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  56  :كاريكاتير

   منهم في انفجار داخلي3..  غزة والضفة.1

فرق الموت اإلسرائيلية اغتالت مـساء       نقالً عن مراسليها أن      30/5/2007ة    

تواجـدهم  ثناء  أرام اهللا لتفاجئ مجموعة من النشطاء           

ن ما قامت به قوات االحتالل في رام اهللا      إ": لى استشهاد عبد الحليم قائالً    

ف للعدوان 
  . الفلسطينيشعبالومي على 

ثالثة  نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي، أن          30/5/2007 الخليج اإلماراتية    ن جهة أخرى، ذكرت   
ـصيرات وسـط               

***  
  
سبعة شهداء في 
طلقت صاروخاً على أ" سرائيليةإ"ن طائرة استطالع  أغزة في 30/5/2007 وكالة معاً فاد مراسلأ
لى استشهاد قساميين إدى أا م، ربعاءقل باتجاه مجموعة من نشطاء القسام شرق جباليا فجر اليوم األاأل

  .خرعرف منهم الشهيد محمود عيسى حمود، فيما لم يتم التعرف على جثة الشهيد اآل
ن الطيـران   إ قالـت    "سرائيلياإل"متحدثة باسم الجيش    أن    إلى غزة من   30/5/2007رويترز  وأشارت  

 القطاع بالقرب من مخيم     في الجزء الشمالي من   " رهابيين المسلحين مجموعة من اإل  " استهدف   "سرائيلياإل"
  .جباليا لالجئين

 األيام الفلسطينيوأوردت
 مجموعة الشهيد أيمن جودة في محافظة جنين،        -  قائد كتائب الشهيد أبو عمار     ،أمس محمد هشام مرعي   

 الـشهيد   ة إلـى أن   راإلشـا جدر  وت .فر دان غربي المدينة   خالل كمين نصبته له في مسقط رأسه قرية ك        
مرعي يعتبر أحد أبرز المطلوبين لقوات االحتالل التي حاولت اغتياله عدة مرات على مـدار الـسنوات                 

 بـرد   "إسـرائيل "ونعت مجموعة الشهيد أيمن جودة قائدها في محافظة جنين، وتوعدت            .الثالث األخيرة 
لبت جميع األجنحة العسكرية للقوى الوطنية واإلسالمية، بالتوحـد فـي           مزلزل على جريمة اغتياله، وطا    

  .خندق مقاومة االحتالل
البلـد  (رام اهللا محمد جمـال ونائـل نخلـة          عن مراسليها في     30/5/2007القدس الفلسطينية   ونقلت  
 خاصة اقتحمت مدينة "سرائيليةإ" قوة   أن) للصحافة
 ومن نشطاء كتائـب     17فراد جهاز الـ    أحد  أبو ظافر   ألى عمر عبد الحليم     إ لتوجه رصاصها    ،في مطعم 
صيب فـي العمليـة خمـسة       أ منذ ثالث سنوات، و    "سرائيليةاإل"تطارده السلطات   الذي  قصى، و شهداء األ 

مـصطفى  .عالم د اإلاستنكر وزير   قد  و .مواطنين خالل المواجهات التي دارت في المكان عقب االغتيال        
إدت  أالبرغوثي هذه العملية التي     

معان في التصعيد العسكري وجريمة جديدة من جرائم االغتياالت والرد الفعلي من جانب الحكومـة               إهو  
  ." على جهود التهدئة المبذولة فلسطينياً"سرائيليةاإل"

أفراد القوة االحتاللية ، إلى أن  نائل موسى،رام اهللا في 30/5/2007 الحياة الجديدة ولفت مراسل
 وهي عملية ،طلقوا النار باتجاهها لدى تواجد الوزير بداخلهاأ بمركبة البرغوثي عندما ضراراًأ واألحق

ن الجميع هدأ و ال تفرق بين فلسطيني وآخر"سرائيلإ"ن أ على رأى البرغوثي فيها تأكيداً
الي
م

 وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في انفجار وقع في مخيم النوافلسطينيين استشهد 
نترناشونال إن اثنين من نـشطاء الـذراع المـسلحة          إي ليونايتد برس    وقال مصدر أمني فلسطين   . القطاع

. "إثر انفجار هائل وقع في المخـيم      "لحركة الجهاد اإلسالمي وأحد المارة استشهدوا وأصيب اثنان آخران          
  .وذكر المصدر أن المعلومات األولية تشير إلى أن المجموعة كانت تقوم بإعداد عبوات ناسفة
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واسـتكمال مـشوار    " االسـرائيلي " الجانبين الفلسطيني و   ىسكري عل      

على غزة ومبادرة التهدئـة التـي       " االسرائيلي"وقف التصعيد   "ينج عددا من القضايا منها        

بـذلك  " اسرائيل"إننا نرجو أن ال تفكر       "عباساحتالل قطاع غزة، قال       

الخطـوط  " سيتباحث مع عبـاس حـول        

 : ادم انتوس وافيدا الندو وكوريني هيلـر       ،القدسنقالً عن مراسليها في      29/5/2007رويترز  جاء في   
يعني انـشاء       

 البرلمان األوروبي يشدد على إقامة الدولتين و..ت األسبوع القادم يلتقي أولمرعباس 
أكد مصدر فلسطيني رفيع    :  حكمت يوسف  ،غزةنقالً عن مراسلتها في      29/5/2007وكالة سما   نشرت  
 لمراسل وكالة سما إن اإلدارة األمريكية وبعض الدول األوروبية والعربيـة      الثالثاء،  صباح يوم  ىالمستو

يرة على الرئاسة الفلسطينية ممثلة بـالرئيس عبـاس وعلـى رئـيس الـوزراء               مارست ضغوطات كب  
اولمرت من أجل عقد لقاء بينهما في القريب العاجل وذلك في إطار المساعي الحقيقة لبـذل                " االسرائيلي"

مزيد من الجهد لوقف التصعيد الع
وكـشف   ".االسـرائيلي "نقاش حول العديد من القضايا اليومية التي تهم الجانبين الفلسطيني و          التباحث وال 

تهـدف  " اسرائيليين"المصدر النقاب عن اتصاالت قامت بها المملكة األردنية بين مسؤوليين فلسطينيين و           
وبـين   .إلي تعجيل اللقاء بين اولمرت وعباس وذلك لخطورة تطور األوضاع في األراضي الفلـسطينية             

 فان اللقاء سينصب حول التهدئة المتبادلـة بـين      أولمرت و عباسانه في حال تم عقد اللقاء بين        " المصدر
شرط أن تشمل الضفة الغربية وتقديم ضمانات بين الجانبين تكفل عدم خرق            " االسرائيليين"الفلسطينيين و 

 ". الهدنة في حال تم االتفاق عليها
كشف الرئيس الفلسطيني أمس أنه سيلتقي أولمرت في        : غزةمن   30/5/2007الوطن السعودية   وأوردت  

وأضاف عباس فـي     . فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن اللقاء قد يعقد في أريحا          ،السابع من الشهر المقبل   
طلبت من رئيس البرلمان األوروبي أن      "مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان األوروبي هانز جيتر          

