معلقون سياسيون أن يكون السباق مفتوحا نظرا الن بيري
وفي حالـة    .نهيسعى لهذا المنصب وسط منافسة من مرشحين من يسار الطيف السياسي االسرائيلي ويمي            

 عن أي محاوالت لخالفة أولمـرت اذا اسـتقال رئـيس الـوزراء              زفوزه برئاسة اسرائيل سيتخلى بيري    
واظهرت نتـائج    .استجابة النتقادات الذعة تضمنها تحقيق في طريقة ادارته لحرب لبنان العام الماضي           

 . الرئيس زيدون ان يصبح بيري    في المئة من االسرائيليين ير     64استطالع للرأي اجراه راديو اسرائيل ان       
 في المئة كوليت ابيتال من حزب العمل الممثل ليسار الوسط في حين ايد سبعة في المئة روفين                  18وأيد  

  .ريبلين من حزب ليكود اليميني
  

  قبل الحلول النهائية48مع فلسطينيي  تسعى لترتيب عالقاتها" إسرائيل: "محامي بشارة .33
عزمي بشارة وعضو المكتب السياسي لحزب .رياض األنيس محامي دأكد :  أمين أبو وردة-نابلس 

 ان محاكمة بشارة سياسية ولن تكون عادلة، والتهم ،1948 التجمع الديمقراطي في فلسطين المحتلة عام
التي وجهت لبشارة يجب ربطها بالفشل اإلسرائيلي في العدوان على لبنان، كما ان إسرائيل قررت 

وقال في مؤتمر فلسطيني  . الداخل قبل ايجاد حلول نهائية للقضية الفلسطينيةترتيب عالقاتها مع عرب
المطروح علينا أسرلة الداخل "مساند لبشارة عقد في القدس المحتلة وهددت شرطة االحتالل بمنعه 

من حق "كما قال  ."بشارة عدم التنازل عن القومية والوطنية والحقوق الشرعية.الفلسطيني، وما يطرحه د
، حيث رفعت الحصانة عنه بسبب خطاباته ومواقفه "جب الشعوب المحتلة ان تقاوم االحتاللووا

وأضاف ان  .السياسية، وهي المرة األولى التي ترفع الحصانة عن عضو كنيست بسبب مواقفه وخطاباته
ية، إسرائيل في هذا الملف األخير ضد بشارة تحاول تجريمه بقضايا أمنية إلقصائه عن الساحة السياس
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إن "ووجه نداء إلى الداخل الفلسطيني قائالً . وأكد ان المستهدف ليس بشارة فقط، بل كل الجماهير العربية
الوقت اآلن ليس لصغار السياسيين الذين يريدون ربح بعض األصوات االنتخابية، وأن بشارة لن يعود 

ي وسط التجمع والجماهير إلى وطنه سجيناً بل ننادي بعودته لالستمرار بما بدأ به كمثقف وسياس
وأعرب بشارة في اتصال هاتفي مع المؤتمر عن سعادته لتنامي الوعي لدى الجماهير العربية  ."العربية

  .التي تدرك البعد السياسي لمالحقته، مؤكداً ان الحكومة اإلسرائيلية لن ترضى بذلك
  29/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ليفني تجتمع بالسفير البريطانيالمقاطعة البريطانية تقلق إسرائيل و .34

التقت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، ليفني، يوم اإلثنين، مع سفير بريطانيا في إسرائيل، توم فيليبس، في 
أعقاب التقارير التي تحدثت عن نية المؤسسات ونقابات العمال في بريطانيا مقاطعة نظرائها في 

 أن تؤثر لألسوأ على الرأي العام في الدولتين، إسرائيل قالت ليفني أن المقاطعة من شأنها و.إسرائيل
  .وبحسبها فإن المقاطعة تتناقض بشكل تام مع منظومة العالقات اإليجابية السائدة بين البلدين. وبريطانيا

وبحسبه فإن المقاطعة . ومن جهته قال السفير فيلبس أن حكومته تعارض المطالبة بمقاطعة إسرائيل
كما لفت السفير إلى نشاط . وسيلة للمساعدة في إحداث تقدم بين إسرائيل والفلسطينيينوالعقوبات ليست ال

في تعزيز العالقات بين المؤسسات األكاديمية بين بريطانيا " المجلس البريطاني للثقافة والفنون"ما يسمى 
  .وإسرائيل، باإلضافة إلى نشاطات أخرى يشارك فيها مؤسسات وأفراد من البلدين

  28/5/2007 48عرب
  

  معظم االسرائيليين يميلون الستخدام العنف: استطالع .35
 ان غالبية ،تساحي غراد" حركة شاذه"لم االسرائيلي ي اظهر استطالع للرأي اجرته منتجة الف:بيت لحم

االسرائيليين يميلون الستخدام العنف ردا على اي اعتداء عليهم او مس بكرامتهم او شرف عائالتهم او 
من المستطلع اراؤهم بانهم سيردون بالعنف الجسدي على اي شخص % 35واجاب  .شرف اصدقائهم

سيردون بالعنف على قسوة منهجية لمديرهم في  % 8يمس ابناء عائالتهم او شخصا قريبا لهم مقابل 
يمكنهم فقدان السيطرة على انفسهم في حال خالف بسيط في الشارع مثل الخالف على % 5العمل و

 46ار االستطالع الى ارتفاع نسبة المياليين للعنف في اوساط الشباب حيث اظهر ان واش .موقف سيارة
من ارباب االسر الذين يفكرون مرتين قبل ان % 32من الشباب يميلون الستخدام العنف مقابل % 

وفيما يتعلق بثقة االسرائيليين بجهاز الشرطة بين االستطالع ان  .يرفعوا ايديهم لحسم مشكلة او خالف
من المستطلعة ارائهم سيلجأون للشرطة "من الرجال % 60مقابل % 75غالبيتهم من النساء % " 67.2

  . يفضلون حل مشاكلهم بأيدهم بعيدا عن الشرطة% 40في حال تعرضوا لالعتداء ما يعني ان 
  28/5/2007وكالة معا 

  
  وتراستمرار عمليات نزوح الفلسطينيين من مخيم نهر البارد في ظل استمرار الت .36

 وان بـوتيرة     نهر البارد لالجئين الفلسطينيين شـمالي لبنـان،        تواصلت عملية النزوح من مخيم    : بيروت
 آالف فلسطيني، في حـين      5قدرت الوكالة الوطنية لالعالم انه لم يبق في المخيم سوى نحو            قد   و .اخف

 البعثة الدولية   ن ذكرت في حي .  والتي يتم إدخالها بحسب الوضع األمني      يهميستمر وصول مواد االغاثة إل    
للصليب األحمر في لبنان في آخر تقاريرها عن الشمال ان محنة المدنيين داخل المخيم ال تزال موضـع                  

 من المرجح أن نحو نصف سـكان نهـر البـارد ال              فإن التأكد من األرقام،  في ظل صعوبة    و. قلق بالغ 
  .هيزالون داخل
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  .مخيمال الف يورو للنازحين من 370خصيص عن ت اعلنت المفوضية االوروبيةإلى ذلك، فقد 
  29/5/2007الحياة 

  
    البداويإلى مخيم  في تقديم المساعدات للنازحينمن تقاعس األونروافلسطيني استياء  .37

لم يتوان المنسق العام لهيئة الجمعيات األهلية العاملة في المخيمات :  عبد الكافي الصمد-البداوي 
رابه من إقدام األونروا على االتصال بالجمعيات األهلية الفلسطينية، بهدف عن إبداء استغ الفلسطينية

 هي هامعرفة اإلمكانات المتوافرة لديها لمساعدة النازحين من مخيم نهر البارد إلى مخيم البداوي، مع أنّ
 .المسؤولة األولى عن تقديم المساعدات، وليس تركها األمر على عاتق الجمعيات والمنظمات األخرى

هذا االستياء من تقاعس األونروا، أكّدته مصادر مطلعة في لجنة الطوارئ واإلغاثة في مخيم كما أن 
 اوي، عندما أشارت إلى أنع شيئاً على النازحين حتى اآلن منذ مساء الثالثاء الماضي، الوكالةالبدلم توز 

 المقدمة من تلكن آخرها مع أن مستودعاتها تحتوي على كميات كبيرة من المساعدات، التي كا
المساعدات الغذائية والصحية ال تزال تتوالى على المخيم، من جانب هيئات  فإن إلى ذلك، .اإلمارات

 وعلى هذا الصعيد، .وجمعيات إنسانية وخيرية لبنانية وعربية ودولية، وباتت تفوق الحد األدنى المطلوب
إلى المخيم، عدا عن  لجماعة اإلسالمية مستوصفاً جواالًل التابعة الجمعية الطبية اإلسالمية أرسلتفقد 

 توافدت مساعدات مقدمة من حركة السلم والديموقراطية ونزع السالح اإلسبانية، كماالتقديمات األخرى، 
والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التي أرسلت مساعدات طبية إلى مستشفى صفد، ولجنة الصداقة 

ية التي تزمع إرسال مستوصف جوال، ووفد أطباء الحزب الشيوعي اللبناني الذي جلب  المجر-اللبنانية 
غير أن المشكلة الكبرى حالياً  .معه كميات من األدوية، وهيئة اإلسعاف الشعبي وبيت الزكاة في طرابلس

ازحين إليه بعدما أصبح عدد النذلك في مخيم البداوي، تبقى في االكتظاظ السكّاني الذي بات يعانيه، و
ن اإلغاثة إلى مشكلة أخرى ا في لجين الناشطأحدأشار فقد على صعيد آخر  و.يفوق عدد المقيمين فيه

مخيم، أقله مادياً، الالنازحين إلى عبء حقيقي على أهالي تحول  أن بعدباتت تظهر في مخيم البداوي، 
ماله خارجه، بسبب الجو األمني وذلك بعدما فضل عدد كبير من أبناء البداوي عدم الذهاب إلى أع

والسياسي الضاغط، الذي يجعل من المتعذّر تنقّل الفلسطينيين خارج مخيماتهم، ويحوله إلى أمر محفوف 
  إغاثتهم وتقديم المساعدات إليهممما يوجب أصبحوا بال عمل أو أي مورد، همبالمخاطر، ما يعني أنّ

  .أيضا
  29/5/2007األخبار اللبنانية 

  
   فلسطينيو نهر البارد النازحين يزيدون من أزمة االمراض في مخيم البداوي:تحقيق .38

ولكن ماذا عن االطفال الفلـسطينيين      . اطفال يولدون، وأطفال آخرون يموتون    : حسناء سعادة  - البداوي
  من مخيم نهر البارد شمالي لبنان، نتيجة االشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح االسـالم،               النازحين

 والمصابين بأمراض مزمنة او مستعصية والذين سيكون مصيرهم مـا بـين الحيـاة               ،الى مخيم البداوي  
 كمـا ان    االنروا،والموت اذا لم تتوفر لهم االدوية الالزمة، ال سيما ان هذه االمراض ال تتكفل بعالجها                

ت المدير الطبـي لمستـشفى      يلفو. الجمعيات االهلية والمؤسسات الصحية اللبنانية ال تقوم بتغطيتها ايضاً        
 الى ان االطفال المصابين بأمراض سرطانية يتم ارسـالهم           التابع لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني،     صفد

. ولكن الحاالت االصعب التي ال تجد من يستقبلها هي حاالت التالسيميا          ،  الى مستشفى الجامعة االميركية   
 يكتفي اصحابها بنقل الدم كل ثالثة اسابيع         البداوي، خيم حالة تالسيميا حادة في م     75ويشير الى ان هناك     

او اقل دون معالجة اساسية بفعل غياب التجهيزات، مؤكداً ان المشكلة كبيرة وهي ليست وليدة الـساعة                 
وعلى صعيد آخر فقـد     . ولكنها تفاقمت بفعل االوضاع المستجدة وبفعل تعرض المرضى للضغط النفسي         

 من ان   ، والذي ينتمي الى مؤسسات صحية عديدة      ،قم الطبي في مخيم البداوي    بات اليوم التخوف لدى الطا    
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تشكل االمراض كافة عبئاً على المخيم في غياب احترام ابسط القواعد الصحية ليس بفعل الجهل بل بفعل                 
  بحيث يجمع االطباء على انهم يتوقعون اذا استمرت الحال         ،عدم توافر االمكانيات وبفعل الكثافة السكانية     

 ما جعلهم يدقون ناقوس الخطر بضرورة       ،على ما هي عليه ان يكون هناك اوبئة عديدة أبرزها التيفوئيد          
  .  الى مخيمهم االساسي من مخيم نهر الباردايجاد حل سريع يسمح بعودة الالجئين

  29/5/2007السفير 
  

  فلسطينيو النزوح الجديد من نهر البارد يتخوفون من مؤامرة تستهدفهم: تحقيق .39
فيما كانت المواكب السيارة تجوب شوارع طرابلس الرئيسية بعد ظهر أمس،           : سوسن األبطح  -طرابلس  

طفال النازحين مـن    أل  الرسم رافعة األعالم اللبنانية وشعارات التأييد للجيش اللبناني، لم يكن على أوراق          
، تارة  هذا الجيش سوى   ،ا لهم ورشات رسم للتخفيف من الصدمة التي تلقوه        الذين أقيمت مخيم نهر البارد    

يحاصـر  ، وتارة أخرى وهـو      ، وأصابه الخراب والتدمير    عدد من الناس    فيه أختبا ايقصف مسجد وهو  
وتكاد لهجة الكبار ال تختلف كثيراً عن رسومات ابنائهم، فهم ساخطون           . بجنوده المدججين بالسالح منزالً   

ل االشتباكات بمدة قصيرة، يحاصر المخـيم       وغاضبون، ويحملون المسؤولية للجيش اللبناني الذي كان قب       
لم يعد بمقدور أحد    ويؤكدون أنه   . ويدقق في هوياتهم، بينما يدخل عناصر فتح اإلسالم ويخرجون بحرية         

ويشير أحد  . ذه الفئة ه وحدهم كانوا يستطيعون التحاور مع    حيث  أن يتدخل سوى المشايخ وأئمة المساجد،       
النـساء  ف. ن وصلوا مع نسائهم، باتت اشكالهم مميزة لكـل النـاس   حي أن عناصر فتح االسالم   ،النازحين

 انـه   أكثر من مرة، دون أن تعرف     محجوبات باألسود والرجال ملثمون، ال بل يتنكرون، ويمر واحدهم          
 في نفس المنطقة التي يتمركز فيها تنظيم فتح اإلسالم، بأن العالقـة             ويؤكد أحد الساكنين  . نفس الشخص 

وقد شكلوا لجنـة    ،  ان أهل المخيم لم يكن بمقدورهم معرفة اي شيء عنهم         موضحا   معهم كانت مستحيلة،  
خاصة من الفلسطينيين واللبنانيين لشراء حاجياتهم من السوق كي ال يكون اي اخـتالط مـع عناصـر                  

 احـدهم مـثالً     ونركانوا ي  البحر   ،على شاطئ وتروي إحدى النازحات، أنهم حين كانو يتنزهون        . أخرى
فلـم  كما يقول آخر،    اما الباقي   . ته المغطاة باألسود ويعلمها الرماية بالبندقية باتجاه البحر       يجلس مع زوج  

حيـث  ، فقد اقتطعوا أرضاً على شاطئ البحر وسيجوها، وكانوا يتدربون فيها، مراهي ان ر أحد يكن بمقدو 
ساءهم مـسلحات    ن وتعود النازحة لتشير إلى أن    . سمع اصوات السالح الخفيف والمتوسط، ال أكثر      كان ي 

ويلفت أحد المتحدثين غاضبا، إلـى ضـرورة        . أيضاً، وهناك من يقول ان بعضهن يلبسن أحزمة ناسفة        
آخـر، أن  يجيـب  فيما . ثالثة أرباعهم من اللبنانيين  حيث أن   شاعات حول انهم فلسطينيون،     الكف عن اإل  
، ويـشير   وهنا يحتد النقاش  . يركان تدمير المخيم ليعملوا مكانه شاليهات لألم      بلفتح اإلسالم،   ليس المراد   

 إلـى كنـدا او الـدنمارك أو         لتحملهممراكب  متحدث آخر، بعدم الرغبة بالبقاء في لبنان ليذبح، مطالبا ب         
،  طبقـت  كل قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالصومال وافغانستان وكل بلدان العالم مشيرا إلى أن   بلجيكا،

تتـردد علـى      عبارات متشابهة  إلى ذلك فإن  . لق بعودة الالجئين  ع المت 194 تطبيق القرار     أحد وال يريد 
 مخطط كبير، بوجودهم    إنما هو  قصة فتح اإلسالم،     لبستالقصة  وهم يشيرون أن    ألسنة غالبية النازحين،    

  .المستهدف هو الفلسطيني، وليس أي أحد آخرحيث أن . وبغير وجودهم كان سيحدث ما يحدث
  29/5/2007الشرق االوسط 

  
 طريقا للفلسطينيين 56و نفقا 24 لعزل الغور واريحا عبر سرائيلية اخطة .40

حذرت مصادر فلسطينية كبيرة من خطورة مخطط طرق وانفاق في :  جمال جمال-القدس المحتلة 
الضفة الغربية الذي ينفذه االحتالل وخاصة بالنسبة لغور االردن، وعملية فصله وعزل مدينة اريحا عن 

وكشفت دائرة . حيث يصبح المنفذ الوحيد لها طريق المعرجات شرق مدينة رام اهللا ب. الغربيةباقي الضفة
شؤون المفاوضات النقاب أمس عن خطة الطرق واألنفاق اإلسرائيلية، وذلك في احدث تقرير لها تناولت 
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 هعفيه شارع المعرجات الذي احبط الجانب الفلسطيني مؤخراً محاولة إسرائيلية لجلب تمويل ياباني لتوسي
ن إسرائيل تسعى الى استبدال مبدأ التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية  المصادر، أواوضحت. هوتزفيت

المنصوص عليها في رؤية بوش، بمبدأ االتصال بين اجزاء الدولة الفلسطينية عبر المواصالت وشبكة 
الياً ببناء شبكتي وتقوم إسرائيل ح .تستطيع إغالقها متى شاءتلطرق وانفاق، ستبقى تحت سيطرتها 