وأوضـح أنـه     ".مبضرورة تهدئة األمور واإلفراج عن األموال المحتجزة لديه       " يلاسرائ"ـينقل رسالة ل  
ناقش مع بوتر

ـ  10واصفا هذه المبادرة، التي تتألف من       " طرحها على الفصائل   ا المتوازنة والكاملة وأنه عنـدم    " نقاط، ب
وفي رده على سؤال حول ما تلوح به بعـض          ". سرائيليين لتناقش معهم  التوافق عليها الفصائل سننقلها ل    

من إعادة " اسرائيل"األصوات في   
وننتظـر حـال    " ائيلييناالسر"فكل المشاكل يمكن أن تحل بالمفاوضات ونحن مستعدون لها وللتهدئة مع            

ضد النواب والـوزراء    " االسرائيلية"وأدان عباس بشدة استمرار حملة االعتقاالت       ". شامال لقضايانا معهم  
 .الفلسطينيين

النتائج النهائية ألي حوار يتعلق بالسالم يجـب أن تنتهـي           "من جانبه قال رئيس البرلمان األوروبي إن        
 فاإلتحاد األوروبي يدعم الشخـصيات التـي        ، تعيشان جنبا إلى جنب    وفلسطينية" اسرائيلية"بإقامة دولتين   

  ".تسعى لنشر السالم من الطرفين
 رئاسة الحكومة االسرائيلية اكتفت بتاكيد ان لقاء         إلى أن  وكاالتنقالً عن ال   30/5/2007عكاظ  وأشارت  

ان اللقاء سيحددان   موعد ومك "وجاء في بيان اصدرته ان       ".مرتقب االسبوع المقبل  "بين اولمرت وعباس    
 ".خالل محادثات بين الطرفين

بين عباس وأولمـرت    أن اللقاء   " اسرائيلي"قال مصدر سياسي     :29/5/2007 48عربوأضاف موقع   
 طلب إرجـاء اللقـاء بـسبب تـصاعد الهجمـات            عباسكان يفترض أن يعقد األسبوع الماضي إال أن         

ولمرتوقال موقع صحيفة هآرتس أن أ     . على غزة " االسرائيلية"
، ولكن لـيس حـول      "كطبيعة نظام الحكم وترتيبات المناطق منزوعة السالح      "للدولة الفلسطينية،   " العامة

وأضافت الصحيفة أن مساعدي أولمرت وعباس قد بـدأوا         . القضايا الرئيسية، الحدود والقدس والالجئين    
  ".األفق السياسي"في التباحث حول 

و
سيبحثان أفقا سياسيا مما "أن عباس وأولمرت    " االسرائيلية"قال بيكر المتحدث باسم الحكومة      

  ."لن يبحثا قضايا الوضع النهائي. دولة فلسطينية في المستقبل
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3.

يخ، منذ بداية العام ربما      
اكثر منواحد او اثنين لكن في غزة قتل        " اسرائيلي"قتل بالصواريخ الفلسطينية    

تخطىء حين  " اسرائيل "،الفصل بين غزة والضفة قال حمد     " اسرائيل"وحول محاولة    ".منازل والحوانيت 
تقد بامكانية الفصل انها ال تفهم باننا شعب واحد وان الضفة وغزة هي قطعه واحدة فهناك حماس فـي                   

الوضـع  "     

  

 أشار إلى أنه تم التأكيـد       الرئيس عباس   إلى أن  وفانقالً عن وكالة     30/5/2007نية  األيام الفلسطي ولفتت  
ـ     لبنانياً، بل على العكس تمامـاً أن        -أن ما يجري في لبنان ليس فلسطينياً        "لرئيس البرلمان األوروبي، ب

   ".الفلسطينيين واللبنانيين في خندق واحد ضد هذه الظاهرة
  
 او استهداف مدنيين " اسرائيل"ض وينفي نية حماس ابادة غازي حمد يدعو اولمرت للتفاو 

غازي حمد في مقابلة تلفونية مع موقع معاريف        . د  الفلسطيني  اتهم الناطق باسم رئيس الوزراء     :بيت لحم 
 . بعرقلة اتمام صفقة تبادل االسرى وحمله مسؤولية ما يجري في غزة وسـيديروت             أولمرتاالليكتروني  

ربما تكون ايدي شاليط ملطخة بالدماء فلماذا اولمرت يعرقـل          " دث من لندن    واضاف حمد الذي كان يتح    
اذا "وحول االحداث والعمليات العسكرية الجارية في منطقة قطاع غزة قـال حمـد               ".عقد صفقة التبادل  

اتصل اولمرت بالرئيس الفلسطيني واعلن موافقته على وقف شامل الطالق النار يمكن حينها العودة فورا               
انما انهاء االحـتالل وحـين   "و" اسرائيل"ونفى حمد ان يكون هدف حماس ابادة     ".اولة المفاوضات الى ط 

هناك هدف واحد لحماس هو اقامة دولة فلـسطينية         "واضاف   ".يتحقق ذلك لن تكون هناك مقاومة عنيفة      
 تعـادي   واذا تحقق حل سياسي لن تكون مقاومة عنيفة لكن مثل هذا الحل ال يبدو في االفق وحمـاس ال                  

اليهود كونهم يهود وهي ال تعادي اي دين لكننا نقاوم االحتالل وهذا ما ال يفهمه العالم الذي يعتقد باننـا                    
لقـد قبلـت    " ورد حمد على سؤال حول قبول حماس لشروط اللجنة الرباعية قـائال              ".نريد قتل مدنيين  

نا قبلنا بهذه الشروط مـاذا سـيحدث   الحكومات الفلسطينية السابقة هذه الشروط وما هي النتيجة افرض ان  
اذا سـالت   " بوضع العقبات امام الحلول الـسياسية وقـال         " االسرائيلية"واتهم حمد الحكومة     !".بعد ذلك؟ 

لن تتلقى اجابة وكذلك بيرتس وليفني ال يملكون اجابة لذلك ال يـستطيع             " اسرائيل"اولمرت ما هي حدود     
فلسطين وانا سمعت اولمرت وليفني وهمـا يؤكـدان عـدم            هي حدود دولة     1967القول لنا بان حدود     
 ويرفضون اخالء المستوطنات من الضفة او التنازل عن القدس اذا ماذا بقي امامنا          67عودتهم الى حدود    

رغبتهـا وموافقتهـا   " اسرائيل"يجب ان تعلن  " وعرض حمد صيغة الحل المقبول وقال        !".للحوار معهم؟ 
قطاع ومنح الدولة الفلسطينية فرصه حينهـا يقـول لهـم           الب من الضفه و   على انهاء االحتالل واالنسحا   

الجانب الفلسطيني حسنا اخرجوا من ارضنا واسحبوا الجنود وفككوا المـستوطنات وانـا متأكـد بـان                 
وفيما يتعلق بمستقبل العالقـات الفلـسطينية        .الفلسطينيين سينفذون مثل هذا االتفاق خالل عام واحد فقط        

لن تستطيع االنتصار علينا عسكريا ولدى الفلسطينيين وسـائلهم التـي           " اسرائيل"ان  "  قال   "االسرائيلية"
بوقف اطالق النار فما على اولمرت اال االتصال مع         " اسرائيل"يستطيعون استخدامها ضدها واذا رغبت      

زن بـان   الرئيس ابو مازن حينها تجلس فتح وحماس في القاهرة وتبحث االمر واذا قال اولمرت البو ما               
وفنّد حمـد االدعـاء      ".توافق على وقف اطالق نار شامل في الطرف الفلسطيني سيقبل بذلك          " اسرائيل"
صواريخ، صوار" بان صواريخ القسام هي المشكلة االساسية وقال        " االسرائيلي"

 اضافة الى تـدمير     400   
ال
تع

وصف حمد قطاع غزة بالسجن الكبير وقالو ".نابلس وكذلك في غزة ال يوجد اي فرق بينهما        
حولت القطاع الى سجن كبير وال يمكن نقل المرضى الى مصر لتلقي            " اسرائيل"في غزة صعب للغاية و    

تغلق معبر رفح ان الناس يعيشون حالة صعبة وال امل لديهم وفقط قبل وصـولي               " اسرائيل"العالج الن   
 ".مواقع الشرطة الفلسطينية بصاروخين" ةاالسرائيلي"الى لندن قصفت الطائرات 

  29/5/2007وكالة معا 
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4.
ـس    

عـن  " االسـرائيلية "اما التطور األهم في ذلك فكان اعالن الحكومـة           . التشريعي    
في غزة باالغتيال، وهو التطور الذي قاد الى اغالق" حماس"استئناف استهداف قادة    

وقال حسن خريـشة     .شريعي في غزة بسبب عدم قدرة نواب كتلة حماس البرلمانية على الوصول اليه            
ع غزة لن يتمكنوا من الحضور الى مقـر المجلـس                   

6.

تغالي لعملية السالم لويس دي المايدا سامابيو وسبعة مـن اعـضاء مجلـس                  
واشار الى تدهور الوض .البريطاني من حزب المحافظين كل على حده      

كما  .اب حاد بالمفاصل  كذلك الحال بالنسبة لرئيس بلدية نابلس المعتقل عدلي يعيش الذي يعاني من الته            
 بين الجانبين على                

7.

أن ما حصل باألمس من إيقاف لسيا" "فلسطين اآلن"اتصال هاتفي مع 
، الفتا أن انتشار هؤالء المسلحين جاء "ن المقاومين، وذلك حتى تتمكن طائرات االحتالل من اغتيالهم

بعون لتنفيذية فتح ولبعض 

  تشل عمل البرلمان الفلسطيني" اسرائيل.. " نائباً في السجن وآخرون مهددون باالغتيال45 
فجـر امالبرلمانية  " فتح" باعتقال النائب جمال الطيراوي الناطق باسم كتلة         : محمد يونس  –رام اهللا   

وغياب هذا العدد الكبير من النـواب        . نائبا 45الى  " االسرائيلية"تقلين في السجون    ارتفع عدد النواب المع   
يكفي وحده لشل عمل

 غير معلـن لمقـر              
لتا

نائب رئيس المجلس ان اعضاء كتلة حماس في قطا
  . عودتها الى االغتياالت" اسرائيل"والمشاركة في اي جلسات مقبلة حرصا على حياتهم بعد اعالن 

وقال قادة كتلة فتح انهم يعدون الستئناف عمل المجلس التشريعي في رام اهللا بمشاركة رمزية من النواب                 
  .المقيمين في الضفة

  30/5/2007الحياة 
  

   لنائب عن فتح"سرائيلا"بحر يدين اختطاف أحمد  .5
يني باإلنابة قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسط :"أ.ب.د"و جهاد القواسمي -نابلس ، غزة

 "سرائيلا" للنائب عن فتح جمال الطيراوي يثبت مجدداً أن "سرائيلياال"اختطاف الجيش "أمس الثالثاء إن 
 ."تستهدف الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه

 30/5/2007الشرق القطرية 
  
  المعتقلين  والوزراءالنواب للضغط على اسرائيل لالفراج عن العالمعريقات يدعو  

صائب عريقات المجتمع الدولي لتقديم كل مساعدة ممكنة اللـزام الحكومـة االسـرائيلية              . د  دعا :اريحا
 عضوا من المجلس تـم اعتقـالهم        40عزيز الدويك واكثر من     .باالفراج عن رئيس المجلس التشريعي د     

عريقات جاء ذلك اثناء لقاء      .وكان اخرهم النائب جمال الطيراوي وكذلك الحال بالنسبة للوزراء المعتقلين         
 العمـوممع المبعوث البر

ع الصحي للنائب حامد البيتاوي،        
و

اشار عريقات الى وجوب مساعدة الرئيس عباس في سعيه لتثبيت تهدئة متبادلة وشاملة
اعتبار ان ذلك في مصلحة الجميع، مشددا على ان سياسة االغتياالت واالعتقاالت واالقتحامات والجدار              

الدوام الى توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف       والنشاطات االستيطانية والعقوبات الجماعية ادت على       
  .واراقة الدماء 

  30/5/2007القدس الفلسطينية 
  
   انتشار المسلحين في غزة جاء لرصد تحركات المجاهدين لطائرات االحتالل:شهوان 

اعتبر إسالم شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية االنتشار المفاجئ للمسلحين  : فلسطين اآلن–غزة 
أجورين في في شوارع مدينة غزة، بأنه يدل على مدى التعاون بين بعض عمالء االحتالل في الساحة الم

 طائرات االحتالل تقصف من الجو وهؤالء العمالء يتربصون ،الفلسطينية وبين االحتالل الصهيوني
هوان في وأكد ش .الل الصهيونيبالمجاهدين إلشهار الطائرات عنهم، فهم يؤدون الدور السامي لالحت

رات، وتفتيشها، هو من اجل البحث 
ع

يتبذريعة وجود مشاكل عائلية، مشيرا إلى أنه اتضح فيما بعد أن هؤالء 
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التي تناولتها وسائل اإلعالم المحلية والدولية      " اسرائيل"ـي الفلسطيني ل      
إن مقدرات الشعب الفل: "وقال الظاظا في تصريحات نشرت أمس     . أخيرا

 تكون تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية بالكامل، وال يمكن إبرام صفقة مع االحـتالل الـذي يـسرق                  
ية باريس المنتهية رسمياً فـي            

9.

           

ر بشكل فوري واستئناف تقديم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني،            

بتفعيـل دور االتحـاد      زياد أبـو عمـرو    . طالب د 
 عن األموال الفلسطينية المحتجزة لـديها، مـستنكراً       " اسرائيل"ألوروبي في المنطقة والتدخل كي تفرج       

طالق سراح األسرى، وخاصة النواب الـذين أدى            

10.