. واحدة للفلسطينيين واألخرى للمستوطنين اإلسرائيليين، مواصالت منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة
تقوم إسرائيل في ذات في حين . وطريقا للفلسطينيين 56 نفقا 24خطة إلى سلسلة مؤلفة من التُشير حيث 

  .لى جانبي الجدار بإسرائيل وببعضهاالوقت ببناء شبكة طرق سريعة منفصلة لربط المستعمرات ع
  29/5/2007القدس العربي 

  
 فلسطينيين ينددون باعتقال نواب ووزراء 48رؤساء مجالس وقرى فلسطين  .41

، بشدة 48أدان رؤساء السلطات المحلية العربية في داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام : الناصرة
ساء البلديات، ووزراء الضفة الغربية، في حكومة الوحدة قيام القوات اإلسرائيلية، باعتقال عدد من رؤ

 األمريكي، مع نتائج االنتخابات الديمقراطية -، بالتعامل اإلسرائيلي وانددكما . الوطنية الفلسطينية
. الفلسطينية، مما يتنافى مع ادعاءات الديمقراطية التي تتشدق بها السياسات اإلسرائيلية واألمريكية

 بالتوقف عن عدوانها على الشعب الفلسطيني، وانتهاج طريق المفاوضات الجادة نحو  إسرائيلواطالبو
  .إنجاز سالم عادل وحقيقي

  28/5/2007 قدس برس
  

   من دفن موتاهم في مقبرة في القدس الشرقية ممنوعوننوالفلسطيني .42
دة القديمـة فـي     تمنع شرطة االحتالل في القدس الفلسطينيين من دفن موتاهم في مقبرة إسالمية في البل             

بزعم أن الفلسطينيين وسعوا المقبرة على حساب منطقة         . االسرائيلي القدس بأمر من وزير األمن الداخلي     
 وهي لجنـة لتهويـد المعـالم        ،منع هدم اآلثار في جبل الهيكل      قرار رضوخا لمطالب لجنة   الوجاء   .آثار

 للمحكمة العليا أن المقبرة حديثة العهـد        وزعمت اللجنة في التماس قدمته    . العربية والفلسطينية في القدس   
 بدفن موتاهم في المنطقة التي ضموها إلى المقبرة         همولم يستخدمها الفلسطينيون في السابق، وأن استمرار      

  .ينسف فرص تنفيذ حفريات أثرية في مكان ذا أهمية أثرية عظيمة تعود إلى حقبة الهيكل الثاني
  29/5/2007 48عرب

  
   مقدسي خالل أسبوع800عتقل االحتالل ي .43

 مواطن في مدينة القدس المحتلـة تحـت         800اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي األسبوع الماضي نحو        
وذكرت مصادر إعالمية إسرائيلية أن نحو مائة من المعتقلين أحيلوا إلـى التحقيـق،              . ذرائع أمنية واهية  

انية عشر مواطناً مقدسياً مـن حملـة الهويـة           أنه تم اعتقال ثم    كما. بينما تم اإلفراج عن باقي الموقوفين     
  .اإلسرائيلية الزرقاء، لالشتباه بنقلهم مواطنين وتوفير المبيت لهم بدون تصاريح

  29/5/2007البيان اإلماراتية 
  

 على خلفية الشرف في المجتمع الفلسطيني مخاوف من ازدياد جرائم القتل .44
يني أعدته مؤسسات أهلية مناهضة للعنـف، مـدى         أظهرت نتائج تقرير فلسط   :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

القلق الذي ينتاب المؤسسات والفعاليات الفلسطينية من مخاطر ازدياد مظاهر القتل على خلفية الـشرف               
 حالة خالل   23ويدور الحديث عن ارتفاع جرائم القتل من اربع عشرة حالة الى             .في المجتمع الفلسطيني  

 ومـن   . عاما 85 عاما و  12  بين  قتل، حيث ترواحت اعمار الحاالت      حالة 48عام واحد ليصل الرقم الى      
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 منهن،   حالة على انها قضية قتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة بشكل رسمي             32بين الحاالت وثقت    
 نصف الضحايا في    وقد تمركز .  وثماني متزوجات وست مطلقات وأرملتين     ،أربع عشرة غير متزوجات   

اآلخر على مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية، حيث سـجلت القـرى             النصف   ، فيما توزع  قطاع غزة 
  .اكبر نسبة قتل لدى كل الحاالت

  29/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تتفاعل بين الرئاسة والحكومة الفلسطينيةإقالة عاملين في وزارة االتصاالت .45
لـب أمـين عـام مجلـس     ، طا الفلسطينيةرئيس ديوان الرئاسة أن :كتب فايز أبو عون وسائد ابو فرحة     
إيقاف رئيس وأمين سـر نقابـة العـاملين بـالوزارة،           االتصاالت،  الوزراء بالتدخل اللغاء قرار وزير      

 موظفاً بإزالة مظاهر التسلح التي تقوم بها القوة التنفيذيـة           72لمطالبتهما الوزير عبر عريضة وقع عليها       
إلضراب، وتعليق العمل الذي نفـذه موظفـو        مطالبة بعد تصاعد حدة ا    ال  هذه وجاءت .في مباني الوزارة  

  .وزارة االتصاالت منذ ثالثة أيام، احتجاجاً على القرار
  29/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  بذريعة عدم الترخيصالخليل قوات االحتالل تهدم منزلين في  .46

 فـي  لخليلهدمت قوات االحتالل االسرائيلي، ظهر أمس، منزلين في منطقة البقعة شمال شرقي ا        : الخليل
، فيما نجح األهالي في بلدة اذنا الواقعة غرب المدينة، في افشال عمليـة هـدم اسـتهدفت                  الضفة الغربية 

اشارت مصادر في لجنـة     على هذا الصعيد،    و .العنصري مزرعة لتربية االبقار قريبة من جدار الفصل      
وقات منفصلة منـذ بدايـة      الدفاع عن االراضي بالخليل، امس، الى ان قوات االحتالل كانت سلمت في ا            

  . اخطار بالهدم والتوقف عن البناء في مواقع مختلفة من المحافظة100العام الجاري، نحو 
 29/5/2007األيام الفلسطينية 

  
   مليون فلسطيني يعانون الفقر حالياً 2.4: منظمة العمل الدولية .47

 يعيـشها الفلـسطينيون فـي       ذكر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أمس أن المحنة التـي           : ا.ب.د
 . مليون شخص يعانون حاليا من الفقر      2،4 حيث أصبح نحو     ،األراضي المحتلة قد تفاقمت بصورة كبيرة     

وقالت في دراسة لألراضي المحتلة من بينها الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطـاع غـزة ومرتفعـات     
ر تحت خط الفقر بزيادة تقـدر بنحـو         ن األزمة االقتصادية قد تصاعدت بدخول عدد من األس        أالجوالن  

 ويعول كل   ، أصبح يعمل شخص واحد من بين كل ثالثة         حيث .2007خالل العام المنتهي في آذار      % 26
عن % 40 بنسبة   2006انخفض إجمالي العائد المحلي لعام      إلى ذلك فقد    . واحد ممن لهم عمل ستة أفراد     

 %9 الوقت أيضا بحيث انخفـضت بنـسبة         تراجعت الصادرات بشكل مستمر منذ ذلك     كما  . 1999عام  
 علـى اإلغـالق المتواصـل       ،ألقى التقرير بالالئمة في ذلك التدهور االقتصادي      قد  و .2006خالل عام   

  . للحدود والقيود التي تفرضها سلطات االحتالل
  29/5/2007لخليج اإلماراتية ا

  
   منصفةالحكومة حريصة على قانون االنتخاب والتقسيمات الحالية: ناصر جودة .48

ال خطة حكومية الستهداف "أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة أن :  نادين النمري-عمان 
وأقر جودة خالل ". الحركة اإلسالمية أو أي حزب أو تيار سياسي عامل على الساحة السياسية األردنية

اعترف "السالمية، وقال بين الحكومة والحركة ا" أجواء غير مريحة"لقائه الصحافي االسبوعي بوجود 
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بوجود اجواء غير مريحة، كانت نتيجة بعض التصريحات الفردية التي قد يساء فهم فحواها على أن 
استغالل إقبال المملكة على "وشدد على ضرورة عدم ". الحكومة تستهدف الحركة وهذا غير صحيح

وجدد تأكيد ". لمفهوم االستهدافاالنتخابات البلدية والبرلمانية لتفسير أي خطوة أو تصريح وتجييره 
وحول االنتقادات ". على احترامها لحزب جبهة العمل اإلسالمي تحديدا وتاريخه السياسي الحافل"الحكومة 

التي وجهت من قبل حزب جبهة العمل اإلسالمي لتقسيمات الدوائر االنتخابية النيابية أوضح انه اطلع 
الحكومة حريصة على قانون االنتخاب والتقسيمات " إن وقال. على االنتقادات التي وجهت بشكل عام

  ".المعمول بها منصفة للجميع وليس إنصاف حزب على حساب حزب أو تيار آخر
وعن استقبال المعتقل األردني جميل البنا التي تحدثت معلومات عن اإلفراج عنه من معتقل جوانتنامو 

 واضاف أن ال قرار حتى اآلن متخذا بأنه ".األميركي، قال ان المعلومات متضاربة حول الموضوع
  .وبين أن انباء وردت انه، البنا، غير راغب بالعودة إلى األردن". سيأتي لألردن أم ال 

وفي رده على سؤال حول ملف االعالم الرسمي، قال جودة انه تم اتخاذ العديد من الخطوات العملية 
انه من الصعب ان تتفق االراء كافة بشكل ايجابي وليس فقط التعيينات، بل تغييرات اخرى، مشيرا الى 

ال يوجد خطة حكومية لمعالجة ملف االعالم "وشدد على انه . على ما تقوم به الحكومة حول االعالم
كونه مفتوحا باستمرار، فالملف متابع بشكل حثيث منذ البدايات، وبتفاصيله المختلفة وصدف ان تناولنا 

واشار الى لقاء رئيس الوزراء بأعضاء المجلس االعلى لالعالم الجدد، . "في الفترة االخيرة التعيينات
والرغبة بأن يعود الى الرؤية االساسية لتشكيله، وان يكون المظلة الناظمة للعمل االعالمي بشتى فئاته 

  .وأكد ان كل قضايا االعالم متابعة باستمرار وال تفتح او تغلق موسميا. ووسائله
بعض "ل اعتقال اربعة اشخاص بسبب االساءة لالردن، شدد جودة على ان وفي رده على سؤال حو

انهم "وقال ". التصريحات التي قالت انهم اعتقلوا على خلفية االنتخابات البلدية او النيابية غير صحيحة
موضحا انه سوف يعلن عن " اعتقلوا على خلفية نشاطات تستهدف أمن االردن، والتحقيق جار معهم

  . د االنتهاء من التحقيقالتفاصيل بع
وفيما يتعلق بشؤون المنطقة بين جودة تأكيد العاهل االردني ان االردن كان دائما الرديف والسند والداعم 
لالشقاء الفلسطينيين وان االردن قدم اكبر التضحيات للدفاع عن القضية الفلسطينية والتأكيد على اصالة 

لعالم االعتراف بهذا الدور المشرف وبالتضحيات الكبيرة التي وصالبة الموقف االردني عبر الزمن وبدأ ا
كما أكد عبداهللا الثاني من جديد على ان االردن سيستمر . قدمها االردن الشعب والقيادة على حد سواء

بالدفاع عن الحق العربي في فلسطين حتى يستعيد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه ويقيم دولته المستقلة 
  .على ارضه

ر الى المبادرة العربية التي اجمع عليها العرب في قمة بيروت وتم التأكيد عليها في قمة الرياض واشا
والتي تستند الى الشرعية الدولية والتي لم تفرط باأي حق من الحقوق العربية وانها فرصة حقيقية 

  .السترجاع الحقوق العربية والفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
   29/5/2007األردنية الغد 

  
  منصور يدعو العرب للتمسك بحق عودة الالجئينحمزة  .49

دعا رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل االسالمي حمزة منصور الى التمسك العربي بحق : عمان
". محاوالت حثيثة تهدف لتصفية هذا الحق"وحذر من ان . عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم

ة أقامها الحزب في فرعه بعمان االولى، اول من امس، بمناسبة الذكرى وأضاف منصور، في ندو
ودعا ". المرحلة الحالية تشهد محاوالت لتصفية حق عودة الالجئين"التاسعة والخمسين للنكبة، ان 
وحمل ". رفع الصوت عاليا وتعرية كل من يحاول التفريط بهذا الحق"المدافعين عن هذا الحق الى 

حالة االنهيار الرسمي العربي، التي يشتم من قراراتها رائحة التفريط بهذا "ه بـمنصور على ما وصف
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واعتبر منصور ان معاهدة . منتقدا مبادرة السالم العربية التي اكدها مؤتمر قمة الرياض االخير". الحق
جئين أسقطت االستناد الى القرارات الدولية الخاصة بحق عودة الال"وادي عربة، للسالم مع اسرائيل، 

وشدد على ان التوطين . على حد قوله" الفلسطينيين واحتوت إيحاءات تنص على إعادة التأهيل والتوطين
  ".مرفوض في المواثيق الدولية، كما ان التعويض مالزم للعودة وليس منفصال عنها"

جريمة "ين فيما شدد النائب االسالمي السابق محمد ابو فارس، في ذات الندوة على ان تهجير الفلسطيني
  ".القوة كفيلة بردع العدو عن غيه واستعادة الحقوق المغتصبة"وقال ان ". انسانية تاريخية

  29/5/2007الغد األردنية 
  

  العاهل االردني يشدد في إتصال مع السنيورة على ضرورة إنهاء األزمة بأقل الخسائر  .50
تفيا من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة تلقى جاللة العاهل االردني عبداهللا الثاني، اليوم، اتصاال ها

وشدد عبداهللا الثاني خالل االتصال على . تناول تطورات الوضع في لبنان ال سيما أزمة مخيم نهر البارد
ضرورة العمل على إنهاء األزمة بأقل الخسائر وبطريقة تصون حياة المدنيين األبرياء وتحفظ أمن 

السنيورة عن شكر وتقدير لبنان لدعم العاهل االردني الموصول للشعب وأعرب . واستقرار وسيادة لبنان
  .اللبناني ومساندته للجهود الرامية لتعزيز أمنه واستقراره

  28/4/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  مذكرة حول أحداث البارد العرب السنيورة يسلم الدبلوماسيين  .51
فؤاد السنيورة على ضرورة اعطـاء فرصـة        لبنانية  الشدد رئيس الحكومة     29/5/2007 السفير   ذكرت

واال فإن الدولـة تحـتفظ      " فتح االسالم "للحل السلمي لمشكلة مخيم نهر البارد لكن في اطار انهاء ظاهرة            
كل خيار بديل عن هذا الحسم ستكون له تبعات ونتائج خطيـرة            "واعتبر ان   . بكامل الخيارات التي لديها   

منطقة، إذ سيتحول لبنان أرضاً خصبة لنشاط كل إرهـابي أو خـارج عـن               جداً على لبنان وعلى هذه ال     
استقبل السنيورة امس، السفراء والقائمين باالعمال العرب، وسلمهم مذكرة شرح          كما  ". القانون في العالم  

، نهار السبت الماضي بمهاجمة مواقع الجيش اللبناني في طرابلس          "فتح اإلسالم "فيها ما قامت به عناصر      
وعرضت المذكرة موقف السلطة والفصائل الفلسطينية والجامعة العربية التـي أدانـت            . العسكريينوقتل  

  . وتبرأت منها وطالبت باستسالمها للقضاء اللبناني" فتح اإلسالم"
جاء في المذكرة التي سلمها امس رئـيس مجلـس          : بيروت من 29/5/2007 الشرق االوسط    واضافت

ة الى السفراء العرب المعتمدين في لبنان والسفراء الممثلين للدول االعضاء           الوزراء اللبناني فؤاد السنيور   
ليست هذه الحرب حربـا بـين       : في مجلس االمن وممثلي المنظمات االنسانية الدولية واللبنانية والعربية        

وإننـا نتـصدى    . لبنان والفلسطينيين، ال بل انها حرب شنت ضد اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء            
مجموعة متطرفة تعرف باسم فتح االسالم تضم بين صفوفها ارهابيين من جنسيات مختلفة دخلوا لبنـان                ل

خلسة، وتجمعوا في مخيم نهر البارد، فاستخدموه قاعدة لعملياتهم واستولوا فعليا على قراره ضـد ارادة                
ضامنها مع الشعب الفلـسطيني     تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها التام القضية الفلسطينية المحقة وت        . قاطنيه
 . واننا حريصون على الوضع االنساني في مخيم نهر البارد(...) 