ـصف                
رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين مؤكدا على ان مجموع ام

 مليون دوالر ولكنها لم تلتـزم       1400عربية خالل لقاءات القمم العربية الماضية تبلغ        هدت بها الدول ال   

أن القوة "وأوضح شهوان . األجهزة األمنية هذه المجموعات التي تريد توتير الساحة الفلسطينية الداخلية
التنفيذية لدينها التعليمات، بالتصدي بكل قوة لكل من يحاول العبث بالساحة الداخلية وكل من يعتلي 

  ".وم بتفتيش السياراتاألبراج وكل من يقوم بإغالق الطرق كل من يق
  30/5/2007عين على فلسطين 

  
  "اسرائيل" عن صفقة بيع الغاز إلى ال نعلم شيئاً: وزير االقتصاد الفلسطيني 

نفى وزير االقتصاد الوطني زياد الظاظا علم الحكومـة الفلـسطينية أو وزارة             :  البيان والوكاالت  -غزة  
االقتصاد بصفقة بيع الغاز الطبيع

سطيني مثل الغاز الطبيعي يجب        
أن

مجباة من خالل الجمارك والضرائب وفق اتفاقأموال الشعب الفلسطيني ال   
نرغب أن يـتم تـصدير      "وتابع   "".االسرائيلي"، والمطبقة بأسوأ بنودها علينا بسبب االستقواء        1999عام  

غازنا عبر الدول العربية ال سيما مصر الشقيقة وال بد من إطالع الحكومة على أي صفقة يمكن أن تـتم                    
  ". تتأكد أين ستذهب عائداتهاحتى

  30/5/2007البيان اإلماراتية 
  
  أبو عمرو يدعو االتحاد األوروبي لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني 

شدد وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمـرو علـى          : غزةمن   30/5/2007الشرق األوسط   نشرت  
يين، وفي ختام لقائه في غـزة امـس مـعضد المدنيين الفلسطين  " االسرائيلية"ضرورة وقف االعتداءات    

رئيس االتحاد االوروبي هانز غيتر بوتورينغ قال ابو زياد إن السلطة الفلسطينية تعمـل علـى تعزيـز                  
بحيث " اسرائيل"التهدئة الداخلية بين الفصائل لضمان االمن الداخلي، وكذلك العمل على إعادة التهدئة مع              

على الشعب الفلـسطيني فـي الـضفة        " االسرائيلية"ها االعتداءات   تكون تهدئة شاملة ومتبادلة تتوقف في     
وأكد ضرورة رفع الحصا .قطاعالو

مشيراً الى أنه اتفق على اآللية الجديدة قبل نحو عشرة أيام ويجب ان تعود االموال لتتدفق للمساهمة فـي           
 .اع االقتصادية السيما أن البطالة ارتفعت إلى مستويات عالية في كل من الضفة والقطاعتحسين االوض

: غزةمن   30/5/2007األيام الفلسطينية   وأضافت  
ا

وأكد أبو عمرو أهمية إ .استمرار احتجاز هذه األموال   
  .اعتقالهم الى شل الحياة البرلمانية

من جانبه، أكد بوتورينغ على أهمية استعادة الهدوء في المنطقة ووقف التصعيد والعودة إلى وقف إطالق                
، موضحاً أن االتحاد األوروبي يـدعم الـشعب الفلـسطيني           "رائيلياالس"النار بين الجانبين الفلسطيني و    

  .وسيوصي عبر البرلمان األوروبي بزيادة الدعم له
  
  مؤشرات ايجابية لكسر الحصار: مصطفى البرغوثي 

مصطفى البرغوثي ان محاولة الحكومة كـسر الحـصار         . قال وزير االعالم د    : ملكي سليمان  -رام اهللا   
 تظهر نتائجها االيجابية الملموسة اذ اسـتطاعت الحكومـة تـوفير رواتـب              المفروض على شعبنا بدأت   

المعلمين وجزءا من مستحقات العاملين في القطاع الصحي الحكومي اضافة الى انتظام صرف ن
وال السلطة الوطنيـة التـي               

تع
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للـسلطة  " اسـرائيل "ة على        

11.
التمييز الع" أن   ،مصطفى البرغوثي .دالفلسطيني،  أكد وزير اإلعالم     :رام اهللا 
ووصف قرار وزيـر األمـن       . طال حتى الموتى بمنع دفنهم في المقبرة اإلسالمية في القدس          ،"سرائيل

 بأنـه   ،قـدس    

12.

سياحية في فلسطين بسبب              
 وتح.تعارض تصرفات تلك المجموعات مع عادات وتقاليد المناطق الفلسطينية        

"  واضافت قائلـة ،منذ تشكيل حكومة حماس االولى" االسرائيلية"وزارة السياحة دم وجود اي تنسيق مع   
ة في فلـسطين               

 أتباع دحالنإلى ء عن وصول سيارات مصفحة وسالح .13

وقالت المصادر إن . ألتباع محمد دحالن

إلى ذلك؛ قام زعماء لحركة فتح بتحصين مواقع منازلهم ومق

 مليون دوالر مجموع االموال المتأخر850بدفعها حتى اللحظة، اضافة الى      
الوطنية وهذه المبالغ ان توفرت فانها ستحل االزمة المالية للسلطة وبخاصة رواتـب مـوظفي القطـاع                 

خالل زيارة تفقدية قـام بهـا لمستـشفى رام اهللا           ) الثالثاء(وكان وزير االعالم يتحدث امس       .الحكومي
  .الحكومي لالطالع على اوضاع وظروف العمل في المستشفى بعد تعليق العاملين فيه االضراب

  30/5/2007الحياة الجديدة 
  
   الموتىيطال حتى دفن" االسرائيلي"التمييز العنصري : مصطفى البرغوثي 

 الـذي تمارسـه     "نـصري  
ا"

ة اإلسالمية في ال بمنع دفن الموتى الفلسطينيين في المقبر      ، افي ديختر  ،"االسرائيلي"الداخلي  
 بأنه مـساس صـارخ بكرامـة اإلنـسان          ،واعتبر ذلك القرار   .قرار عنصري اتخذ تحت ذرائع واهية     

 قـرار المنـع     إن"وأضاف  .  لكل األعراف والمواثيق الدولية    ، وخرق ،الفلسطيني كان حيا أم ميتا وإساءة     
  ."وخنق شعبنا هناكيندرج في إطار سياسة الضم والتهويد لمدينة القدس المحتلة 

  29/5/2007 قدس برس
  
 ماكن الدينية  تعتبر زيارة مثيلي الجنس الى القدس اهانة لأل الفلسطينيةوزيرة السياحة 

الستقطاب مثيلي  " اسرائيل" اعتبرت وزيرة السياحة خلود دعيبس الحملة الدعائية التي تقوم بها            :بيت لحم 
واهانة للمواقع الدينية في      لمشاعر اهالي القدس الشرقية    "يلياًاسرائ" لزيارة مدينة القدس استفزازا      ،الجنس
ورفضت دعيبس في حديث هاتفي لوكالة معا زيارة هؤالء لالماكن ال .المدينة

دعيبس ايـضا عـن     دثت   
ع
ترفض اي نوع من التنسيق على الصعيد السياحي وتضع المعيقات امام السياح" اسرائيل"

وحسب دعيبس فـان الـوزارة       ".بعدم منح تصاريح للسائحين خاصة وانها تتحكم بدخولهم عبر المعابر         
محدودية االمكانيات لتنظيم حمالت ترويجية كافية الستقطاب السياح باالضـافة الـى تحـذير          تعاني من   

 .الكثير من الدول سائحيها من القدوم الى فلسطين بسبب انها مناطق غير آمنة
  29/5/2007وكالة معا 

  
أنبا: المركز الفلسطيني لإلعالم 

دت مصادر أمنية فلسطينية أن سيارات مصفحة وسالح وذخيرة دخلت قبل أيام إلى قطاع غزة،  أفا:رفح
 مشيرة إلى أنها سلمت ،بكميات كبيرة، عبر معبر رفح الحدودي

 يارات حديثة ومصفحة ضد الرصاص دخلت عبر معبر رفح، وتم إخفاؤها في مخازن تابعة لدحالن،
مشيرة إلى أن سيارات أخرى، كانت تحمل صناديق تحتوي على بنادق حديثة من طراز كالشينكوف 
وغيرها وكذلك آالف الطلقات النارية، نقلت إلى أتباع دحالن أمثال نبيل طموس وسميح المدهون 

 . ومنصور شاليل قبل يومين

س

يث وضعوا أكياس الرمل وبنادق راتهم، ح
 . شاشة ووضعوا حواجز للتدقيق في هويات المارة والسيارات

  
ر
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  30/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  صدر يكشف أن أبو شباك لم يقدم استقالته للرئيس حتى يرفضها أويقبلها .14
لرئاسة الفلسطينية، أن مدير األمن الداخلي 

  30/5/2007فلسطين
  

 جهزة العسكرية التابعة لعباس  األىتشاف نفق تحت مبن .15
 يمر في احد     نفقا ارضياً          

16.

ان توضع في موقع الوساطة بين      "لبناني وتهدد الوفاق الوطني اللبناني في الصميم، رافضة          
هذه الظاهرة والسلطة اللبنانية، ألن االعتداء على الجيش اللبناني هو اعتداء مباش

مسؤولية "وحملت المنظمة    ". اللبنانية -سطينية  مشروعه الوطني، ومسعى خسيس لضرب العالقات الفل      
فـتح  "لـذي ارتكبتـه عـصابة               

وتؤكد مصادر أمنية أن التيار االنقالبي في فتح يعد لجولة جديدة من الهجوم على حماس، واالنقالب 
ية وإنهاك على الشرعية الفلسطينية، وأضافت أن االتفاق مع األمريكيين هو إنهاء الحكومة الفلسطين

 .  يوليو القادم/حماس إلضعافها مع حلول شهر تموز

م
كشفت مصدر مقرب من ديوان ا: فلسطين مباشر - غزة

اك لم يقدم استقالته للرئيس عباس حتى يرفضها أويقبلها، مشيراً أن ما تناقلته وسائل اإلعالم رشيد أبو شب
 .حول تقديم أبوشباك إستقالته ليس له أساس من الصحة، حيث لم ترد االستقالة للرئيس من األصل

باء ، أن الهدف من تسريب أن"فلسطين مباشر"ورجح المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه في حديث لـ
إستقالته، ربما جاء بهدف إثبات عدم تمسك أبو شباك بمنصبه، وإظهار بأن الرئيس عباس هو من يتمسك 

  .به
عين على 

اك
افادت مصادر امنية فلسطينية ان قوة امنية اكتشفت امس: اشرف الهور  -غزة  

وقالت المصادر االمنية فـي      . مجمع السرايا الحكومي الواقع وسط المدينة      ىشوارع مدينة غزة ويؤدي ال    
ـ                 الـسرايا مـن     ىاتصال مع القدس العربي ان النفق الذي اكتشفته قوة امنية فلسطينية يمر من اسفل مبن

 التي تتبع للرئيس عباس، الفتـة الـي ان          الجهة الغربية، الذي توجد فيه قيادة االجهزة االمنية الفلسطينية        
واشارت الي ان جرافات وآليات تعود لالجهزة االمنية قامت عقب           .طول هذا النفق يبلغ عشرات االمتار     

 .اكتشاف النفق بردمه، وان االجهزة االمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيل الحادث
 30/5/2007القدس العربي 

  
  على توكيد حق الشرعية اللبنانية وجيشهاحريصون : فصائل منظمة التحرير 

حق الشرعية اللبنانية وجيشها حامي الدولة، في السيادة علـى  "أكدت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان    
كامل اراضيها، بما فيها المخيمات الفلسطينية، باعتبارها جزءاً من األرض اللبنانية، وحقها في معالجـة               

وشددت في بيان    ".لمصلحة الوطنية اللبنانية والمصلحة الوطنية الفلسطينية     الموقف بما يتناسب مع صون ا     
أمس، اثر اجتماع عقدته في مقر الممثلية برئاسة ممثل اللجنة التنفيذية للمنظمة في لبنان عبـاس زكـي،                  

حرصها "، على   "الموقف الخطير الذي افتعلته عصابة فتح االسالم في مخيم نهر البارد          "لمتابعة تطورات   
 اللبنانية القائمة على أساس االحترام المتبادل ودعـم مـسيرة الـسلم             -الكامل على العالقات الفلسطينية     

ادانتها ورفضها لظاهرة فتح االسالم، ألنها خارجة عن        "وجددت   ".األهلي وصون كرامة الجيش اللبناني    
ـ           ق الـضرر بالـشعبين     النسيج الوطني واالجتماعي والسياسي الفلسطيني وتنفذ مشروعاً مـشبوعاً يلح

الفلسطيني وال
ر على شعبنا الفلسطيني               

و
النتائج المؤلمة وسقوط الشهداء والجرحى والنزوح لالعتداء االجرامي ا

لمتابعة كل ما من شأنه تخفيف معاناة األخوة في المخـيم والنـازحين، وعـبء               "وأكدت العمل   " االسالم
وختم البيـان بتوجيـه      ".ر هذا االجتماع مفتوحاً لمتابعة كل التطورات      الكارثة والمأساة االنسانية، واعتبا   

اسـتمرار المـساعي    "والتأكيد علـى    " أهلنا في مخيم نهر البارد، والى مخيم البداوي       "التحية الى صمود    
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17.