  
  محاوالت لتأليب الفلسطينيين على لبنان : جعجع ينفي فكرة اقتحام المخيم .52

اعتبار البعض مخيم نهر البارد خطـا  "، سمير جعجع، ان  "القوات اللبنانية "رأى رئيس الهيئة التنفيذية في      
مسألة تشكيل لجنة تحقيق قبـل      "، الفتا الى ان     "هو محاولة لتقليب الفلسطينيين على السلطة اللبنانية      احمر  

االنتهاء من ازمة فتح االسالم تصب في خانة التشكيك بكل ما صدر عن الجيش والهدف منهـا تحويـل                   
 وجدد التأكيد على    ،مونفى ان يكون المطروح طيلة فترة االزمة هو اقتحام المخي         ". النظر عن فتح االسالم   
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فتح االسالم هي منظمة ارهابية واجرامية موجودة داخل المخيم ومن حق الجيش مالحقـة هـؤالء                "ان  
  ".وليست موجهة ضد اهالي المخيم الذين اصبحت اكثريتهم خارج المخيم

  29/5/2007السفير 
  

  الفشل سيدعو الجيش للتصرف..الجميع بانتظار المساعي الفلسطينية: مكاوي .53
على " الفلسطيني السفير خليل مكاوي أن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة           -علن رئيس لجنة الحوار اللبناني    ا

تواصل دائم مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية وممثلي الفصائل بخصوص ما يجري في مخـيم نهـر                 
ة تـداعيات الجريمـة     والجميع اآلن بانتظار نتيجة المساعي التي تقوم بها جهات فلسطينية لمعالج          . البارد

وأوضـح، فـي تـصريح أمـس، أن         ". بحق الجيش اللبناني  " فتح االسالم "االرهابية التي ارتكبها تنظيم     
فـتح  "الحكومة اللبنانية طلبت في هذا االطار من الفصائل الفلسطينية إدانة المجازر التي ارتكبها تنظـيم                

 هذا التنظيم، ومعالجة الوضع لجهة انهاء هذه        االرهابي ضد عناصر الجيش اللبناني، والتبرؤ من      " االسالم
ال مجال للتنـازل عـن أي مـن هـذه           "وشدد على ان     ".الظاهرة وتسليم المجرمين الى العدالة اللبنانية     

تعلم جيدا ان اولويات الحكومة هي عدم التساهل او السكوت          "ولفت إلى أن الفصائل الفلسطينية      ". المطالب
ألن اي تـساهل او     " اي تسوية بشأن مثول من ارتكبها امام العدالة اللبنانية           ، نافيا وجود  "عن هذه الجرائم  

وفي حال فـشل المـساعي الفلـسطينية        . سكوت من شأنهما ان يضربا صدقية الجيش اللبناني وكرامته        
وعبر عن حرص الحكومـة     ". للمعالجة، فإن الجيش اللبناني سيتصرف بما تتطلبه المصلحة العليا للبالد         

، التي تهدف الى زعزعة الوضع الداخلي، سلبا        "فتح االسالم "اال تؤثر ظاهرة    " الفلسطينية على    والفصائل
  ". الفلسطينية بأي شكل من االشكال -على العالقات اللبنانية

  29/5/2007المستقبل 
  

  الحص يدعو إلى حل أمني ويرفض اقتحام مخيم البارد .54
اللبناني األسبق إلى حل أمني لقضية مخـيم نهـر          دعا سليم الحص رئيس الوزراء      :  الوكاالت –بيروت  

وقال الحص، في تصريحات صحافية على هامش الملتقى الثاني للديمقراطية واإلصالح           . البارد في لبنان  
السياسي في الوطن العربي المنعقد حالياً بالدوحة، إنه يجب مالحقة المسؤولين عن قتل أفـراد الجـيش                 

إذا كان للبنانيين أن يتحركوا فإننا نطالـب        : "وقال الحص . ي أو السياسي  اللبناني، مستبعداً الحل العسكر   
الفصائل الفلسطينية في لبنان بالقيام بدور ما للمساعدة على إنهاء هذه المشكلة علـى أال يكـون الحـل                   

أنا ممن يـدعمون اسـتبعاد أي حـل         . من يفكر في اقتحام المخيم فهو مخطئ جداً       : "وأضاف". عسكرياً
ونفى الحص أن يكون هناك في لبنان       ". إذ أن االقتحام يعني تدمير المخيم بشكل تام       . ل كلي عسكري بشك 

  ".وال حتى الفلسطينيين"من يستفيد من هذه األحداث 
   29/5/2007البيان اإلماراتية 

  
  في مخيم نهر الباردللمأزق " صياغات صيداوية": لبنان .55

تراجع الحديث عن الحسم العسكري، وبدا الجميع فـي         يومها العاشر،   " كمين نهر البارد  "مع دخول أزمة    
ولعل المأزق األساس، اليوم، هو صعوبة التوفيق بين السقف الذي حدده الجيش            ،  مأزق السلطة السياسية  

" فـتح االسـالم   "اللبناني والذي يبدأ من تسليم المطلوبين بمذبحة العسكريين وبين السقف الـذي حددتـه               
وهذا األمر جعل معظم الوساطات اللبنانية والفلـسطينية، وخاصـة          . مطلببرفضها مجرد البحث بهذا ال    

الصيداوية التي يسعى إليها كل من النائبين اسامة سعد وبهية الحريري والشيخ ماهر حمود، تصطدم بهذه                
النقطة تحديداً، فضالً عن وجود تعقيدات أخرى مثل طبيعة القوة األمنية المطلوب نشرها للفـصل بـين                 

ـ         "فتح االسالم "الجيش و  أو أي مـن فـصائل      " فتح"، خاصة بعد أن اعترضت األخيرة على أي انتشار ل
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منظمة التحرير، بذريعة أنها تنظيمات مناوئة لها، مما جعل البعض يقترح فكـرة نـشر قـوة إسـالمية            
ومن التعقيدات التي اصطدمت بها المـساعي أيـضاً، الـسؤال           ). وغيرهما" الجهاد"و" حماس("فلسطينية  

في المخيم سياسياً وعسكرياً، خاصة بعد أن طرحت مخـارج مـن            " فتح االسالم "المتصل بمستقبل تنظيم    
نوع أن يتم فتح معبر آمن لخروج عناصر التنظيم من المخيم، بعد تلقي ضمانات أمنية بعدم توقيفهم من                  

 مع هذا االقتـراح، فيمـا       السلطات العسكرية واألمنية اللبنانية، لكن قيادة الجيش اللبناني رفضت التعامل         
لن يـسلموا   " فتح االسالم "قالت مصادر مشاركة إن االقتراح في حد ذاته ليس واقعياً، ألن قادة وعناصر              

ألن مصيرهم سيكون التوقيف في الـسجون،       "أنفسهم ال للسوريين وال لالردنيين وال الية دولة خليجية،          
  ". بنانيفضالً عن وجود لبنانيين مطلوبين أصالً للقضاء الل

  29/5/2007السفير 
  

  اإلرهابي" فتح اإلسالم"ثم يتعامل الجيش مع .. األولوية إلخراج المدنيين : الحريري .56
ـ    " المستقبل"اكد رئيس تكتل    :  ثائر عباس  -بيروت امس " الشرق االوسط "النيابي، النائب سعد الحريري، ل

يم نهر البارد في شمال لبنـان ليـتمكن         ان الجهود منصبة اآلن على اخراج المدنيين الفلسطينيين من مخ         
 ،"ال احد يستعجل القتحام المخـيم     "االرهابي، واكد ان    " فتح االسالم "الجيش اللبناني من التعامل مع تنظيم       

وسـخر مـن    . عبر افتعال مشاكل في شمال لبنان     " تيار المستقبل "متهما سورية بدفع هذا التنظيم لضرب       
، مؤكـدا ان هـذه المنظمـة        "فتح االسالم " الحركات السلفية السنية و    االتهامات الموجهة الى تياره بدعم    

 ووجـه انتقـادا   .النه االكبر في الساحة االسالمية  " تيار المستقبل "وتحدث عن مخطط الستهداف     . عدوته
  .عنيفا الى دولة قطر، متوقعا تصويتها ضد مشروع قانون المحكمة الدولية في مجلس االمن

   29/5/2007الشرق االوسط 
  

  قطر تنفي طرح مبادرة لحل األزمة اللبنانية .57
نفى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، وجود مبادرة                 

جاء ذلـك  ". انه من خالل مجلس األمن نحاول إيجاد فرصة للحل"وقال  . قطرية حول ما يجرى في لبنان     
لقاء التشاوري األول مع رجال األعمـال القطـريين وغرفـة           في تصريحات صحافية أدلى بها عقب ال      

وأضاف أن األطراف اللبنانية تختلف حـول  . وصناعة قطر، والذي عقد في سابق من الليلة قبل الماضية      
نحن في قطر تخوفنا انه إذا أقرت المحكمة، في تركيبة لبنان، أن تؤدى إلى توتر ويكون                "المحكمة، وقال   

  ".اآلنالضرر اكبر مما حاصل 
   29/5/2007البيان اإلماراتية 

  
   اهتمام فرنسا بإنجاز االنتخابات الرئاسية وتبلغ كوشنير التقىعونميشال  .58

، يعود العماد ميشال    2005ألول مرة منذ مغادرته العاصمة الفرنسية أوائل العام         :  ميشال أبونجم  -باريس
 وزير الخارجية برنار كوشنير فـي       ستقبلهوقد ا . عون الى فرنسا التي أمضى فيها سنوات منفاه الطويلة        

وحرص الناطق باسم الخارجية جان باتيست ماتيي على اإلشارة الى أن اللقـاء حـصل               . مقر الخارجية 
وقالت الخارجيـة   . وشكل الوضع السياسي واألمني في لبنان محور اللقاء        .العماد عون " بناء على طلب  "

وقالت الخارجية إن اللقـاء     ". ت الدورية مع القوى السياسية    في إطار االتصاال  "الفرنسية إن اللقاء يندرج     
دعم فرنسا الستقالل وسيادة واستقرار لبنـان ودعـم قيـام           "للوزير الفرنسي للتأكيد على     " شكل مناسبة "

تنـاوال  "وأشارت الخارجية الى أن كوشنير وعون       . لمحاكمة قتلة الحريري  " المحكمة ذات الطابع الدولي   
تمسك باريس بأن تجرى االستحقاقات االنتخابية      "ي لبنان وشدد الوزير الفرنسي على       ف" الوضع السياسي 

واستنادا الى مصادر مقربـة مـن التيـار          .في إشارة الى االنتخابات الرئاسية    " المقبلة في ظروف جيدة   
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 انه  اال ان عون ابلغه   . بسورية" عالقته"العوني في باريس سأل وزير الخارجية الفرنسي العماد عون عن           
  ".من المسيحيين % 70"يعتبر نفسه مرشحا شرعيا لرئاسة الجمهورية في لبنان النه يمثل 

   29/5/2007الشرق االوسط 
  

  قتيالن في بيروتو..حول مخيم نهر البارد متقطعة اشتباكات  .59
 أكدت قيـادة    وقد فجر أمس وصباحاً      نهر البارد  توتر الوضع في محيط مخيم    :  رندة تقي الدين   -بيروت

" فتح االسالم "التي انطلقت من مواقع مسلحي      " بحزم على مصادر النيران   "ها انها ردت     ل جيش في بيان  ال
وشدد الجـيش علـى ان      ". إلسكاتها وتدمير التحصينات المستحدثة وإحباط محاوالت التسلل      "في المخيم   

ا سقط جرحى   ، فيم "فتح االسالم "، وأصيب مجند برصاص     "الشعب الفلسطيني أمانة في عنق كل عسكري      "
شهد طريق مطار رفيق     كما   .في صفوفها، بعد صد محاولة مجموعة منها التسلل الى أحد مواقع الجيش           

 للجيش النار على سيارة لم تمتثـل        زالحريري الدولي في العاصمة بيروت أمس حادثاً أمنياً باطالق حاج         
  . ، مما اى الى مقتل شخصين وجرح ثالثألوامر بالتوقف

  29/5/2007الحياة 
  

   اللبنانية ترد على اتهامات انور رجاوزارة الداخلية  .60
 القيادة العامة انور    -على ما ساقه المسؤول االعالمي في الجبهة الشعبية         "ردت وزارة الداخلية والبلديات     

رجا من اتهامات في مداخلة هاتفية على احدى المحطات التلفزيونية تحدث فيها عن توزيـع قـسم مـن                   
 مؤخرا الى الجيش اللبناني والقوى االمنية اللبنانية من الواليات المتحـدة االميركيـة              السالح الذي وصل  

لصالح رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الـدكتور               
 الدولي الـذي    ان كميات السالح التي وصلت الى مطار رفيق الحريري        "وأكدت الوزارة   ".. سمير جعجع 

يخضع امنيا لرعاية جهاز امن المطار التابع لها، قد استلمها الجيش اللبناني بواسطة آلياته العسكرية من                
مع االشارة الى ان قيادة قوى االمن الداخلي تسلمت اعتدة مخصـصة لهـا ضـمن                . الطائرات مباشرة 

نور رجا عـار مـن الـصحة جملـة          ان ما ادلى به ا    "واكدت  . المساعدات المذكورة من الجيش اللبناني    
وتفصيال ويدخل في اطار حملة التجنيات واالفتراءات المعروفة الخلفيات والدوافع، مع االشارة الـى ان               
كل ما تقوم به اجهزة الدولة اللبنانية، انما يتم في العلن وخصوصا ان السالح المذكور يـأتي كمـساعدة                   

  ". للشرعية اللبنانية
  29/5/2007السفير 

  
  السورية –ة من األمم المتحدة تباشر عملية مراقبة الحدود اللبنانية لجن .61

وصل الى بيروت مساء اول من امس فريق عمل تابع لالمم المتحـدة للمباشـرة               :  سناء الجاك  -بيروت  
 السورية من خالل لجنة مستقلة، وذلك تطبيقـاً لمـضمون بيـان             - بتقويم عملية مراقبة الحدود اللبنانية    

، والذي يدعو فيـه  17/5/2007م للمنظمة الدولية بان كي مون الصادر عن مجلس االمن في          االمين العا 
إلى إرسال فريق مستقل إلجراء تقويم شامل، بالتعاون مع السلطات اللبنانية المعنية بالترتيبـات االمنيـة                

 كبير في شـمال     وتنسق اللجنة مع فريق الماني يقوم حاليا بمشروع       . الحدودية القائمة بين لبنان وسورية    
   .لبنان، وكذلك مع وكاالت االمم المتحدة من أجل تطوير اجهزة المراقبة على نقاط العبور الحدودية

   29/5/2007الشرق االوسط 
  
  
  



  

  

 
 

  

            30 ص                                      736:                                 العدد29/5/2007الثالثاء : التاريخ

 الباردمخيم نهر لحل أزمة  مبادرة شعبية عربية .62
اللبناني األسبق  في حضور األمين العام للمؤتمر القومي العربي خالد السفياني، ورئيس الوزراء            : بيروت

سليم الحص واألمينين العامين السابقين للمؤتمر خير الدين حسيب ومعن بشور، عقدت اللجنة التنفيذيـة               
للمؤتمر اجتماعاً في بيروت امس دعت في اعقابه األمانة العامة لتشكيل وفد عربي غير حكومي يـضم                 

المـؤتمر العـام لألحـزاب العربيـة        األمناء العامين لمؤتمرات القومي العربي، القومي االسـالمي، و        
وشخصيات عربية، لزيارة لبنان وااللتقاء بالرؤساء والمرجعيات الدينية والشعبية وقيادة الجيش اللبنـاني             
وممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، وذلك في إطار مبادرة شعبية عربية تـستهدف              

 هيبة الجيش اللبناني وافـشال مخطـط االيقـاع بـين اللبنـانيين        حقن الدماء اللبنانية والفلسطينية وحفظ    
   .بينهم والفلسطينيين ومعالجة مختلف جوانب العالقة

  29/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

    يدعو الدولة اللبنانية الى الحزم وانهاء السالح الغير شرعياالتحاد الماروني العالمي .63
التمديد لرئيس الجمهورية أميل لحود لم يكن فـي محلـه           اعتبر البطريرك نصر اهللا صفير أن        :بيروت

ولكن هذا ال ينـزع     , وجاء نتيجة أن األمور لم تكن في أيدينا وانقياد البعض وراء ضغوطات غير لبنانية             
دعا االتحاد الماروني العالمي الشعب اللبناني بكل طوائفـه وقـواه الـسياسية             , إلى ذلك  .عنا المسؤولية 

قوف صفاً واحداً إلى جانب الجيش وقوى األمن والحكومة والتنديد بكل من يحـاول              واالجتماعية إلى الو  
وشدد االتحاد في بيان له على ان استهداف الجيش وقوى األمـن             .العبث بهذا األمن دون تفسير أو تأويل      

فـي   الى انهاء وجود السالح      ودعا, الداخلي جريمة ال تغتفر وعلى الدولة أن تكون حازمة وقوية وقادرة          
  .غير ايدي السلطات األمنية الشرعية

  29/5/2007السياسة الكويتية 
 

   وتؤكد أهمية استقرار لبنان  " البارد"السعودية تتابع تطورات  .64
أوضح وزير الثقافة واإلعالم إياد بن أمين مدني في بيانه، عقب الجلسة االسبوعية لمجلس : واس

ت األوضاع في األراضي الفلسطينية واستمرار قوات اطّلع على مستجدا"الوزراء السعودي، أن المجلس 
االحتالل اإلسرائيلي في انتهاكاتها المتتالية ضد الشعب الفلسطيني وشنها الغارات على المنازل 
والمخيمات وقيامها بحمالت اعتقال طالت أعضاء في الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي ورؤساء 

 الفلسطينية في تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق وأعضاء البلديات والمجالس المحلية
  ". اإلنسان وكافة الجهود الهادفة إلى إحياء عملية السالم في المنطقة

وأبدى المجلس أسفه إزاء قصور المجتمع الدولي، ودوله الكبر، والهيئات القائمة على المواثيق الدولية 
كما حذر المجلس من أن هذه السياسات اإلسرائيلية لن . ات اإلسرائيليةفي القيام بمسؤولياتها تجاه االنتهاك

  .تؤدي إال إلى المزيد من العنف والتطرف
المجلس واصل متابعته لألحداث الجارية في لبنان الشقيق وخاصة "وأشار وزير الثقافة واإلعالم إلى أن 

 أهمية أمن واستقرار لبنان وحفاظه التطورات الجارية على صعيد مخيم نهر البارد شمال لبنان مؤكداً
على سيادته وبسط سلطته على كامل أراضيه داعياً إلى مراعاة الجوانب واألوضاع اإلنسانية للسكان 

  ".المدنيين والحرص على سالمتهم وحمايتهم
  29/5/2007المستقبل 
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  أبو الغيط أكد ان ال بديل عن الوحدة والتكاتف وراء الحكومة الحالية  .65
أكد أحمد أبو الغيط استمرار مصر في مساعيها مع كل االطراف الفلسطينية من أجل تقريب : ةالقاهر

ونقل الناطق باسم وزارة الخارجية الدكتور عالء . وجهات النظر والعمل على التهدئة الفلسطينية الداخلية
فلسطينية والتكاتف ال يوجد بديل للوحدة ال: "الحديدي عن أبو الغيط قوله خالل لقائه مع عزام األحمد

، وان أبو الغيط اعرب عن أمله في تثبيت األجواء الحالية بين األطراف "وراء الحكومة الحالية
الفلسطينية واستيائه الشديد من العمليات التي يقوم بها الجيش االسرائيلي في االراضي الفلسطينية والتي 