ويضم عضو المكتب السياسي عماد العلمي، 

سمير مشهراوي للحياة أن يكون رئيس االستخبارات المصرية 
سبوع المقبل، موضحاً أن مر سليمان عرض استضافة اجتماع بين فتح وحماس منتصف األوزير ع

ائية مع ممثلي الفصائل الفلسطينية الخمسة التي وجهت 

18.
البريطانية " الغارديان"ربعاء صحيفة يوم األ

لى الإ  وهناك الكثير من طرق المقاومة نظراً،الفلسطينيين ال يتزعزون"ن إ
ية مقاومة أن ألى إ  مشيراً،"نحن على حق وقضيتنا عادلة. الوقت هو مصلحة الشعب الفلسطيني" 

من الذي  ":وتساءل مشعل ."ل

 ة بالتقصيرحكوملكتائب األقصى تتهم او ..راوي.19

الدؤوبة لمعالجة األوضاع بأقصر وقت ممكن للخروج من هذه المحنة، من موقع مسؤوليتها عن الـشعب       
  ".الفلسطيني

  30/5/2007المستقبل 
  
  في القاهرة اليوموفد حماس يبدأ محادثاته مع المسؤولين المصريين  

أمس  اختتم وفد حركة فتح:  جيهان الحسينينقالً عن مراسلتهاالقاهرة  من 30/5/2007 الحياة أفادت
ائل محادثاته مع المسؤولين المصريين في إطار اللقاءات التي يعقدها المصريون مع وفود من الفص

حماس برئاسة موسى أبو  وتبدأ اليوم محادثات بين المسؤولين المصريين وممثلي وفد حركة .الفلسطينية
لى القاهرة آتياً من دمشق إمرزوق الذي وصل أمس 

ل اليوم ن يصأمس ويتوقع أن يصل ألى وفد من حركة حماس في الداخل كان من المفترض إضافة باإل
 البرلمانية سعيد صيام ونائبه خليل الحية  حماس من رئيس كتلة ويضم كالً،نظراً إلغالق معبر رفح

  .بوهاشم والنائب في البرلمان جمال نصارأوعضو المكتب السياسي جمال 
القيادي في حركة فتح من جهته نفى 

ال
القاهرة تخطط الجتماع موسع عقب حواراتها الثن

 لها الدعوة تباعاً، غير مستبعد إجراء حوار ثنائي بين فتح وحماس على هامش الحوار الموسع الذي
  .سيعقد فيما بعد بين جميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

عـضو   أن    نادية سعد الدين   نقالً عن مراسلتها  عمان   من   30/5/2007 الغد األردنية    في المقابل، ذكرت  
في حديث للغـد من دمشق أنه من المتوقع عقد لقاء ثنائي مع            قال   ، محمد نزال  ،المكتب السياسي لحماس  

يستبعد حواراً وطنياً موسعاً للفصائل الفلسطينية المدعوة       "لمقبل في القاهرة، دون أن      حركة فتح األسبوع ا   
  ".إلى القاهرة إذا كانت األجواء تتيح ذلك

  
 يحذر األسرة الدولية من إضعاف حماسمشعل  

 خالد مشعل في مقابلة نشرتها القال: ب.ف. أ- لندن، غزة
ضاف أو". خيارات والشروط

نأ
سرائيإ"عسكرية ستكون عند االقتضاء قادرة على مساعدة حركته لدحر 

انظروا ماذا يجري  ":يضاًأوقال " ؟2000رغم شارون على االنسحاب من غزة وباراك من لبنان عام أ
وندد مشعل بمحاوالت ". كبر قوة في العالم تجد نفسها مرتبكة بسبب المقاومة العراقيةأفي العراق حيث 

  مضيفاً،"سرائيليه االحتالل اإللى انفجار بوجإمر سيؤدي هذا األ ": وقال،ضعاف حماسإسرة الدولية األ
  وتحديداً،جنبيالتدخل السلبي األ"ـ بيضاًأوندد  ".سرهاأالخسائر ستؤثر على االستقرار في المنطقة ب"ن أ

  ". في  الشؤون الداخلية"سرائيلإ"من قبل الواليات المتحدة و
  30/5/2007موقع إيالف 

  
اختطاف الطيب نددفتح ت 

 بحق الشعب "سرائيليةاإل" أدانت حركة فتح الجرائم :رام اهللا من 30/5/2007 وكالة معاً أوردت
 ونددت في هذا الصدد باعتقال النائب جمال الطيراوي وعمليات االغتيال واالعتقال ،الفلسطيني ومقدراته

اعتبر المتحدث باسم حركة فتح في و. قصى في الضفةالمتواصلة بحق كوادر وقيادات كتائب شهداء األ
ركان أ استهداف "سرائيلإ"ن مواصلة أ ، نسخة منه في بيان وصل معاً،الضفة الغربية فهمي الزعارير
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عيان 
 عناصر شهداء األقصى حملوا السلطة الفلسطينية مسؤولية ما جرى، متهمين الحكومة الفلسطينية 

لكتائب في مخيم لق اإلعالمي 

فض العقيد أكرم الرجوب مدير جهاز األمن الوقائي في نابلس االتهامات التي وجهتها كتائب 
األقصى، قائالً ان المشكلة التي تواجه عناصر كتائب األقصى تواجه مع

21.

وان على الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية 
  ".طاع غزة
أن " كشفت مصادر مقربة من حركة حماس :غزةأورد من  29/5/2007فلسطين برس كان موقع 

 من خالل تعميم داخلي وقف إطالق الصواريخ باتجاه تكري للحركة قررائب القسام الجناح العس
 ".ن هذا القرار بصورة رسمية عبر وسائل اإلعالم

  

 ،النظام السياسي الفلسطيني من وزراء في حكومة الوحدة ونواب الشعب المنتخبين من كافة الفصائل
ي محاوله لتنشيط عملية أتهدئة ويستهدف ضرب ي أ القائمة على رفض "سرائيليةاإل"يعكس العقلية 

فراج عن النواب  مسؤولية تدهور األوضاع في فلسطين، وطالب باإل"سرائيلإ"ل الزعارير وحم .السالم
  .والوزراء المختطفين

 عدداً ، أغلق عناصر من كتائب األقصى، صباح أمس:غزة من 30/5/2007 الشرق األوسط وجاء في
وذكر شهود . نابلس وأشلعوا اإلطارات، محتجين على اعتقال الطيراويمن الشوارع وسط مدينة 

أن
وقال ناصر أبو عزيز، الناط. بالتقصير في توفير الحماية للمطلوبين

ولى وليست األخيرة تجاه الحكومة الفلسطينية التي نتهمها بالتواطؤ مع ذه الخطوة هي األإن ه" :بالطة
وهدد أبو عزيز  ."االحتالل وعدم توفير األمن والحماية الكاملة لقادة الكتائب وأعضاء البرلمان الفلسطيني

حاء الضفة نأإن عناصر فتح أصبحوا مستهدفين في كافة ": بإغالق عدد من مؤسسات السلطة، وقال
 ."الغربية جراء عدم االهتمام بهم وتوفير الحد األدنى من متطلباتهم

من جانبه ر
  .ظم أبناء الشعب الفلسطيني

  
 أصبح مسألة وقت" إسرائيل"تنفيذ عمليات استشهادية داخل : أبو عبيدة .20

 أال تحلم "اإلسرائيلية"إن على الحكومة "قال الناطق بلسان كتائب القسام : الوكاالتووائل بنات  -غزة 
  في حال أقدمت على اغتيال أي من األسير في غزة جلعاد شاليت وأن تنساه نهائياً"اإلسرائيلي"بالجندي 

استئناف العمليات االستشهادية داخل "وأعلن أبو عبيدة ". قادة حماس سواء من العسكريين أو السياسيين
األراضي الفلسطينية المحتلة وأن التنفيذ أصبح مسألة وقت لتحديد طبيعة الظرف على األرض والمكان 