ستعقد الموقف وال تقود محاوالت اطالق عملية يستخدم فيها القوة المفرطة، محذراً من أن هذه العمليات 
  .السالم الى امام

  29/5/2007الحياة 
  

    تمارس االزدواجية في فلسطين : إخوان مصر ترد على الرئاسة .66
اتهم رئيس الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين في البرلمان المصري سعد الكتاتني : رويترز، يو بي آي

دواجية بسبب انتقادات وجهتها رئاسة الجمهورية له الجتماعه مع وفد من الحكومة المصرية، أمس، باالز
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد انتقد الواليات المتحدة، أمس . الكونغرس االميركي

األول، واتهمها باالزدواجية لرفضها االجتماع مع قادة حركة حماس واالكتفاء بلقاء مسؤولين فلسطينيين 
  . الفصائل األخرى، في حين يجتمع مسؤولون اميركيون مع قيادات اإلخوانمن

  29/5/2007السفير 
  

  سي.بي.سجين في جوانتانامو يحث على اطالق مراسل بي .67
وجه مصور تلفزيوني معتقل منذ سنوات في قاعدة البحرية االمريكية في خليج :  توم براون-ميامي 

وقال سامي الحاج . ة من أجل اطالق سراح صحفي خطف في غزةجوانتانامو بكوبا نداء مشبوبا بالعاطف
مع ان الواليات "المحبوس في معتقل جوانتانامو والذي كان يعمل في قناة الجزيرة الفضائية التلفزيونية 

وقال . الذي ينبغي للمسلمين ان يحتذوا به" المتحدة خطفتني وتحتجزني منذ سنوات فان هذا ليس بالدرس
ما يفعله االمريكان بي خطأ "طن سوداني، في الرسالة التي اعلنها محاميه، يوم االثنين، الحاج، وهو موا

  ".كبير جدا
  28/5/2007رويترز 

  
  الرئيس اليمني يؤكّد حرصه على سالمة الالجئين في مخيم نهر البارد .68

فلسطينيين،  أكّد الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، اليوم، حرصه على سالمة اللبنانيين وال:اءصنع
وتجنيب الفلسطينيين من سكّان مخيم نهر البارد من معاناة إنسانية، مبدياً استعداد اليمن للوقوف مع لبنان 

   .في كل ما يصون أمنه واستقراره وسيادته
          29/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  سالم الشرق األوسط ينعكس على افريقيا: الرئيس الغاني .69

أكد الرئيس الغاني جون كوفر، أمس، اهتمام الدول االفريقية بدعم القضايا العربية العادلة وفـي               : رةالقاه
مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدداً على أن تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط ينعكس إيجابـاً               

 مع األمين العـام لجامعـة       وقال كوفر، خالل جلسة مباحثات أجراها في القاهرة،       . على الدول االفريقية  
الدول العربية عمرو موسى، إن الدول االفريقية تتعامل بكل جدية مع التحديات المتعاظمة التي تـشهدها                
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ولفت إلى حرص بالده على حضور الدول العربية واألمين العام للجامعة، قمـة             . منطقة الشرق األوسط  
  .لمقبل، والتي تترأس الدورة الحالية لالتحاداالتحاد االفريقي التي تستضيفها غانا بداية يوليو ا

   29/5/2007البيان اإلماراتية 
  

   "  حماس"بـ " األقصى"السويد تحقق في عالقة مؤسسة  .70
تحقق السلطات في مدينة مالمو السويدية في ما إذا كان فرع مؤسسة األقصى المحلي قام بشكل مباشـر                  

انه فيما يقول المسؤولون في مؤسسة      " لوكال"حيفة  وذكرت ص . أو أعمال إرهابية  " حماس"بتمويل حركة   
األقصى ان األموال التي يرسلونها الى األراضي الفلسطينية المحتلة مخصصة ألغراض إنسانية، إال ان              

، قائلة ان المـدعين العـامين       "حماس"الفرع السويدي للمؤسسة هو مجال تحقيق يربط التمويل بهجمات          
  .ستمرون بالتحقيق أو وقفهسيقررون قريبا ما اذا كانوا سي

  29/5/2007المستقبل 
  

  حكومة الوحدة تعقّد السياسة األميركية: الكونغرس .71
اعترف تقرير أميركي جديد بأن تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، بعد اتفاق مكة            :  محمد دلبح  -واشنطن  

وعمليـة تـسوية الـصراع      في آذار الماضي، أدى إلى تعقيد السياسة األميركية تجاه السلطة الفلسطينية            
العربي اإلسرائيلي، كما أنها جعلت عزل حركة حماس أمراً أكثر صعوبة، في ظل ميـل العديـد مـن                   

وقال التقرير، الذي أصدرته هيئة خـدمات       . األطراف إلى تطبيع العالقات مع حكومة الوحدة الفلسطينية       
إلى فرضها عبر المجتمع الدولي على      األبحاث في الكونغرس، إن العقوبات التي سعت الواليات المتحدة          

الحكومة الفلسطينية ودعم المعتدلين في حركة فتح لم تفلح في إطاحة حماس، بل فتحت المجـال للنفـوذ                  
وأشار التقرير إلى أن االتحاد األوروبي وروسيا وحتى األمم المتحدة،          . اإليراني داخل الساحة الفلسطينية   

 بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، غير أن درجة االتـصاالت          وهي أعضاء في اللجنة الرباعية، رحبت     
معها اتسمت بالتفاوت؛ ففيما رأى األمين العام لألمم المتحدة الذي يبدو أنه ينـصاع لموقـف الواليـات                  
المتحدة أن المناخ ليس مناسباً بالكامل لمحادثات مع حماس، فإن بعض دول االتحاد األوروبي اسـتقبلت                

. الوحدة الفلسطينية، وأيضاً التقى مسؤولون أوروبيون برئيس الحكومة اسماعيل هنية         وزراء من حكومة    
أما روسيا فقد اعتمدت نهجاً مغايراً لبقية أعضاء اللجنة الرباعية إزاء الحكومة الفلسطينية منـذ البدايـة                 

ومن غيـر   بمواصلة االتصال بمسؤولين من حماس، وهي ترى أن اللجنة الرباعية مفيدة وآلية ضرورية              
ويشدد التقرير على أن إسرائيل هـي الطـرف         . المرجح أن تخالف بالكامل الموقف العام للجنة الرباعية       

الوحيد الذي يرفض االتصال بأي من وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية، بمن فيهم الوزراء الذين يمثلون               
 السعودية، التي رعـت اتفـاق       وأوضح التقرير أن  . حركة فتح أو المنظمات األخرى المعترفة بإسرائيل      

تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، تبذل جهوداً حثيثة لكي تنال الحكومة الفلسطينية قبوالً دولياً واسـتئناف            
 اإلسرائيلي، وأن ما تقوم به الرياض قد يكون جهداً لتحديـد  -مفاوضات التسوية على المسار الفلسطيني     

  .األخرى في المنطقة وبشكل خاص نحو إيرانثمن تعاونها بشأن السياسات األميركية 
  29/5/2007األخبار اللبنانية 

  
  األطفال يدفعون ثمناً باهظاً لألحداث في مخيم نهر البارد: اليونيسيف .72

أن اآلالف من الالجئين الفلسطينيين يواصلون      " اليونيسيف"ذكرت منظمة األمم المتحدة للطفولة      : نيويورك
رد في شمال لبنان فيما يعاني األطفال النصيب األكبر مـن الـصراع الـدائر               فرارهم من مخيم نهر البا    

وأشارت المنظمة في تقريٍر لها نشره مركز أنباء األمم المتحدة على موقعه على شـبكة               . وعملية النزوح 
ـ      " اليونيسيف"اليوم، إلى أن مكتب     " إنترنت"المعلومات العالمية    ة في لبنان يضع تلبية االحتياجات الطارئ
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إلى الحفاظ على سالمة األطفال وعائالتهم الذين       " اليونيسيف"ودعت  . لألطفال والنساء في مقدمة أولوياته    
ـ            مدني في المخيم الذي تدور فيه المعارك وال         10.000ما زالوا في مخيم نهر البارد حيث بقي ما يقدر ب

إن : لة اإلعالم باليونيـسيف فـي لبنـان       وتقول سهى بستاني مسؤو   . يلقون إالّ القليل من الدعم اإلنساني     
أمنّا وسنؤمن حوالي نصف مليـون  "المنظّمة تركِّز حالياً على تقديم المياه الصالحة للشرب واألدوية، وقد      

لتر من الماء الصالح للشرب لألهالي خاصة األطفال واألمهات، ونقدم الخدمات الصحية األساسية مـن               
اً لتنظيم نشاطات ترفيهية لألطفال حتى يتمكّنوا من العيش فترة طبيعية           أدوية وغيرها، ونحن نحضر حالي    

  ".خالل هذه األزمة
   29/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  واشنطن تضاعف عدد جلسات الحوار االستراتيجي مع إسرائيل     .73

لمتعلقـة بـالملف النـووي       أمس، أنه نظراً لتفاقم األزمة ا      ،أفادت مصادر إسرائيلية  :  وكاالت - رام اهللا 
اإليراني، قررت الواليات المتحدة زيادة عدد جلسات الحوار االستراتيجي مع إسرائيل من مـرتين الـى                
أربع مرات كل سنة، وأوضحت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الوفد اإلسرائيلي إلى جلسات هذا الحوار برئاسة               

ويضم الوفد المدير العام لوزارة الخارجيـة       . مالوزير شاؤول موفاز، سيتوجه إلى واشنطن بعد بضعة ايا        
األسرائيلية اهارون ابراموفيتش، ورئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عـاموس             
جلعاد، والمدير العام للجنة الطاقة الذرية جدعون فرانك، وممثلين عن مجلس األمـن القـومي وجهـاز                 

إسرائيلية أن الواليات المتحدة تبدي اهتمامـاً كبيـراً باالسـتماع إلـى             وأكدت مصادر سياسية    . الموساد
ولم تستبعد المـصادر أن تتطـرق جلـسات الحـوار           . الموقف اإلسرائيلي من الملف النووي اإليراني     

االستراتيجي، الى الموضوع السوري، نظراً لتحفظ الواليات المتحدة على إمكانيـة إجـراء مفاوضـات               
  .وسورياسلمية بين إسرائيل 

 29/5/2007االتحاد االماراتية 
  

  غضب ضد دحالن .74
حزب األغلبية الصامتة موجود في كل مكان، ويبدو أن أتباع هذا الحزب            :  خاص لألهرام العربي    - غزة

قد قرروا أخيرا كسر حاجز الصمت والبدء في التحرك بفاعلىة داخل الساحة الفلسطينية وتحديدا داخـل                
ديد الذي وصلت إليه األوضاع داخل الحركة مع سيطرة جناح يقـوده محمـد              حركة فتح بعد التردي الش    

وزير الشئون األمنية السابق ومستشار األمن القـومي الحـإلى والعـضو بـالمجلس           " أبو فادي  " دحالن
 األهرام العربي رصدت من غزة والضفة الغربية آراء الكثيرين من قـادة فـتح الغاضـبين                  .. التشريعي

   ".  أبو مازن "  بأن دحالن قد خطف الحركة بموافقة الرئيس محمود عباسوالذين يشعرون 
بداية يمكن القول إنه ربما كان االقتتال الداخلي ما بين حركتي فتح وحماس له ثمرة واحـدة هـي دفـع                     

 والذين انزووا بعيدا عن األضواء منذ تولي عباس قيـادة           -  )  فتح  ( العديد من قادة حركة التحرير الوطني     
 إلى التحرك بفاعلىة من جديد داخل الساحة        -  )  أبو عمار   ( السلطة الفلسطينية خلفا للراحل ياسر عرفات     

الفلسطينية، فتيار دحالن استطاع خالل األشهر القليلة الماضية أن يتغلغل داخل العديد من أطر الحركـة                
حركة وفي مقدمتهم أعضاء اللجنـة      ليكون هو التيار السائد وسط غفلة من األطر والقيادات التاريخية بال          

المركزية للحركة وأعضاء مجلسها الثوري وهؤالء باتوا في مقاعد المتفرجين وال يقدمون على التحـرك      
واألخذ بزمام المبادرة وهو ما نجح فيه دحالن وجماعته وفي مقدمتهم رشيد أبو شـباك مـدير األمـن                   

المركزية والمجلس الثوري ليس على مـستوي       الداخلي فحسب وسمير المشهرواي، فتهمش دور اللجنة        
التنظيم ولكن حتى على األرض، والالفت للنظر أن استفراد دحالن بالتحرك كان بموافقة ودعم كـاملين                

   . من الرئيس عباس رغم العديد من النصائح التي وجهها له قادة فتح
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سون انتقاداته الالذعة ضدهم خالل     المعضلة الرئيسية أمام دحالن هي أعضاء اللجنة المركزية الذين ال ين          
توليه منصب وزارة الشئون األمنية بحكومة أبو مازن خالل عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهـي                
الفترة التي شهدت أحداثا باعدت ما بين الطرفين، فاللجنة رفضت تعيين دحالن كوزير للداخلية باعتباره               

ستغله عرفات لمنع تعيين دحالن في المنـصب رغـم          ليس عضوا باللجنة المركزية وهو الشرط الذي ا       
تمسك عباس به فاضطر األخير لتعيينه وزيرا للشئون األمنية وهي درجة أقل من وزير الداخلية، لـيس                 
هذا فحسب بل إنه تسرب العديد من الوثائق التي تتهم دحالن بالتعاون مع شاؤول موفاز وزيـر الـدفاع                   

 عرفات وهو ما نفاه دحالن جملة وتفصيال متهما هاني الحسن عضو            اإلسرائيلي آنذاك للتخطيط الغتيال   
   . اللجنة المركزية والذي شغل منصب وزارة الداخلية أيام عرفات إنه وراء تلك األقاويل

 الذي بـات هـو وعبـاس         "  أبو عالء   " وال يجد دحالن داعما له في اللجنة المركزية باستثناء أحمد قريع          
دحالن الذي يواجه حالة من الغضب في أوساط قادة الحركة سواء فـي اللجنـة               الحصن الوحيد والقوي ل   

   . المركزية أم المجلس الثوري وهما أهم إطارين للحركة
عضو باللجنة المركزية بفتح قال لألهرام العربي مفضال عدم الكشف عن اسمه إن اللجنة وجدت نفـسها                 

 والذي يغض النظر عن تجاوزات دحـالن        في موقف صعب، فهي ال تريد الدخول في صدام مع عباس          
كما أنها في نفس الوقت ال تستطيع أن تتحدث ضده في الوقت الذي تشتعل فيه االشتباكات بين حمـاس                   

 ال نريد في فـتح أن   " وتيار دحالن في فتح، بينما قال عضو بالمجلس الثوري فضل عدم ذكر اسمه أيضا            
ت حماس، ندرك أن هناك تيـارا تكفيريـا داخـل           نخوض صراعا مع حماس، عدونا هو إسرائيل وليس       

حماس يكفرنا باعتبارنا نسعي للسالم مع إسرائيل لكن يمكن حل ذلك بالحوار والتوافق مع قادة حمـاس                 
المعتدلين وليس من خالل مواجهة حماس، فمواجهتها تدخلنا في حرب أهلية وهذا ليس على أجندتنا فـي                 

ونحن نرفض الدخول في صراع ليست له مصلحة وطنية ويخدم          فتح ولكن دحالن يقبل بذلك ويسعي له،        
   ". مصالح أجنبية وتحديدا ال يخدم سوي إسرائيل وأمريكا

  إفالس فتح وأموال دحالن
 كانت األموال العربية وبخاصة الخليجية تتدفق علـى          "  أبو عمار   " قديما وخالل عهد الراحل ياسر عرفات     

ة إال ويرسل عرفات أحد مبعوثيـه ألي دولـة          يلاب أي أزمة م   حركة فتح، وما كانت الحركة تحس بقر      
خليجية فيعود حامال حقائب الدوالرات، وهو األمر الذي استمر فترة طويلة حتـى بعـد قيـام الـسلطة                   
الفلسطينية، ومن خالل قدرة عرفات على االحتفاظ بعالقات قوية مع الدول العربية الخليجية تـم تـأمين                 

كة فتح، ولكن عباس لم يكن أبدا على نفس نهج عرفات وال بقدرته على استقدام                لحر اليالحبل السري الم  
أموال تدعم حركة فتح، ومن هنا ومع رحيل عرفات توقفت حركة األموال الداعمة لفتح وهو األمر الذي                 
أسهم بشكل كبير في ضعفها وتشرذمها بحثا عن سبل للتمويل ومن هذا الباب توسع حزب اهللا في دعـم                   

 الذراع العسكري لحركة فتح وهو الدعم الذي أسهم في اسـتمرار            ىت من كتائب شهداء األقص    مجموعا
المقاومة من جانب فتح واشتراكها في عمليات قصف المناطق اإلسرائيلية بالصواريخ رغـم معارضـة               
عباس الشديدة لذلك وبالطبع فإن ذلك يزيد من حرج عباس حيث يبدو وكأنه ال يستطيع فـرض إرادتـه                   

   !  فصيله وحركته فكيف يمكنه أن يضبط بقية الفصائل؟على
ها ووفق أي أجندة تدفع له؟ وهو األمـر الـذي           يأموال دحالن تعتبر لغزا غير مفهوم من أين يحصل عل         

ها أن يعيـد فـتح      ييثير عالمات استفهام عديدة حوله، فالالفت للنظر أن دحالن استطاع وبقدرة يحسد عل            
ية أكدت لألهرام العربي أن مفتاح نجاح دحالن في الحصول على الـدعم             صنبور الخليج، مصادر فتحاو   

كان من سياسي عربي مهم، وتربطه باإلدارة األمريكية الجمهورية عالقة قوية للغاية، حيث كان صاحب               
الفضل في فتح صنبورالمال العربي مجددا على دحالن بعدما كان قد توقف عن الوصول لحركة فـتح،                 