 ".المناسب
  30/5/2007الوطن السعودية 

  
  يخ اتهامات هدفها التشويش على المقاومةادعاءات قرار وقف الصوار: أبو عبيدة 

  نفياً نفت كتائب القسام أن فلسطين اآلنعن موقعغزة  من 30/5/2007عين على فلسطين نقلت نشرة 
كتائب قررت وقف ال والتي زعمت من خاللها أن ، ما أوردته بعض الوسائل اإلعالمية المشبوهةقاطعاً

نحن ال زلنا على  ":وأضاف أبو عبيدة .ة بشكل مفاجئإطالق الصواريخ باتجاه المغتصبات الصهيوني
موقفنا بأننا لن نعطي هدنة مجانية لالحتالل حتى يوقف العد

وق
و
كت

 دون اإلعالن ع، بشكل مفاجئ"اإلسرائيلية"البلدات 
أن هذا القرار جاء نتيجة ضغط داخلي "وأوضحت المصادر في تصريح لوكالة فلسطين برس لألنباء 

 مشيرة إلى ،"إسرائيل" وجناحها العسكري بضرورة وقف إطالق الصواريخ باتجاه وخارجي على الحركة
 حيث أعقب هذا التعميم إطالق عدد من ، داخل عناصر القساماً مطلقاًأن هذا القرار لم يلقى التزام

 ".)الثالثاء (صواريخ القسام باتجاه بلدة سديروت مساء اليوم
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22.

ات مشتركة، 

23.

 .لفلسطينية إلى رأس القيادة از فتح مجدداً

ويشير إلى أن الجبهة الشعبية تؤيد إقامة عالقات . 
ين العام للجبهة الديمقفدرالية مع األردن، كما هو حال نايف حواتمة، األم

ابقا من أن حماس ترفض فك االرتباط مع األردن، وإن كان يقول مواربة أن مستقبل العالقة مع 

24.

لتعددية  عن التزامها بفكرة المقاومة بكل أشكالها وإيمانها بمبدأ ا بقيت تعبيراً
ودعت فتح منظمة التحرير إلبقاء ذراعي ".والديمقراطية والقرار الجماعي

جميعجديدة، وقوى المجتمع المدني المتبدلة ليكون مكاناً وطالبت بأن يكون في المنظمة مكان أوسع .  ل
  .نوعة

  "حزام النار" تشكالن سرايا القدساألقصى وكتائب  
أعلنت كتائب شهداء األقصى وسرايا القدس عن تشكيل وحدة مسلحة جديدة في مخيم ومدينة : رام اهللا

 قائد كتائب األقصى في الضفة الغربية في ي وقال زكريا الزبيد".حزام النار"جنين أطلق عليها اسم 
رفة عمليمعززة بلجنة طوارئ وتنسيق وغ) وحدة حزام النار(إن "تصريحات صحافية 

  ".تشكل استمراية للنشاط الميداني المشترك بين الجناحين للتصدي للعدو الصهيوني
  30/5/2007االتحاد اإلماراتية 

  
 ماسيعترف بفلتان قواعد حأبو مرزوق : فراس برس 

  اعترف موسى أبو مرزوق بوجود فلتان في قواعد حركة حماس، مبرراً ذلك بما وصفه الحماس:القاهرة
وعبر أبو مرزوق في تصريحات صحافية عن اعتقاده بأن الرئيس الفلسطيني  .الزائد لشباب الحركة

محمود عباس لن يرشح نفسه لوالية أخرى، إن أتم واليته الحالية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه  لن تجرى 
أي انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، هدفها تقفي

ال بأس في حل " :وال يعارض القائد الحمساوي حل السلطة الفلسطينية، بل يقول حين نسأله عن هذا
 ..، لكنه يردف أن ذلك لن يكون لصالح تولي منظمة التحرير الحكم بشكل مباشر في هذه الحالة"السلطة

يلفت أبو مرزوق إلى أن و . والفلسطينيين يعارضون تولى منظمة التحرير للحكم"إسرائيل"ذلك أن 
 في  في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ليس عضواً عضواًسالم فياض، الذي عينه عباس مؤخراً.د

منظمةال في  تنفيذياًالمجلس الوطني حتى يشغل موقعاً
ويكرر ما هو معلوم  .راطية

س
 .األردن يحدده الشعب الفلسطيني بعد قيام دولته

ر الذي وفي الوقت الذي تتضارب فيه التكهنات حول دور لحركة حماس في عقد مؤتمر بيروت األخي
بحث في كيفية تفعيل منظمة التحرير وإعادة بناء مؤسساتها، يعلن أبو مرزوق أن هذا المؤتمر هو دليل 
على حيوية الشعب الفلسطيني، ويتجاهل اإلشارات التي وردت في صيغة السؤال إلى ما أراده منظموه 

الشعب الفلسطيني في من فتح لصفحات الميثاق الوطني الفلسطيني للتعديل، ورفضهم اإلقرار بحق 
 .المقاومة المسلحة لالحتالل، وإقران العودة بالتحرير

  30/5/2007فراس برس 
  
  بديال عن التعددية عن المنظمة يطرح فكراًمن يطرح نفسه بديالً: فتح 

 أشادت حركة فتح، بمسيرة منظمة التحرير ودورها في ما وصفته بجمع كل الفلسطينيين على :رام اهللا
 ". بإنشاء السلطة الوطنيةتحرير األرض المقدسة، وإقامة الدولة الفلسطينية مروراً"و هدف واحد، ه

إن : "لتأسيس منظمة التحرير 43وقالت فتح في بيان لها أرسلت نسخة منه لقدس برس، في الذكرى 
عضوية فتح في المنظمة،

ن أمام الفصائل يها مفتوحت
لال

للنقابات والمنظمات غير الحكومية وذات األولويات المت
من انضمام المزيد من ممثلي المجتمع المدني " عدم التحسس" فتح حركة حماس على ما سمته وحثت

 :وقال البيان".  على الفصائل وحسبكي ال تكون عضويتها حكراً "،والمنظمات األهلية لمنظمة التحرير
راطية، ويروج  عن التعددية والديمق بديالً عن منظمة التحرير إنما يطرح فكراًإن من يطرح نفسه بديالً"
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قد

  تواصل المساعي الفلسطينية لحل األزمة في نهر البارد .26
ل الفلسطينية ، جال وفد من الفصائ في مخيم نهر الباردالمساعي إليجاد حل لألزمةإطار  في :روت

وعقدوا مؤتمراً صحافياً في 

27.