ـ ذا السياسي المهم نجح أيضا في إقناع اإلدارة األمركية في تحويل مساعدات م            وتقول مصادر إن ه    ة الي
مباشرة إلى دحالن، ليس هذا فحسب بل ربما كان مسئوال بشكل أو بآخر عن انفتاح الواليـات المتحـدة                   
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 دحالن حسب مصادر فتحاوية ال يحصل فقط على الـدعم مـن              .  مباشر له  يلاعلى دحالن وتقديم دعم م    
   . ب بل تؤكد المصادر أنه يحصل أيضا على دعم أوروبي وأمريكيالعر

وفي نفس الوقت فإن حركة فتح باتت تنظيما شبه مفلس في ظل انعدام التمويل ولهذا فإن حصول دحالن                  
على أموال ضخمة بات وسيلة إغراء شديدة ال تستطيع عناصر فتحاوية عديدة مقاومتها، كما أنه نجح في                 

من العالقات داخل فتح ليبني تنظيما موازيا للحركة وفي داخلها مستعينا برفاق دربـه              تأسيس شبكة قوية    
 ومعظمهم من الالجئين الفلسطينيين الذين وفدوا إلـى         ىوأصدقائه الذين عملوا معه خالل االنتفاضة األول      

 األمـن   قطاع غزة، ليس هذا فحسب بل إنه نجح في استقطاب بعض القيادات الفتحاوية العاملة في مجال               
األمر الذي جعله يؤسس تنظيما مسلحا ال يتبع ألحد إال له شخصيا وبهذا الشكل بات لديه إطار حركـي                   

   . وأمني خاصا به بعيدا تمام البعد عن حركة فتح
صراع اللجنة المركزية مع دحالن لم يكن فقط مرتبطا بشخص محدد أو شخصين بل إنه وصل إلى حد                  

 داخل  يةلامر الذي جعلهم يقفون وبشدة ضد اقتراح عباس بملء المقاعد الخ          غالبية أعضاء اللجنة، وهو األ    
اللجنة بعد وفاة بعض أعضائها، حيث كان عباس يطرح تعيين دحالن في مقدمة من سـيدخلون اللجنـة                  
المركزية وهو السبب الذي دفع اللجنة وحتى المجلس الثوري إلى الوقوف بشدة ضد هذا االقتراح، لـيس        

 إن أعضاء بالمجلس الثوري يسعون منذ عدة أسابيع لعقد جلسة للمجلس وكان من المقرر               هذا فحسب بل  
 مايو الماضي لتداول الوضع داخل الحركة محملين دحالن وأتباعه جزءا كبيرا من مـسئولية                18 أن تعقد 

ه أحد  األوضاع السيئة التي تعيشها الحركة، وبخاصة الصدام المسلح مع حماس وهو األمر الذي يقول عن              
 دحالن مسئول بشكل كبير عن التعبئة        " قادة الحركة وعضو بارز بالمجلس الثوري فضل عدم ذكر اسمه         

ضد حماس واالقتتال ضدها، ونجح في استنفار األجهزة األمنية لتعمل لـيس وفقـا لمـصلحة الـشعب                  
 فـي الـصراع     الفلسطيني ولكن وفق مصالح فئوية محددة وهو ما جعل تلك األجهزة ليست طرفا حياديا             

الداخلي، ليس هذا فحسب بل إن تلك األجهزة أصبحت على تنافر مع وزير الداخلية سـواء الـسابق أم                   
 وال تأتمر بأمره وهو جزء من أسباب تشكيل سعيد صيام وزير الداخلية السابق للقـوة التنفيذيـة                  يلاالح

لتي تعمل تحت إمرته وفق النظـام       لتكون ذراعه الذي ينفذ به أوامره بعد عدم انصياع األجهزة األمنية ا           
 ويضيف القيادي في فتح أن المجلس الثوري كان سيناقش سـيطرة             ).  األمن الوقائي والشرطة    ( الفلسطيني

جناح دحالن على الحركة وإنشاء كيانات غير شرعية كقيادات الساحات وقيادات الطوارئ وهو أمر غير               
   .  جاءت لاللتفاف على أطر الحركة ومكاتبها الحركية "  بدعة " موجود بأطر الحركة واصفا إياه بأنه

ولحفظ ماء وجه أبو مازن لجأ قريع إلى تخفيف حدة المعارضة داخـل فـتح تجـاه قيـادة الـساحات                     
والطوارئ، ففي الوقت الذي اعترف فيه قريع بأنها غير شرعية إال أنه حاول إيجاد مخرج لكيفية التعامل                 

النقطة الخالفية التي كانت ستنفجر في وجه عباس خالل اجتماع المجلـس            معها بعدما أقرها عباس وهي      
 مايو ولهذا تم تأجيل االجتماع إلى منتصف الشهر المقبل حتـى يمكـن               18 الثوري الذي كان مقرر عقده    
   . إيجاد مخرج لهذه الورطة

ركة ولكـن ليـست   الجناح اإلصالحي داخل فتح يرغب وبشدة في أن يتم تغيير األمور الراكدة داخل الح        
على طريقة دحالن بل من خالل تفعيل اللجنة المركزية وإعادة دورها باإلضافة لتفعيـل دور المجلـس                 

   . ميلاالثوري وإعادة تنشيط المكاتب الحركية في األق
قد ال تكون العالقة سيئة ما بين مروان البرغوثي القيادي البارز بحركة فـتح وواحـد ممـن يعتبـرون        

 ومـشاعر    -  ركة وما بين دحالن، إال أن المقربين من البرغوثي ال يخفـون مـشاعرهم             الواعدين بالح 
 بالغضب تجاه تصرفات دحالن وبخاصة فيما يتعلـق بالـسيطرة علـى الحركـة                -  البرغوثي السجين 

، وينقل هؤالء عن البرغوثي شعوره باالحباط تجاه دحالن         ىوالمواجهة مع حماس باإلضافة ألمور أخر     
ة من التفاهم خالل المرحلة التـي  اليعالقات بينهما بعدما كانت تلك العالقات قد شهدت درجة ع  وتدهور ال 

سبقت االنتخابات التشريعية حيث زار دحالن البرغوثي في السجن وتفاهما على القائمة التي يمكن دخول               
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فتح في ظل الخالفات    االنتخابات بها وكان االتفاق بينهما على الدخول بقائمة المستقبل دون قائمة حركة             
   . حول األسماء التي تضمنتها قائمة فتح آنذاك

 وما تواجهه   اليولكن ماذا يمكن أن يحمله المستقبل لحركة فتح؟ تشير المصادر إلى أن وضع الحركة الح              
 بين العديد من قادة فـتح فـي         اليمن مشاكل كان محور اتصاالت ولقاءات عدة دارت منذ بدء العام الح           

 القيادي البارز بالحركة وأحد أبرز قادتهـا فـي          "  أبو ماهر   " خارج، وكانت انتقادات أحمد حلس    الداخل وال 
قطاع غزة الستيالء تيار دحالن على الحركة بداية اإلعالن عن تيار الرافضين والذي يؤكد أعضاؤه أنهم              

ـ              ا، منتقـدين سـيطرة     ال ينوون القيام بانشقاق داخل الحركة ولكن يرغبون في إعادة الحركة إلى أبنائه
   . ا على الحركة في إشارة إلى دحالن الذي نجح في تأمين تمويل واضح ألنصارهاليالدوالر األمريكي ح

الفتحاويون لديهم العديد من عالمات االستفهام حول سلطات دحالن الواسعة التي قدمها له أبـو مـازن                 
ي وهو المنصب الذي يؤكد أحـد قـادة فـتح           سواء تنظيميا أم أمنيا إضافة لتعيينه مستشارا لألمن القوم        

ـ وعضو بالمجلس الثوري بها أنه ال يجوز لدحالن أن يشغله في ظل عضويته بالمجلس التشريعي وعل     ه ي
   . أن يختار ما بين عضوية المجلس أو منصب مستشار األمن القومي

 أمامهـا، فـإن ذلـك       وإذا كان البعض يعتبر أن المؤتمر العام السادس للحركة هو طوق النجاة الوحيـد             
المؤتمر أمامه العديد من األلغام، فالمؤتمر العام الخامس عقد في الثمانينيات ومنذ ذلك الحين لـم تعقـد                  
الحركة مؤتمرها العام وبالطبع فقد جرت مياه كثيرة وتغيرت أوضاع عديدة وظهرت السلطة الفلسطينية              

مة إلى الحوار السياسي والتفاوض كوسـيلة       ة المقاو يوتغير الوضع الثوري إلى وضع سياسي وتحولت إل       
   . للوصول إلى التحرير وإقامة الدولة

وفي جلسة مهمة عقدت أوائل مايو الجاري شارك فيها قادة فتح عبر الفيديو كونفرانس مـا بـين غـزة                    
والضفة الغربية أوضح عباس ضرورة مواصلة االنتخابات الداخلية في حركة فتح للوصول إلى انتخابات              

ة كطريق للنهوض بها، بينما أشار أحمد قريع الذي تسلم مسئولية التعبئة والتنظيم بالحركـة خلفـا                 حركي
لهاني الحسن إلى أن الكل يشكو من غياب هذا المؤتمر، وأن هناك أجياال وقيادات شابة، مـن حقهـا أن                    

 هو ضـرورة البـد      تأخذ دورها سواء في القواعد أم في القيادات، لذلك فإن عقد المؤتمر العام السادس             
منها، تقرير قريع عن األوضاع داخل فتح جاء متوازنا ما بين تحفظات اللجنة المركزية وما بين مطالب                 
تيار دحالن، وابتعد عن تسمية األشخاص أو التيارات بأسمائها الحقيقية، ويبدو أن ذلـك جـاء لتجنـب                  

أن يستمر لألبد خصوصا فـي ظـل        الدخول في صدام مبكر مع أطراف داخل فتح، إال أن ذلك ال يمكن              
الحاجة التخاذ مواقف واضحة ضد من يخرجون على إجماع فتح حتى ولو كان من ضمنهم عباس نفسه                 

   . والذي يحمل لقب قائد الحركة
تقرير قريع شخص األمراض التي أدت بفتح إلى الشلل لكنه لم يقدم عالجا فعاال لها، حيث رصد خلـال                   

ا، اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبعـض القيـادات         يالمراتب القيادية العل  حقيقيا في أداء األطر وفي      
   . األمنية مرجعا السبب إلى سنوات غياب المؤتمر العام والطموح لدي الشباب

   الخصم والحكم .. أبو مازن
ووسط كل هذه الخالفات والمشاكل يظل أبو مازن هو الخصم والحكم في آن واحد، فهـو الـذي سـمح                    

ن بتشكيل قادة الساحات والطوارئ، بل إنه أيضا وافق على تأسيس تنفيذية فتح وهي القوات التـي                 لدحال
تتبع دحالن ومضت في القتال ضد حماس، وجاء أفراد هذه القوة من األجهزة األمنية المختلفة ممـا أدي                  

اس بدال من   إلفراغ المؤسسات األمنية من عناصرها إضافة النشغال تلك المؤسسات في الصراع مع حم            
   . ضبط أمن الشارع الفلسطيني

مسئول فتحاوي برر موافقة عباس تلك بأنه منذ توليه رئاسة الوزراء في عهد عرفات بات على ثقة مـن   
أن قادة األجهزة األمنية ال يصلحون لتولي مناصبهم وربما لهذا السبب أقدم عباس فور توليـه رئاسـة                   

د، ولكن يبدو أن حالة عدم ثقة عباس لم تقتصر فقط على قدرة تلك              السلطة على إحالة غالبيتهم إلى التقاع     
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األجهزة بل امتدت لتشمل األجهزة نفسها، فبدال من أن يسعي عباس لضبط تلك األجهزة وتعيين قيـادت                 
مسئولة بإمكانها ضبط العمل باألجهزة األمنية وافق لدحالن على تشكيل قوة مسلحة خاصة تتشكل مـن                

األمر الذي زاد من ضعف األجهزة األمنية كما أن تعيين رشيد أبو شباك مديرا لألمـن                األجهزة األمنية،   
   . جعل تلك األجهزة بإمرة دحالن بشكل غير مباشر

 كلما واجه عباس مشكلة      " عضو بارز بالمجلس الثوري استنكر تلويحات عباس المتكررة باالستقالة، قائال         
ن يريد االستقالة فلماذا ال يستقيل؟ وإذا كـان ال يريـد االسـتقالة              هدد باالستقالة ولكنه ال يستقيل، إذا كا      

ه أن يتذكر دائما أن فتح هي التي        ي باالستقالة؟ عل  ىواالستمرار في منصبه فلماذا يلوح بين الفينة واألخر       
ه ه أن يشعر بالعرفان تجاهها ال أن يدير لها ظهر         يأتت به إلى مقعد رئاسة السلطة وقيادة الحركة، ولذا عل         

   ". ويحمل دحالن فوق رءوس قادتها
  26/5/2007األهرام العربي 

  
 القاعدة وصلت لبنان  .75

 عبد الباري عطوان
تعيش منطقة الشرق االوسط حالة من الفوضي والتدهور االمني لم يسبق لها مثيل، ابتداء من افغانستان 

نف قد تشمل مختلف الدول ومرورا بالعراق وانتهاء بلبنان، االمر الذي ينبيء بموجة من اعمال الع
 . التي ظلت محصنة وشبه آمنة، مثل مصر واالردن وسورية والمملكة العربية السعوديةىاالخر

واذا كان االنفالت االمني في العراق واالنهيار الواضح للسلطة المركزية في مواجهة حركة مقاومة 
ت الوضع في لبنان يجب ان  المزيد من الشروحات، فان تطوراىشرسة بات معروفا وليس بحاجة ال

تشكل مصدر قلق اكبر للمراقبين وصناع القرار، بسبب ما يمكن ان يترتب عليها من انعكاسات ليس فقط 
 الحالية المتنامية في ى القارة االوروبية ايضا، الن الفوضى دول الجوار وخاصة اسرائيل وانما علىعل

 اكثر من دولة اوروبية، مثلما كان عليه ىهاب، الهذا البلد يمكن ان تشكل منصة لتصدير العنف، واالر
 .الحال في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي

ما يجري حاليا في مخيم نهر البارد الفلسطيني بالقرب من مدينة طرابلس، هو أول تجسيد عملي 
ورا باالردن  اقامة هالل سني عنفي يمتد من العراق مرىالستراتيجية تنظيم القاعدة التي ترمي ال

 لبنان، يجسد في نهاية المطاف طوقا يحاصر االنظمة القائمة المتهمة بالعجز، ىوسورية وصوال ال
ويخلق موضع قدم، طالما تطلع اليه قادة التنظيم، لفتح جبهة مع اسرائيل، بحيث ال يكون شرف الحرب 

 .ضدها محصورا في تنظيم حزب اهللا اللبناني الشيعي
 الظواهري العقل االستراتيجي وااليديولوجي لتنظيم القاعدة التي حث فيها اعضاء رسالة الدكتور ايمن

 دول جوار العراق، تعكس الخطط المستقبلية، وتؤشر لما يمكن ان يحدث ى نقل المعركة الىالتنظيم عل
أكيد في المنطقة من تطورات، بعد ان باتت خسارة االدارة االمريكية لحربها في العراق شبه مؤكدة، اي ت

 لب الصراع وجوهره، واغالق ثغرة كانت دائما تستغل من ىعولمة التنظيم وتنفيذ اهدافه في الوصول ال
قبل منتقديه للهجوم عليه، اي عدم فتح جبهة مع الدولة العبرية واالنشغال فقط في حروب ومواجهات في 

 .اطراف العالم االسالمي
 تجميع تنظيم القاعدة وشن ىتيجية ادارته تتركز علالرئيس االمريكي جورج دبليو بوش قال ان استرا

 االراضي االمريكية، وقد نجح في ايجاد ارضية ى ال تصل هجماته الىحرب للقضاء عليه في العراق حت
للتنظيم بغزوه العراق ولكنه لم ينجح في حصاره والقضاء عليه، الن التنظيم يتوسع منذ الحرب علي 

ت يتناسل بشكل مرعب ويؤسس فروعا، وآخرها في لبنان، لينضم الي االرهاب بعد هجمات سبتمبر، وبا
 . في السعودية والعراق واوروبا والمغرب االسالميىفروعه االخر
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الضغوط االمريكية حققت نجاحا في اغالق الحدود السورية امام متطوعي القاعدة الراغبين في االنضمام 
طي نتائج عكسية اكثر خطورة، الن هؤالء بدأوا  زمالئهم في العراق، ولكن هذا النجاح بدأ يعىال

 لبنان، ويجدون في حدوده المفتوحة فرصة لهم للتمركز والتخطيط للخطوة المقبلة ىيحولون وجهتهم ال
 هو وجود سعوديين ويمنيين األمثل، والتجسيد اإلسرائيلية الحدود ىمن استراتيجية التنظيم اي الوصول ال

 . في شمال لبنانسالماإلوكويتيين ضمن كوادر فتح 
 المماثلة، النه يعيش فراغا ىلبنان يشكل البيئة المالئمة لتنظيم القاعدة، وكل الجماعات المتشددة االخر

في السلطة، وضعفا واضحا لحكومته المركزية، وفساد الطبقة السياسية ـ باستثناء القلة ـ واستعداداتها 
 .انت او دولية الخارجية، اقليمية كىالمتجددة لالرتهان للقو

 وجه الخصوص تزدهر في ظل وجود دولة فاشلة، أو انقسامات ىالتنظيمات المتشددة، والقاعدة عل
عرقية وطائفية، ولبنان جمع بين االثنين، فالمخيمات الفلسطينية باتت تشكل دويالت صغيرة فاشلة في 

حة للعيان، والحرب االهلية اما الصراعات الطائفية في لبنان فهي واض. وسط دولة مركزية اكثر فشال
التي اندلعت في منتصف السبعينات انتقلت من االشتباكات العسكرية الي المماحكات السياسية، وبقي 
جمرها تحت الرماد ينتظر الوقت والتوقيت لالشتعال مجددا، وما عمليات التسليح الحالية، وعمليات 

 .عدادات لهذه الحرب التي باتت وشيكة جداالتجييش المكثفة لمختلف الطوائف اال احد مظاهر االست
 انه ىرئيس جمهورية معزول ومتمسك بخيار ير. لبنان يعيش نظاما برأسين، وانقساما رأسيا واضحا

الواليات المتحدة ومحور االعتدال العربي المتحالف معها، ستقود ىوطني، وحكومة تعتقد انها برهانها عل
لبناني الذي من المفترض ان يكون حارسا للوحدة الوطنية، وفوق وبات الجيش ال.  بر األمانىالبالد ال

 فشله بشكل مخجل في اول اختبار عملي له امام ى الىالمماحكات الطائفية حائرا مرتبكا، االمر الذي اد
 .مجموعة صغيرة اسمها فتح االسالم في مخيم نهر البارد

 في اي حرب اهلية، وال نعتقد ان ىلالتجارب علمتنا ان الجيوش تتشرذم مع اطالق الرصاصة االو
 االنقسام اذا ى درجة قوية من الصالبة بحيث يستعصي علىالجيش اللبناني سيكون استثناء، فهو ليس عل

، ولعل الجسر ىما تطورت االوضاع في لبنان نحو الصدام الطائفي او الوطني، او اي تسمية اخر
جهة فتح االسالم قد يكون بداية في هذا االتجاه، الن الجوي االمريكي الذي اقيم تحت ذريعة تسليحه لموا

امريكا لم تدعم مطلقا جيشا عربيا اال لمواجهة جيش او ميليشيات عربية، وليس لخوض حرب ضد 
 .اعداء األمة والعقيدة

فهناك مرجعيات مارونية، . الالفت هو غياب المرجعية التوحيدية في لبنان، ووجود مرجعيات عديدة
فلكل مخيم اكثر من . والشيء نفسه يقال ايضا عن المخيمات الفلسطينية. وثالثة شيعية سنية، ىواخر

مرجعية، فهناك فتح االم وفتح االنتفاضة وفتح االسالم، والجبهات الشعبية بمختلف انواعها ومشاربها، 
 .باالضافة الي الوافدين الجدد مثل حماس والجهاد االسالمي

بضتها، ويفتح المجال امام حالة من الفوضي، وهذا ما يفسر لجوء  ضعف قىتعدد المرجعيات يؤدي ال
الكثير من المتشددين العرب الي المخيمات الفلسطينية، واقامة قواعد فيها، سواء عسكرية او ايديولوجية 

 .مثل جند االسالم وجند الشام واالحباش وغيرها
 جانب اخطاء كثيرة، ىجه الخصوص، ال وىاكبر خطأ ارتكبته األنظمة العربية، والواليات المتحدة عل

فالمنظمة كانت تمثل . هو اضعاف مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية داخل المخيمات الفلسطينية
 تجفيف منابع المال ىالضمان االجتماعي والضمان السياسي للفلسطينيين في مخيمات لبنان، وعندما جر

 المخيمات، ولم تعد عنصر توظيف ىضتها عل انتقاما، ضعفت قبىللمنظمة بعد حرب العراق االول
وسيطرة، وهذا ما يفسر وجود فراغ بدأت التنظيمات المتشددة في شغله بما تملكه من اموال 

 . وايديولوجيات تستقطب المحبطين اليائسين العاطلين عن العمل
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فجيرية  لبنان يعني وصول خبرة هائلة في السيارات المفخخة، والعمليات التىوصول القاعدة ال
 اربع ى مدىاالنتحارية، فالعائدون من العراق بدأوا يبحثون كيفية توظيف خبراتهم التي اكتسبوها عل

ضد الدولة ) الجيشين االمريكي والبريطاني(سنوات في مواجهة اكثر الجيوش تسليحا وتدريبا في العالم 
 . في هذا االتجاهىان الخطوة االولالعبرية اوال، واالنظمة العربية العاجزة، وسورية واالردن ربما يكون

المشهد العراقي، المشهد االفغاني او المشهد : لبنان امام مشهد جديد، وربما مزيج من اكثر من مشهد
 .والقاسم المشترك فيها جميعا هو القاعدة . الصومالي

 29/5/2007القدس العربي 
 

  حوار القاهرة يسابق التفجير في غزة  .76
  حلمي موسى

في القاهرة جولة الحوارات التي يجريها وفد حركة فتح مع مسؤولي الملف الفلسطيني فـي               تنتهي اليوم   
على أن يصل إلى القاهرة اليوم وفد رفيع المـستوى مـن      . وزارتي الخارجية واالستخبارات المصريتين   

حركة حماس يضم قيادات من الداخل والخارج على حد سواء، برئاسة نائب رئيس المكتـب الـسياسي                 
ولم يتحدد بعد موعد وصول وفود      . كة موسى ابو مرزوق، إلدارة الحوار مع المسؤولين المصريين        للحر

من الجهاد اإلسالمي والجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين إلى العاصمة المصرية، في إطار             
  . الخارجيةالفلسطينية من أجل تعزيز أسس التهدئة الداخلية و" القوى الخمس"الحوار المصري مع 

وتأتي حوارات القاهرة في ظل تنامي المخاوف من احتماالت عدم صمود اتفاق وقف إطالق النار القائم                
مـن تـوتر     بين فتح وحماس في القطاع، خاصة إثر االشتباك الذي وقع أمس في مدينة غزة وما أعقبه               

يرمـي وفـق مـصادر      كما أن حوارات القاهرة تأتي في ظل تصعيد إسرائيلي مكثـف            . وانتشار مسلح 
من حماس والجهـاد اإلسـالمي   " جبي ثمن باهظ"إسرائيلية الى خلق ردع ضد إطالق الصواريخ أو أقله  

  . بسبب الصواريخ
وأطلقت النيران، أمس، في وسط مدينة غزة على سيارة تابعة لالستخبارات العسكرية الفلـسطينية عنـد                

وبرغم افتقار هذا االشتباك إلى أي دالئل على أنـه          . مرورها بجوار موقع للقوة التنفيذية التابعة لحماس      
مخطط، إال أن االنتشار األمني الواسع الذي أعقبه من الجانبين أظهر مقدار هشاشة الهدنة المعلنة بـين                 
فتح وحماس، إذ سرعان ما اعتلى مسلحون من الجانبين أسطح المباني العالية واألبراج الـسكنية، وتـم                 

  . ين أوكلت إليهم مهمة تنفيذ بنود اتفاق وقف النار األخيرإبعاد رجال الشرطة الذ
ـ     إلى أن أحداً من الجانبين لم يكن يرغب في هـذا التـوتر،             " السفير"وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة ل

ولكن األجواء مشحونة خاصة وأن الضغط العسكري اإلسرائيلي يدفع مقاتلي حماس إلـى المزيـد مـن                 
ينية أخرى حاولت وضع االنتشار األمني في خانة الضغوط التي تمارسـها            غير أن جهات فلسط   . التوتر

وتشدد هذه الجهات على أن جدول اعمال       . حماس على الحوار الداخلي الفلسطيني وعلى حوارات القاهرة       
فتح في الحوارات هو غير جدول أعمال حماس، حيث إن فتح تتحدث عن التهدئة الميدانيـة والتحـرك                  

  . تركز حماس على أثمان ذلك داخلياًالسياسي في حين 
وتشدد هذه الجهات على أن مشكلة الحوار الوطني الفلسطيني، تتمثل في حقيقة أن الوضع التنظيمي لفتح                

ومن الجائز أن هذا الواقع هو      . بالغ السوء، كما أن تضارب المواقف بين أجنحة حماس يزيد األمر تعقيداً           
 مطالبة المصريين بالتدخل الرفيع المستوى في القاهرة لوضع النقاط          ما دفع الفلسطينيين، أو بعضهم، إلى     

  . على الحروف
فـالرئيس  . فالوضع الداخلي الفلسطيني ال يبشر بالقدرة على التوصل الى اتفاق من دون تدخالت عربية             

ـ                    سك محمود عباس يجد أنه بعيد عن مراكز القوة الفعلية، لذلك فإنه يتعامل بطريقة ال تدل على أنـه يم
واألهم أنه يعـيش    . التي عرضها على القوى الخمس لم تحظ بالقبول       " النقاط العشر "فورقة  . بأوراق قوية 
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وأشارت مصادر فلسطينية إلـى أن      . هاجس أن حماس تحاول استهدافه شخصياً وتدمير السلطة في غزة         
  . عباس تحادث في هذا األمر حتى مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل

لمقابل، فإن الخالفات في حماس بين القيادتين السياسية والعسكرية، أضعفت قدرة القيادة الـسياسية              وفي ا 
وتجلى ذلك بوضوح في االشتباكات األخيرة والتي كانت فيها يد القيادة العسكرية الميالـة              . على المناورة 

إلى التفكير بتقديم استقالتها من     للحسم الميداني، هي العليا، ما دفع عدداً من أبرز قيادات حماس السياسية             
  . مناصب حكومية عليا

وأشار مصدر فلسطيني إلى أن عباس الذي يتواجد في غزة منذ أكثر من خمسة أيام، لم يحقق أي نتـائج                    
، معتبراً أنه بات يتصرف في االجتماعات       "باهتة"ووصف هذا المصدر مساعي عباس بأنها       . في زيارته 

في أحد االجتماعات هذا األسبوع، على قراءة آيات قرآنية وأنـه قـال             وأوضح أن عباس دأب،     . كشيخ
لممثلي القوى الخمس إن الناس تموت، البلد محاصر، إسرائيل تقصف وتدمر، وطرح أسئلة عديدة طالباً               

غيـر أن   . وهو في ذلك لم ينـاقش أحـداً       . من المجتمعين التفكير فيها إلى أن ينتهي من صالة المغرب         
  . اً آخر اعتبر أن هذا الكالم ينطوي على مبالغة ومغالطاتمصدراً فلسطيني

. وفي كل األحوال، فإن األمور متداخلة بين التهدئتين الداخلية والخارجية على األقل في نظـر حمـاس                
فالغارات الجوية اإلسرائيلية التي تستهدف مقار القوة التنفيذية أو منشآت تابعة لحمـاس أو عناصـرها،                

كما أن حماس التي تدرك أن التهدئة       .  الداخلي القائل بأن إسرائيل تخدم فتح في ذلك        توفر أرضية للشحن  
وهي بالتالي تريد ثمنـاً     . مطلوبة داخلياً وإقليمياً، تحاول أن تنال في مقابلها عدداً من المكتسبات الخاصة           

منظمـة  "من إسرائيل يتمثل بوقف الهجمات والتصفيات، ومن فتح تنظيم المحاصصة الحكوميـة وفـي               
، ومن مصر معاملة أفضل لقادتها ومسؤوليها، ومن العالم رفع الحصار عن ممثليهـا   "التحرير الفلسطينية 

  . ومن الصعب تقدير مدى نجاح حماس في تحقيق ثمن مماثل من كل هذه األطراف. في الحكومة
  29/5/2007السفير 

 
  المشكل الفلسطيني لبنانياً  .77

  سليمان تقي الدين
شمال ملف العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية مرة أخرى من زاوية وجود مساحات جغرافية  فتحت أحداث ال

لعل هذا هو أسوأ أشكال البحث في عالقة الشعبين، ليس فقط ألن العالقات             . وسكانية خارج سلطة الدولة   
قفة إلـى حـد     التاريخية كانت في جملتها سلبية على هذا الصعيد، بل ألن قيامة الدولة في لبنان اآلن متو               

هذه الحـساسية كانـت     . بعيد على إيجاد مركزية أمنية وإخضاع كل سالح لمشروع سياسي وطني واحد           
ووسائل ضبطه في سـياق مـشروع       " حزب اهللا "وراء االنقسام الوطني في النظرة إلى سالح المقاومة و        

 ويبقى السالح الفلـسطيني     فال يعقل بالتالي أن تبسط الدولة سلطتها على جميع األراضي اللبنانية          . الدولة
  . في المخيمات خارج النظام العام وثغرة أمنية يلجأ إليها بعض الخارجين على القانون

 والمجـازر التـي ارتكبهـا       1982هذه اإلشكالية جرى تأجيل معالجتها منذ خروج منظمة التحرير عام           
مات بعد ذلـك شـرعية تتعلـق        لقد صار لسالح المخي   . االجتياح اإلسرائيلي بحق المدنيين في المخيمات     

بالدفاع عن سكانها فضالً عن حساسية العالقة بين التجريد من السالح ومـسألة إسـقاط حـق العـودة                   
  . والتوطين

تعاملت الدولة خالل عشرين سنة مع المخيمات كبؤر أمنية فقامت بمحاصرتها، بحدود مـا تملـك مـن                  
 أربعمئة ألف فلسطيني وأكثر من خمسين تجمعاً        لكننا نتحدث هنا عن أكثر من     . قدرات على هذا الصعيد   

هذه الكتلة البشرية وهذا المدى الجغرافي يوازيان حجم طائفة من طوائـف لبنـان،              . موزعاً في المناطق  
فيما المجتمع الفلسطيني يتعرض لظروف استثنائية غير مسبوقة في التاريخ، حيث أعلى درجات التسييس              



  

  

 
 

  

            41 ص                                      736:                                 العدد29/5/2007الثالثاء : التاريخ

الحرمـان مـن الحقـوق االجتماعيـة        (غوط على الصعيد اإلنساني     والبطالة في ظل أعلى درجات الض     
  ).  مهنة86والخدماتية الدنيا والمنع من ممارسة 

ومع تزايد التعبئـة الـسياسية والنفـسية        . تحولت المخيمات إلى معسكرات اعتقال جماعية طويلة األمد       
لحلول السياسية، ال يستطيع هـذا      الناتجة عن ممارسة االحتالل اإلسرائيلي، وانسداد األفق أمام مشاريع ا         

الكم الهائل من الالجئين ممارسة أي شكل جدي من أشكال المقاومة خارج حـدود االحتجـاج الـسلمي                  
لقد توقفت إمكانية التواصل بين هـذه المخيمـات والـداخل          . االستعراضي داخل أسوار المخيمات نفسها    

نتحدث هنا عن سـتين     . ي في أعمال مقاومة مسلحة    الفلسطيني، وبالتالي إمكانية تفجير هذا الكبت السياس      
سنة من عمر النكبة، وعن ربع قرن من إخماد الثورة الفلسطينية في لبنان ودول الجوار وتعطيل دورها                 

  . المسلح وجزء كبير من دورها السياسي
فهو خـارج مـسار النـضال       . يخضع الشعب الفلسطيني في الشتات لظروف وشروط األوضاع العربية        

. ني اليومي وفي حال من االنتظار كتلك السنوات التي أعقبت النكبة وقبل انطالق الثورة المعاصرة              الوط
فإذا كانت محنة الشعب الفلسطيني اليوم تستفز كل مشاعر الشعوب العربية وقطاعات واسعة من الـرأي                

اجزة عن االنخراط   العام العالمي، ازاء القهر الصهيوني المتمادي، فكيف بمشاعر فئات من هذا الشعب ع            
؟ وبالفعل، تضغط المناخات السياسية الجارية فـي المنطقـة          !في مهمات عملية لممارسة حقوقها الوطنية     

باتجاه تبني أيديولوجيات سلفية وأصولية عابرة للحدود تقيم ربطاً بين قضية الشعب الفلسطيني والصراع              
ت الواليات المتحدة المعادية لحقوق الـشعب       إن سياسا . مع الغرب، وال سيما االحتالل األميركي للعراق      

  . الفلسطيني وللشعوب العربية هي التي توحد مسرح الصراع في الشرق األوسط
 حول لبنان ليتناول في مفاصله األساسية موضوع حركـة المقاومـة والحركـات              1559لقد جاء القرار    

  . األصولية والسلفية، وخص الفلسطينيين بمطلب تجريدهم من السالح
صحيح أن الدولة اللبنانية، أو الجهات المسيطرة فيها، قد حاولت تجزئة تنفيذ هذا القرار، لكنها جعلت منه                 
سقفاً لتحركها وأنشأت لجنة لبحث أوضاع المخيمات على أسـاس المقايـضة بـين بعـض التقـديمات                  

خيمـات وتنظيمـه    ووافق لقاء الحوار الوطني على سحب السالح خارج الم        . االجتماعية ومسألة السالح  
، وتعاملت بعض   "حزب اهللا "لكن الدولة غرقت في األزمة الوطنية بعد حرب تموز وصراعها مع            . داخلها

. القوى والجهات السياسية مع الوجود الفلسطيني كجزء من لعبة الصراع الداخلي، ولو بـشكل مـذهبي               
الظواهر العديدة المشابهة، بل يجب     ، وال طبعاً    "فتح اإلسالم "طبعاً ليس هذا التعامل المسؤول عن ظاهرة        
، وهـي مجموعـة هامـشية       "فـتح اإلسـالم   "وإذا كانت   . رؤية المشكلة من ضمن المناخ اإلقليمي العام      

، قد ارتكبت جرائم ال يمكن السكوت عنها وعدم الحسم تجاهها، إال أنها ال تعالَج جذرياً كظاهرة                 "إرهابية"
من هنا تقتضي المعالجة لهـذا الملـف   .  في سياق سياسي عاممن ظواهر المجموعات السلفية العديدة إال   

المتشعب، الذي فتحته أحداث الشمال، االنطالقَ من إعادة تكوين وحدة الدولة ونظرتهـا للعالقـة بـين                 
فال يمكن التعامل مع هذا الملف بمعزل عن تحديد موقع لبنـان ودوره فـي               . الشعبين على أرض لبنان   

، وتحديداً الموقف من قضية الشعب الفلسطيني ودعم حقه في العودة ورفض            الصراع العربي اإلسرائيلي  
إن أي اتجاه آخر للمعالجة سيقود بالنتيجة إلبقاء الوجود الفلسطيني عنصر تأزم سياسـي لـه                . التوطين

  .تداعيات أمنية
  29/5/2007السفير 

  
  الهدنة والمقاومة .78

  مهند عبد الحميد
 بأيدينا في مدى زمني قياسي أديا إلى خلخلة النسيج المجتمعي والوحدة            إخفاقان من الوزن الثقيل جلبناهما    

اإلخفاق األول كان في مجال الصراع الداخلي، ويتمحور حول رؤية متخبطة للتنـاقض             . الوطنية في آن  
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في الصف الوطني وألسلوب حله ومعالجته، فقد تعامل معه البعض بموقف مزدوج فمن جهة يتعامل معه                
 تناحرياً ويسعى إلى حله بأقصى قوة وعنف وبما تيسر من أنواع السالح الثقيل والخفيف،               بوصفه تناقضاً 

يمكن حله كما يحل أي خالف بـين قبيلتـين          ) ثانوياً(ومن جهة أخرى يتعامل معه باعتباره خالفاً أخوياً         
  .متصارعتين

الخطـاب  .  الداخليـة  ما زالت هذه االزدواجية قائمة حتى اآلن بعد مضي أكثر من أسبوع على الهدنـة              
فثمة من يواصل التحريض الذي يطلـق مـصطلحات ال          . اإلعالمي يقدم الدليل الساطع على االزدواجية     

تترك مكاناً للصلح والتعايش، ويتأسس على هذا التحريض اعتقاد يتغلغل في أوساط المواطنين بأن اآلتي               
نتيجة العملية لمثل هذا االخـتالل فهـي،        أما ال . سيكون أعظم، وأن الصدام الدموي األشد قادم ال محالة        

والخاسر األساسي  . إحداث تمزق في النسيج المجتمعي وتقويض الوحدة الوطنية والتعدد السياسي والثقافي          
  .في رؤية وممارسة كهذه هو الشعب الذي يحتاج لكل جهد وطاقة وشراكة

 اإلقصائي الذي ال يؤمن بالتعدديـة       السبب الحقيقي الكامن خلف هذا االختالل، هو ذلك النوع من التفكير          
والطريق األقصر لإلقصاء هو التخوين وطنياً والتكفير أيديولوجياً، فيكفـي الظـن او   . من الناحية الفعلية  

االعتقاد بضلوع اآلخر في الخيانة واالصطفاف مع االحتالل لشن حرب بال هوادة ضده باسـتخدام كـل                 
من أقطاب الصراع الداخلي مع االحتالل فعلياً، فإن القطـب          نعم، إذا كان اصطفاف قطب      . أنواع السالح 

اآلخر مطالب بمواصلة الحرب معه حتى النهاية، ويصبح التراجع عن حسم الصراع معه ومشاركته في               
أما إذا كان االصطفاف تخيلياً والعتبارات      . حكومة ومؤسسات وأجهزة واحدة ضرباً من التفريط بالوطنية       

" لعـب عيـال   "هذا اسمه   ). تخوين وحدة وطنية وبالعكس   (ن النتيجة تأتي متنافرة     التفرد في السيطرة، فإ   
فليس من حق أي طرف كيل االتهامات والتراجع عنها بخفة النمر، بـل عليـه أن                . بالمصري الصريح 

يدقق رؤيته ويتعامل معها على طول الخط في السر والعلن وفي التعبئـة الداخليـة كمـا فـي التعبئـة                     
  .الخارجية

ا جرى استبعاد دخول اتجاهات مركزية في الخندق المعادي وهذا اعتقاد صـحيح، يعـززه التمـسك                 إذ
بالبرامج واألهداف الوطنية المقرة وطنياً وشعبياً، فإن الصراع على السلطة والنفوذ وتحسين الحـصص              

المعركة، ويتم  هو السبب المتبقي لتفسير الصراع الدموي الداخلي، ويأتي زج سالح التخوين بغية الفوز ب             
التراجع عنه عند الحاجة، إن هذا االستخدام غير المبدئي يلحق أفدح األضرار بالشعب وقـضيته، إنـه                 

فإلى متى يتم تكرار هـذا الخطـأ        . استبدال للمصلحة الوطنية العليا بالمصلحة الحزبية الفئوية الصغرى       
  الفادح ولماذا ال نتعلم من نتائجه المأساوية؟

عنـاوين هـذا    . كان التعامل مع الهدنة والمقاومة بدون حساب أو بمغامرة غير مدروسة          اإلخفاق الثاني   
. اإلخفاق كثيرة، الحق في المقاومة أمر مبدئي ال خالف عليه ومـن المفتـرض أن ال نختلـف حولـه                   
. واستخدام مالئم لهذا الحق ضمن شروط تجلب كثيراً من الفوائد وقليالً من الخسائر هو قضية الخـالف                

ا مضى، أسهم الكفاح المسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي من الخارج والداخل في بلورة الهوية الوطنية               فيم
والكيانية الدوالنية الفلسطينية وفي انتزاع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته               

المـسلح فـي تحريـر      أما على صعيد دور الكفاح      . المستقلة في مواجهة الطمس واالستالب والوصاية     
 1982األرض المحتلة فلم يكن له أثر يذكر، بل إن الكفاح المسلح من الخارج أخفق بالكامل بعـد عـام                    

منذ ذلك التاريخ توقفت كافة الفصائل الراديكاليـة        . أمامه) لبنان(الذي شهد إغالقاً آلخر الحدود العربية       
اركة محدودة في مقاومة االحـتالل اإلسـرائيلي        والمعتدلة على حد سواء عن الكفاح المسلح باستثناء مش        

عندئذ دخلت الثورة المسلحة في مأزق استراتيجي كبير عنوانه إسـقاط دور            . داخل لبنان ولفترة وجيزة   
نصف الشعب الفلسطيني الالجئ في الخارج من النضال وتقرير المصير ارتباطاً بتوقف الكفاح المـسلح               

بيـد ان انـدالع     . ية جديدة تحافظ على دور فاعل لنصف الـشعب        من الخارج وبعدم ابتكار أشكال نضال     
  .االنتفاضة الشعبية األولى خفف من وطأة هذا المأزق الذي عاد وتعمق بعد أوسلو وقيام السلطة
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االنتفاضة الثانية تحولت بسرعة إلى انتفاضة مسلحة وتراجع طابعها الشعبي، هل كان هذا االنتقال مبرراً               
معلن الستخدام السالح كان من باب رد الفعـل علـى القمـع الـدموي اإلسـرائيلي                 ومالئماً؟ السبب ال  

لالنتفاضة، وهذا يشير إلى أن االنتقال الى السالح لم يكن مدروساً، والدليل على ذلك أن أياً من الفصائل                  
مة في  التي قادت التحول نحو السالح لم تقم بمراجعة وال بتقييم جدي للتجربة، وجرى قذف الحق بالمقاو               

  .مواجهة كل نقد للطرق الخاطئة في استخدام ذلك الحق
السبب غير المعلن الستخدام السالح والمبالغة في استعراضه وفي تكوين ميليـشيات عـسكرية كبيـرة                

الموازيـة للـسلطة الرسـمية،      " حماس"وخاصة بعد انسحاب قوات االحتالل، كان بهدف تعزيز سلطة          
وجوده ضمن قبـضة أمنيـة      : (ان خصوصية الواقع الفلسطيني   . لمجتمعوبهدف بلورة الهوية اإلسالمية ل    

وانعزاله عن أي عمق وامتداد إقليمي داعم، والتحوالت الدولية العميقة التي جعلت حركة             ) محكمة الصنع 
التحرر الفلسطينية بدون سند وال حماية وال غطاء، كل هذا يجعل من استخدام ذلك الحق محدوداً وفـي                  

كان هذا حال استخدام الكفاح المسلح فـي الواقـع قلـيالً مـن              . س اسلوباً رئيساً للنضال   كل األحوال لي  
االستخدام ضد االحتالل وكثيراً من االستخدام في المعادالت الداخلية، وال يخلو األمـر مـن اسـتخدامه                 

  .العتبارات إقليمية
 انهـاء العمـل بالهدنـة أو        الحديث عن . الحديث عن هدنة والقبول بها يعبر عن حدود استخدام السالح         

إن تحديد شكل النضال ال يأتي بـرد فعـل غاضـب وال             . االلتزام بالهدنة المتبادلة يعبر عن خلل فادح      
القيادة السياسية تحدد شكل النضال المالئم      . وال باستجداء تبادلية الهدنة مع االحتالل     . بصيغة انتقام لحظية  

هـل نـستطيع إعـالن      . متناقضة بين الشعب واالحتالل   واألنجع في كل مرحلة باالستناد للخصائص ال      
مواجهة مسلحة مع االحتالل في شروط حصار وانعدام الحماية القانونية؟ الجواب ال ألن هذا األسـلوب                
يالئم دولة االحتالل وال يالؤمنا، النه سيلحق بنا دماراً وخسائر فادحة وال يلحق بـاالحتالل إال خـسائر                  

حكيمة هي القيادة التي ال تدخل معركة تكون نتيجتها التسليم بإمالء القوة الغاشـمة              القيادة ال . محدودة جداً 
علينا أن نحدد شكل النضال بعناية فائقة بدون أن يرتبط ذلك بموافقة أو عـدم               . من موقع الضغط العنيف   

  .موافقة االحتالل
   29/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  والضمانات" حماس"التباسات  .79

  درعبداهللا اسكن
لتهدئة الوضع الداخلي   " فتح"و" حماس"مع اضطرار مصر الى أن تتولى مباشرة المفاوضات بين حركتي           

الفلسطيني، تكون هذه األزمة تجاوزت مجرد تعارضات في وجهات نظر بين طرفي حكومـة الوحـدة                
 وعنـدما تتحـدث   . الفلسطينية، ومجرد إشكاالت أمنية ترتبط بفوضى السالح خصوصا في قطاع غـزة           

في هذه المفاوضات التي بدأها الجانب المصري في        " فتح"عن ضمانات قبل الجلوس مباشرة مع       " حماس"
  .القاهرة، على شكل جوالت مكوكية، يفهم منها ان األزمة أكثر من مجرد فقدان ثقة

نيـة  وباآلليـات التق  . ، وباستمرار، تمسكها باتفاق مكة الذي أدى الى حكومة الوحدة         "حماس"تعلن قيادات   
لكنها أبقت على االلتباس السياسي في القضية التي تـشكل          . لتنفيذه، خصوصا الجانب األمني الداخلي منه     

فهي تعاملت مع الجانب    . روح هذا االتفاق، والتي جرى التعبير عنها بوضوح في مبادرة السالم العربية           
طيها مزيداً من المواقع التي تتيح      من االتفاق الذي يعزز وضعها الناتج عن االنتخابات التشريعية، بما يع          

مـن دون ان تعتبـر نفـسها معنيـة          . لها إحكام سيطرتها كتنظيم له وجهة نظر معينة ومرجعية محددة         
هذه السلطة التي تمثل فلسطين في      . بالخالصة االساسية التي يفرضها عليها كونها باتت جزءا من السلطة         

وأي تملص من هذا    . جماع العربي في دعم المبادرة السلمية     الجامعة العربية والتي عليها ان تنضم الى اال       
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ألن الرعاية السعودية لهذا االتفاق جاءت، عشية القمـة العربيـة،           . االلتزام بات مرادفا لنقض اتفاق مكة     
  .وفي أفق مبادرتها

 تعاملت مع االتفاق في جانبه الداخلي فحسب، في محاولة لالستفادة، سـلفاً، مـن             " حماس"والواضح ان   
الغطاء العربي وجعل أي انفتاح على السلطة، في الظروف الجديدة، يمر بالضرورة برفـع التحفظـات                

والضمانات التي تطالب بها    . العربية والدولية عن العالقة المباشرة معها كتنظيم، وليس كجزء من السلطة          
 أجوبـة عـن االسـئلة       في مفاوضات القاهرة تتعلق بهذا الجانب، من دون ان تعتبر نفسها معنية بتقديم            

  .السياسية التي ما تزال عالقة بين الجانبين، خصوصا مبادرة السالم العربية
وهـي  . أخطاء كثيرة في إدارتها للسلطة وتتحمل مسؤوليات أكيدة في النزاعات على النفوذ       " فتح"ارتكبت  

وال تمكن تبرئـة    ". حماس"لم تتمكن بعد من استيعاب حجم الصفعة االنتخابية التي تلقتها، واستفادت منها             
لكن عمق األزمـة الفلـسطينية      . بعض قادتها الميدانيين من افتعال اضطرابات لحسابات خاصة وزبائنية        

الحالية، وما أدت اليه من اقتتال داخلي بين طرفي االئتالف الحكومي، ال يرتبطان برغبة فـي اصـالح                  
  .ومنها مبادرة السالم العربية، وإنما بسعي يريد قلب معادلة الصراع مع إسرائيل، "فتح"

وال يـرتبط هـذا     . ال تحتاج إسرائيل الى تبريرات إضافية الستمرار عدوانها على الفلسطينيين وقيادتهم          
انـه  . تمسكها بالحقوق الفلسطينية، وبالحق في الرد على العدوان وحماية الذات         " حماس"العدوان باعالن   

  . على أساس الدولتين واالنسحاب من األراضي المحتلةمرتبط هو اآلخر بسعي الى تعطيل أي حل عادل
فهي شاركت فـي    . الملتبسة الموقف من مبادرة السالم العربية تتجاور مع التباسات اخرى         " حماس"لكن  

ولم تتمكن حتى اآلن من إعطاء أجوبة مقنعة عـن          . خطف الجندي االسرائيلي شاليت مع تنظيم اصولي      
ولـم  . بريطاني جونستون في غزة مقر قياداتها وقواتها االساسية       عدم كشف مالبسات خطف الصحافي ال     

ابـو  "تحاول ان تأخذ المسافة الضرورية عن بيان الخاطفين المطالبين باطالق اصوليين في اوروبا ورد               
  .االستعداد الستقبالهم" القاعدة"واعالن " قتادة

موقف من االرهـاب االصـولي فـي        ومن االلتباسات التي لم تبدد، رغم النفي والتوضيح والتصحيح، ال         
ويتكرر اآلن، في لبنان، التبـاس  . من نعي الى إشادة الى نفي"... الزرقاوي"العراق، خصوصاً بعد مقتل    

، وذلك بالتركيز على الجانب االنساني من مواجهات مخيم البارد، ودعوات           "فتح االسالم "مماثل يتعلق بـ    
نب األكثر إثارة للقلق وهو الموقف السياسي من هذا النوع من           إلى التسويات مع هذا التنظيم، وإغفال الجا      

  .االرهاب وتصوراته لحل القضية الفلسطينية واستغالالته لها
 الفلسطينية، ومـا يعقّـد      -إن التجاور مع هذا النوع من االلتباسات هو ما يعرقل المفاوضات الفلسطينية             

 االسالمية الفلسطينية ان تعطي الضمانات لتبديـد        وعلى الحركة ". حماس"العالقات العربية والدولية لـ     
  .هذه االلتباسات

  29/5/2007الحياة 
 

   بعدسة لبنانية مكبرة"فتح اإلسالم" .80
  محمد المزعل

.  بسيوف فتح االسـالم    للبناني نحر فيه أفراد الجيش ا     تتعدد الروايات حول ما جرى فجر ذلك اليوم الذي        
ولمعارضيها روايات فيها البعض    . رة تشي بارتباك وقلة خبرة    للسلطة روايتها بما تحمل من أكثر من ثغ       

لكن الواضح أن ما يجـري مـشهد مـن مسلـسل            . من التحامل غير الموضوعي على أداء قوى األمن       
ال بد من تحجيم المشكلة حتى يسهل       . ن االنتحار وسفك الدماء   عصابات تمته . الفوضى في غير بلد عربي    

  .من جديد..  يهدد بفرط الكيان اللبنانيوإال فإن تعظيمها. التعامل معها
 داهمت شقة يحتمي فيها أفراد العصابة األصولية فـي أحـد            تجمع الروايات على أن قوى األمن الداخلي      

مئـة  . بعد يومين من سطوهم على بنك مملوك آلل الحريـري         ) الشمال اللبناني عاصمة  (أحياء طرابلس   
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 العصابة مدججة بالسالح والعتاد ما أجبر القوة االمنية         كانت. وخمسون ألف  دوالر كانت حصيلة السرقة      
. نطقةلكن العصابة أوعزت ألفرادها بهجوم مضاد استهدف مواقع للجيش قريبة من الم           . على االنسحاب 

إلى مهاجع الجيش في المنطقة المحيطة بمخيم نهـر البـارد،           ) بصورة غير مفهومة  (البعض منهم تسلل    
نحر الجنود  . كانت الساعة الرابعة فجرا أو قبل ذلك بقليل       . الجنود نائمون المطل على البحر المتوسط، و    

 منطقة القلمون القريبـة قتلـوا بالرصـاص         ز في جنود آخرون كانوا على حاج    . على الطريقة الزرقاوية  
  .ما تال ذلك صار معروفا. غدرا

وتصريح حكـومي   .  البنك في الشقة   تقول الحكومة إن العملية تقررت إثر معلومات عن تحصن سارقي         
الغريب أن . ه بهالكن الجيش يؤكد أن احدا لم يبلغ    . آخر قال إن العملية كانت مقررة منذ أكثر من شهرين         

  . الحكومة تعترف بهذا في حين تم إبالغ محطتين تلفزيونيتين بموعد دهم الشقة لمواكبة العملية إعالميا
 فـصل   حرب مخيمات إلشغاله عـن دوره فـي       المعارضة ترى أن العملية مدبرة الستدراج الجيش إلى         

 منع تطور األمور إلـى      معارضة إلى دور الجيش في    وتشير ال . التيارين المتصارعين سياسيا في بيروت    
  . األسوأ خالل اشتباكات ديسمبر الماضي في ضواحي بيروت والجامعة العربية

أي اقتحام المخيم   (م العسكري   ويبرز من صقور مبدأ الحس    .  المحصلة، تطالب الحكومة الجيش بالحسم     في
. المعروف في بعض األوساط بجنرال ثكنة مرجعيون      . وزير أحمد فتفت  ال) بما في ذلك من تصعيد خطير     

  . حين أمر جنود الثكنة باالستسالم لقوة اسرائيلية هاربة من نار حزب اهللا خالل حرب الصيف الماضي
وهو أيضا موقف سعد الحريـري ووليـد        .  االسالم  يطالب باقتحام المخيم النهاء ظاهرة فتح      فتفت اليوم 

  . يدين لهم بالوالءجنبالط وسمير جعجع ومن
ال . تطالب بالتهدئة وحل سياسي من غير أن توضح طريقة هذا الحـل         ) باستثناء ميشال عون   (المعارضة

أو حتـى   أحد من الفريقين يبدو متأكدا مما يقول أو مدرك لما يمكن أن تسفر عنه خطوة اقتحام المخـيم                   
  ).عازمة على االنتحار (وضات سياسية مع عصابة ارهابيةالدخول في مفا

  . ولذلك فإن األزمة على األرجح مرشحة للبقاء وقتا
قد يحصل مثلـه فـي دول       . سيرك مفتوح على الدم واأللم وأنين الالجئين      . هذا ما يجري منذ عشرة أيام     

وكـذلك فـي الـسعودية ومـصر والجزائـر          . في اليمن أزمة مشابهة   . بل ويجري فعال  . عربية أخرى 
  . والمغرب

وإعطائـه  . هناك نزعة لبنانية لتعظيم كل حـادث      . لفوتأثير مخت .  لبنان له طعم آخر    لكن كل شيء في   
وفي حالة فـتح    . ترى األشياء أضعاف حجمها األصلية    . العين اللبنانية عدسة مكبرة بالفطرة    . أبعادا أكبر 

  .اإلسالم يصبح االمر خطيرا
أي دولـة هـشة؟ وأي      . د مواجهات بين القوى األمنية وعصابة خارجة على القانون بانهيار الدولـة           تهد

  مجتمع منقسم ذلك الذي ال يحتمل أزمة ال تزيد مساحتها عن بضعة كيلومترات مربعة؟ 
ـ    تهدد كيانه عصابة ربما صنعتها مخابرات ما، كما صـنعت مثيالتهـا مـن              . "لبنان" غريب أمر هذا ال

وتجسد على األرض فشل    . غير بقعة عربية   مات االرهابية التي تعيث فسادا وفوضى باسم الدين في        المنظ
المجتمع العربي في تأسيس قيم حضارية تتناسب والتقدم السياسي والتكنولوجي الذي تعيـشه مجتمعـات               

  .غير بعيدة عنا
مـسار  وبحكم ال . د الطوائف والمذاهب  بحكم تعد . ربما المسألة اللبنانية أكثر تعقيدا عن بقية الدول العربية        

خاصة بعد البيان االخير للقاعدة الذي هدد المسيحيين اللبنانيين بالذات في           .  للدولة منذ االستقالل   الليبرالي
الناطق الذي ظهر على التلفزيون بلهجة      . حال استمرار هجمات الجيش على مواقع االرهابيين في المخيم        

. في حين أن ذلك ال يمكن ان يكون أبعد من الحقيقـة           . نانيةئد القوات اللب  خليجية اعتبر أن ميشال عون قا     
  . خصم لدود للجنرال عون) وزعيمها سمير جعجع(فالقوات 
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هـذه  .  يجري ليس في لبنان فقط بل في غيره من الدول العربيـة            هذه المفارقة تشكل ربما مفتاح فهم ما      
 يهمها أين تقاتل طالما تشبع رغبتها في سفك دمـاء           قتل والفوضى ال  الجماعات الجاهلة التي استمرأت ال    

مدفوعة بأحقاد طائفية وتحريض إعالمي غير مسبوق من جانب محطات فـضائية وصـحف              . مخالفيها
 ون،الخونة، العمالء، المتأمركون، الليبراليـون، العلمـاني  : وأشباه مثقفين يحددون لهؤالء الجهلة أعداءهم 

وصاف التي صارت تجري بخفة مستهجنة على األلـسنة وصـفحات            وغير ذلك كثير من اال     "األقليات"
  .الجرائد من دون أن تثير استنكار الناس

تطبق عليهم القوات العراقية الخناق فيطيرون      .  يطاردون في السعودية فينتقلون إلى العراق      هؤالء الجهلة 
  . من دون هدف سوى سفك الدماء الزكية. وهكذا. إلى لبنان

وهذا ما على اللبنانيين فهمه قبل الدخول في تصعيد ضد          . جم مشكلة مخيم نهر البارد    هذا على األرجح ح   
ال تستحق هذ العصابة اسـتقطابا سياسـيا أو         ). في مخيمات البؤس  (بعضهم البعض أو ضد الفلسطينيين      

 لـن تـسقطه بالتأكيـد عـصابة مـن            تستطع اسرائيل تطويعه طوال ستين عاما،      لبنان الذي لم  . طائفيا
  .حاريين الجهلةاالنت

  29/5/2007األيام البحرينية 
  

 دخول المخيمات مشروع فتنة طائفية : لبنان .81
 لينا الطبال. د

في أمريكا يعاني جورج بوش من وهم اعتقاده انه السيد المسيح المخلص، أما في لبنان فهناك فئة تعاني 
 . من وهم اكبر العتقادها هذا االعتقاد

ن األحداث التي دارت مؤخرا والتي ال تزال في شمال لبنان فأسف علي حدثنا ناطق باسم هذه الفئة ع
أحوال الوطن الغالي، وإتهم أشقاء حاقدين علي إلحاق أفعال شنيعة من أجل عرقلة مشروع المحكمة 

 .الدولية
، هناك لنكن واقعيين قليالً. إننا كشعب لبنان قد سئمنا هذه الرواية، هذه الردود المنسقة واالتهامات المنمقة

 .  الشرق االوسط الجديدى رسم خطة جديدة للمنطقة يدعىمشروع أمريكي يهدف إل
 المنطقة وإنشاء موقع أمني استراتيجي ىسعي واضح ومعلن لإلدارة األمريكية في فرض هيمنتها عل

 .متقدم لها هناك، وكل من يعتقد غير ذلك فهو يعاني من أضغاث أحالم
إال أنه ما دمتم ... ما بينكم عن الجهة التي تكمن وراء تنظيم فتح اإلسالم فال تتساءلوا وال تراهنوا في

ألم تكن رائحة حرب جديدة قادمة تزكم :  أن أطرح عليكم هذا السؤالى التساؤل فاسمحوا لىمصرين عل
 أنوفكم؟

علم اهللا الخوف من أحداث ستقع الصيف القادم كانت الهاجس األكبر لنا جميعاً، وها قد بدأت في لبنان وي
 األبواب وأمريكا سوف تجهد في إيصال ىفإستحقاقات اإلنتخابات الرئاسية المقبلة عل. كيف وأين ستنتهي

 .مرشحها
بعد الفشل الذي لحق باإلدارة األمريكية في العراق، وبعد هزيمة الجيش اإلسرائيلي في لبنان الصيف 

 إنشاء قوة هدفها التخلص من حزب ىلبنان علعملت هاتان القوتان بالتعاون مع حلفاء لهما في . الماضي
فتنظيم فتح اإلسالم يراد به خلق .  ذلك تأييد الجماعات المتطرفة من السنةى وإن عنىاهللا بأي ثمن، حت

 ى أحد أن أمريكا تلعب على شيعي تمهيداً للتقسيم الطائفي في المنطقة والذي لم يعد خافياً عل-نزاع سني 
 .وتره

مارس الماضي، قام هذا / إن مع الباحث السياسي سيمور هيرش في آذار. إن. سيفي مقابلة اجرتها 
األخير باتهام واشنطن وبيروت والسعودية في خلق ما يسمي بميليشيا فتح اإلسالم وشبه األمر بما حصل 
ن في أفغانستان في الثمانينات عندما مولت أمريكا تنظيمات بن الدن لمحاربة المد الشيوعي ثم ما لبث أ
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كذلك كتب هيرش في جريدة نيويوركر األمريكية حول هذا الموضوع وأشار . انقلب عليها هذا األخير
 قيام سعد الحريري في تمويل ميليشيا فتح االسالم من أجل إستعمالها وقت الحاجة، فيما قدمت جهات ىال

 .حكومية مواليه له تسهيالت المرور األمنية من أجهزة األمن العام اللبنانية
بهذا االتجاه ذهب المحلل السياسي طوري هاندن حين نشر في دالي تلغراف اللندنية مقاله في شهر 

 قيام إدارة جورج بوش في أمريكا وايهود المرت في اسرائيل ىيناير الماضي أشار به ال/ كانون الثاني
 في لبنان من اجل ضرب بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ومع الحكومة اللبنانية بهدف إنشاء تنظيم

عديدة هي التسربات األمنية والتحليالت السياسية الذي تدعم أقوال سيمور هيرش والتي . الشيعة هناك
 . تشير بأصابع اإلتهام حول الدوافع والجهات التي أحيت هذا التنظيم األصولي

 عنه إيصال حفنة بعد الزلزال السياسي الذي حدث في لبنان عقب اغتيال رفيق الحريري والذي نتج
 إحداث زلزال سياسي ى اإلدارة األمريكية الىتسع.  بعض المرافق الرسميةى الحكومة، وعلىاستولوا عل

 جميع ى سدة رئاسة الجمهورية والسيطرة بالتالي علىآخر تهدف به هذه المرة إيصال حليف لها إل
 ... المؤسسات المهمة في الدولة بما فيها الجيش

قراطية في لبنان، ويرسي األمن في إسرائيل ويصبح التخلص أسهل من حزب اهللا ومن هكذا تُعزز الديم
 . أنصاره

 قتيال 80إن الذي يحصل في لبنان الشمالي اليوم يمكن تعريفه بالكارثة اإلنسانية، فخالل عدة ايام سقط 
 ماليين 4ع  ترويى ألف نسمة من الفلسطينيين دفعة واحدة، إضافة إل31وجرح المئات، وسجل نزوح 

 . نسمة من سكان لبنان
كلبنانيين علينا أن ال ...  الزواياىخالل أسبوع واحد فقط تم استحضار روح وحش الحرب القابع في احد

 . ننسي وال لحظة هذا الوحش
 وفقا لخطة مزدوجة هدفها زج المؤسسة العسكرية في الصراع ى الشارع قد أتىان قرار إنزال الجيش ال

هناك نية مبيتة في التخلص نهائياً من المخيمات الفلسطينية خوفاً . ام المخيمات الفلسطينيةمن جهة، وإقتح
فهم يريدون منطقة نظيفة آمنة تشكل ممرا ومرتعاً . من أي حركات مقاومة قد تنشأ بها مستقبالً

ماء لنا فمواكبة مشروع الشرق األوسط الجديد تقضي تصفية أي انت. لإلستعمار االمريكي واالسرائيلي
 .ومحي قوميتنا وهويتنا واستبدالها بأوراق فئوية طائفية

 األخص في منطقة ى أن مجازر وجرائم ضد اإلنسانية ستقع في لبنان وعلىهناك فائض من األدلة عل
فالعملية العسكرية لن تنتهي عند حدود مخيم البارد بل أنها . الشمال إذا قرر الجيش دخول المخيمات

ة طرابلس وكافة المناطق المحيطة بها، ومن المؤكد أنها ستترك أثرها في كل لبنان ستمتد لتشمل مدين
لنفرض جدالً أن العملية العسكرية سوف تنحصر بالبارد فقط إال أنها ستخلف وراءها مئات . والمنطقة

 هذا.  األمراض واألوبئة التي تنتج عن الحروب وعن استعمال األسلحةىاأللوف من الضحايا إضافة إل
ولم نطرح بعد طبيعة األسلحة األمريكية التي سيستعملها الجيش اللبناني في ضرب مخيم البارد الذي يقع 

 ). قرية300نحو ( عكار ىفي بين مدينة طرابلس وقر
فيعدمون، أو يسجنون : في جميع دول العالم تجري محاكمة المتعاملين مع العدو، هؤالء يسمون بالخونة

فهم يعفي عنهم . إال عندنا في لبنان فللخونة وضع خاص.  حقوقهم المدنيةأو يهمشون أو تسحب منهم
ليصبحوا من القادة والزعماء أو من رؤساء األحزاب، أو ليشغلوا مناصب حكومية، أو ليقترح اسمهم في 

فيتألق نجمهم في الصحافة والتلفزيون ويتبؤون مراكز الشرف ويقصون . شغل كرسي رئيس الجمهورية
 .ي الحفالت االجتماعية، ويعطون دروسا في الوطنية عند اشتداد األزماتاألشرطة ف
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 محمد صالح المسفر . د
كل الدالئل واألفعال تشير الي ان منظري مدرسة أوسلو وخريجيها وأتباعها ومناصريها والراكضين 
حول مجمعات الكيبوتس يسعون للنيل من منظمة التحرير الفلسطينية التي أسسها عمالقة الشعب 

 .لسطيني أمثال احمد الشقيري رحمه اهللا واخوانه من شرفاء الشعب العظيمالف
هذه المدرسة الموبوءة وجمهورها من المرتزقة واالستسالميين والمرتبطين بأجهزة مخابرات أجنبية 
وعلي وتيرة واحدة لبث روح اليأس والقنوط في الشعب الفلسطيني من عدالة قضيتهم وامكانية الحلول لو 

 .ي الخونة والعمالء واالتباع عن ارادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلةشلت أيد
م ومعاول الهدم أمعنت في اسقاط منظمة 1993منذ اعالن توقيع عقد انشاء مدرسة أوسلو أواخر عام 

التحرير الفلسطينية فال جددت لجنتها المركزية وال مؤسساتها التي أكل الدهر عليها وشرب وتسارعت 
 الممثل الشرعي الوحيد وتحطيم قواه بدءا من تعديل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني بما خطي هدم

يتناسب واتفاقيات أوسلو المشؤومة، وانتهاء بالعمل الجاد لتصفية المقاومة المسلحة، كل هذا كان يسير 
 .لصالح ما سمي السلطة الفلسطينية 
 في بيروت اجتماع تنادي اليه البعض من شرفاء الماضي انعقد) مايو(في النصف األول من شهر ايار 

الشعب الفلسطيني الغيورين علي منظمة التحرير الفلسطينية ليتدارسوا فيما بينهم قواعد ومحددات 
الصالح منظمة التحرير والعودة بها الي أطرها الوطنية الستعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني 

 . زيين وقيادات التيئيسوتنقية صفوفها من الدخالء واالنتها
ماذا كانت ردة الفعل عند بلطجية أوسلو؟ شجبوا واستنكروا واحتجوا ورفضوا وادانوا كل المجتمعين 

 .ونعتوهم بما ال يليق بمكانتهم
في األسبوع الماضي دعا البعض من أشراف الشعب الفلسطيني في القارة األوروبية الي اجتماع عام لكل 

 في أوروبا ليلتقوا في مدينة برشلونة في اسبانيا لتدارس أحوالهم في الغربة أبناء فلسطين المقيمين
والشتات وما يلحق بوطنهم من مؤامرات علي حقوقهم المشروعة وعلي رأسها حق العودة الي وطنهم 

 .فلسطين
ما ماذا كانت ردة الفعل عند نواطير مدرسة أوسلو الخبيثة؟ الرفض المطلق لطبيعة هذا االجتماع ولكل 

سيصدر عنه من قرارات، األمر الثاني الحيلولة دون وصول الكثير من المدعوين وذلك عن طريق 
ممارسة ضغوط متعددة وعلي كل الصعد واالتجاهات بهدف افشاله والحيلولة دون تجمعات فلسطينية 

 . حتي في المنافي
ة، منظمة التحرير حل محلها مسؤول كبير من مدرسة كامب ديفيد أم الكبائر يقول لقيادات فلسطينية حر

سلطة فلسطينية والتعامل مع تلك السلطة له األولوية، ويذهب ذلك التلميذ النجيب الي القول ان منظمة 
فلسطينية تريد أن تنضم الي منظمة التحرير فعليها أن تقدم طلبا تعبرفيه عن رغبتها األنضمام الي 

 .المنظمة
يعد ذا قيمة، وان القيمة هي للسلطة الفلسطينية وليدة أوسلو، ثم يقولون ان دور المنظمة لم !! يا للهول

يعودون عن ذلك فيقولون من يريد االنضمام الي منظمة التحرير عليه أن يقدم طلبا الي مدرسة أوسلو 
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وكامب ديفيد، يعني ذلك أن علي حماس وحركة الجهاد االسالمي وغيرها أن تتقدم بطلب االنضمام الي 
 .لقبول باصالح المنظمة وتفعيل مؤسساتها والخروج بها من ربقة مدرسة أوسلو الموبوءةالمنظمة وليس ا

ما أردت قوله أن من بين نواطير وسعاة وخريجي المدرسة العباسية أفرادا وجماعات لعبوا أدوارا اشد 
لعلقمي فتكا بالشعب الفلسطيني من بعض قوي الشر أمثال أبو رغال وكوهين وجنرال الخيانة لحد وابن ا

 .وغيرهم ان ادوار هؤالء معروفة في التاريخ من العراق الي لبنان الي فلسطين
 أسنة الرماح األمريكية ىأريد ان اذكر السيد االغوي أن السيد أبو مازن عندما عين رئيس وزارة عل

طالب السيد ياسر عرفات كشرط لقبوله رئاسة الوزارة أن توضع تحت تصرفه وادارته وبضغوط 
 عرفات كل من المالية واالعالم والخارجية واالذاعة والتلفزيون وصندوق ىية اسرائيلية علأمريك

االستثمار والحج واألوقاف وكذلك األمن والمعابر وسؤالنا، لماذا لم يسلم هذه المؤسسات لرئيس الحكومة 
س الحزبية أو  السلطة عبر صناديق االنتخابات الشعبية وليىاسماعيل هنية علما بان األخير جاء ال

 .الطائفية كما حدث في العراق
باألمس حدث االقتتال في الساحة الفلسطينية بين أنصار الحق وأنصار الباطل، وتوقف القتال بين 
الطرفين وتسلمت قيادة الجيش الصهيوني المهمة وراحت طائرات العدو الحربية ومدفعيته الثقيلة تدمر 

ارا بالمدنيين العزل وتؤكد القيادات الصهيونية علي اختالف مواقع حركة حماس والجهاد، وألحقت اضر
درجاتها بأنها ستقضي علي قيادات حماس قتال، واعتقلت وما برحت تعتقل قيادات حكومية بدرجة 
وزراء أدوا القسم أمام رئيس السلطة ونواب في المجلس التشريعي ورؤساء بلديات أي مجموعة من 

وكأني بهم يقولون لبني . نواطير أوسلو شعرة في شارب أو في جفن عينالمحافظين الرسميين ولم تهتز ل
 .صهيون شدي علي حماس وأنصارها الوثاق كي ال يبقي منهم أحد

 تنفيذ خطة دايتون المشهورة القصاء حركة حماس ىوالسؤال هل تم االتفاق مع العباسيين االسلويين عل
  االبد؟ىمن الساحة الفلسطينية وال
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