ى مفاوضات على 

 . ورت بمساعدة خبراء وقانونيين كبار، بعضهم لهم خلفيات أمنية السياسية تبل
 عرضا الخطة على العديد من كبار المسؤ،وقالت الصحيفة ان فيالن وغلئون

الحالية ورجال أعمال كثيرين من غزة والتقيا في هذا االطار بسفيري مصر واالردن  زراء في الحكومة

ع موقع األولوية الذي تحظى بها لطروحات تلتف على فكرة الدولة الفلسطينية من شأن انتشارها أن يمي
  ".الدولة عند الفلسطينيين

 28/5/2007س برس 
  

  األوائل"رواد حركة فتح"اإلعالن عن تأسيس منتدى  .25
 عن تأسيس منتدى رواد ،مسأ ،ححركة فتلأعلن يحيى يخلف عضو المجلس الثوري :  د ب أ-رام اهللا 

 في أي موقع  في عضوية الحركة، وليسوا حالياً عاما33ًحركة فتح، الذي سيضم من أمضوا أكثر من 
هذا إطار تنظيمي استحدثته الحركة : " يخلف خالل مؤتمر صحفي عقده في رام اهللاقالو .هاتنظيمي داخل

وا المداميك األولى في تاريخ الحركة، ويجمعهم لمتابعة  وبن كبيراًإلبراز مكانة الرواد الذين لعبوا دوراً
 ". في هذه الحركةقضاياهم، ولتسجيل تجربتهم، ويعطي لهم دوراً

  30/5/2007الدستور 
  

بي
 ،واللجان الشعبية على عدد من األحزاب والهيئات اإلسالمية في طرابلس

مقر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، تحدث فيه أمين سر الفصائل وعضو اللجنة المركزية للجبهة 
ع لها األوضاع في مخيم نهر ن الفصائل ناقشت في اجتماأ"الديمقراطية أبو لؤي أركان، وأشار إلى 

تثبيت الهدنة لفسح المجال أمام حلول "وشدد على . "البارد الذي بات يشكل عنواناً للنكبة ورمزاً للنضال
 جدد أمين سر حركة فتح في لبنان  من جهته."تسهيل رجوع النازحين إلى بيوتهم"، مطالباً بـ"سلمية

  ."تعمل على تضييع الوقت" بأنها بو العينين اتهامه الفصائل الفلسطينيةأسلطان 
  30/5/2007الحياة 

  
 مبادرة سياسية لوضع غزة تحت سيطرة الجامعة العربية واالتحاد االوروبي 

قدما في " أفشالوم فيالن وزهافا غلئون"ذكرت هارتس اليوم ان عضوي الكنيست عن حزب ميرتس 
وحسب الخطة التي . ي في قطاع غزةاالسابيع االخيرة مبادرة سياسية جديدة الستقرار الوضع االمن

عرضت على مسؤولين فلسطينيين كبار وسفراء أجانب، تتلقى الجامعة العربية المسؤولية عن القطاع 
وحسب الخطة، فان تلقي  .وتبلور، الى جانب االوروبيين، قوة متعددة الجنسيات تصل الى القطاع

ضات سياسية بين العرب واسرائيل على حث المسؤولية من الجامعة العربية سيكون جزءا من بدء مفاو
حيث ستبدا في المرحلة االول" صفقة الرزمة"مبادرة السالم العربية، ويشكل نوعا من 

مبادرة السالم وبعد ذلك تستكمل صفقة جلعاد شليت بتحرير سجناء فلسطينيين بمن فيهم اعضاء برلمان 
 متبادل ومن ثم ترابط في غزة قوة متعددة الجنسيات ووزراء حماس؛ وبعد ذلك يعلن عن وقف نار
وتأتي القوة حسب الخطة لسنتين حتى خمس سنوات . ترفعه الرباعية كمشروع قرار في مجلس االمن

لمنع التهريب " فيالدلفيا"وفقط بعد موافقة اسرائيل والفلسطينيين وهي ستنتشر في محور صالح الدين 
وستكون  .ق الصواريخ  وستتلقى صالحيات فرض القانون والردعوعلى الحدود مع اسرائيل لمنع اطال

القوة مسؤولة عن التنسيق االمني بين اسرائيل والفلسطينيين وتشرف على وقف اطالق النار وستكون 
وتقول الصحيفة ان . مسؤولة عن ترميم البنى التحتية ومساعدة السكان الفلسطينيين ومؤسسات السلطة

المبادرة
ولين الفلسطينيين، بمن فيهم 

و
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وفي . حكومة قطر، وسفراء اوروبيين والسفير االمريكي ريتشارد جونز

  30/5/2007وكالة سما 
  

  "أي تهدئة"لمرت يرفض  .28
فلسطينية إلعادة العمل 

29.
 ذكرت االذاعة العبرية الرسمية ان عددا من الوزراء االسرائيليين يطالبون بان يكون الرد :ود

االسرائيلي على الهجمات الصاروخية الفلسطينية اكثر صرامة وان يط
ونقلت االذاعة عن وزير المواصالت شاؤول موفاز قوله ان قيادة حماس يجب ان تكون  .ةلسطيني

ن ان يدركوا 

30.

لجهـاز          
، اذ ان"العمل"الشاباك عامي ايالون الى الدورة الثانية في انتخابات رئاسة حزب           

ويرى المحللون الحزبيون في إسرائيل أن نتـائج         .كوميا مع رئيس الوزراء الحالي ويطالبانه باالستقالة      
 معـاً علـى          

 مـصير   ضعا شروطا خالل حملتهما االنتخابيـة حـول            

ومحافل في في اسرائيل، 
االسابيع القريبة القادمة سيعرضان الخطة حسب الصحيفة على محافل اخرى في اسرائيل وفي الخارج 

تلقينا حتى "وقال النائب فيالن لصحيفة هآرتس ، كما تجرى محاوالت لنقلها الى عناية محافل سعودية
 خطتهما كبديل سياسي لتصعيد العمليات ،ويعرض فيالن وغلئون ".ردود فعل ايجابية نسبيةاالن 

وتعتقد الخطة بان عملية واسعة في القطاع ستجر اسرائيل الى استئناف االحتالل . العسكرية في القطاع
 .هناك

أو
يس الوزراء إيهود أولمرت مسبقاً أي جهود رفض رئ:  رائد الفي، غزة–رام اهللا 

لسنا ": نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن أولمرت قوله، خالل خطاب ألقاهو، "تهدئة الصواريخ"بـ
خاضعين ألي جدول زمني، وال نعتزم التوصل إلى أي اتفاق، ال مع حماس وال مع الجهاد اإلسالمي وال 

سنوجه ضربات لهم وسنستمر في توجيه الضربات بكل قوة ولن ننشغل في مع أي جهة أخرى، و
وقال إنه سيشرع في حملة إعالمية موجهة للفلسطينيين في قطاع  ."مقارنات في ما يتعلق بحياة البشر

  ."غايتها التوضيح لهم بأنهم ضحايا العدوان الفلسطيني على إسرائيل"غزة 
  30/5/2007األخبار اللبنانية 

  
 ن بردود اكثر صرامة على الهجمات الصاروخية الفلسطينيةا يطالبوليفنيموفار  

عال محم
ال البنية التحتية للمنظمات 

الف
مضيفا انه يتوجب على الفلسطينيي مشمولة فيما وصفه بسلة االهداف التي حددتها اسرائيل

رها قالت وبدو .انهم سيدفعون الثمن باهظا مقابل اي اعتداء باطالق القذائف الصاروخية باتجاه اسرائيل
وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ان حركة حماس تستغل اي تهدئة الستعادة قدراته توطئة الستئناف 
هجماتها على اسرائيل االمر الذي ال يمكن السرائيل ان تحتمله مؤكدة ضرورة ايجاد حل لقضية االنفاق 

سلحة الى القطاع حسب بين مصر وقطاع غزة  المستخدمة لتهريب اال" صالح الدين"في محور فيالدلفي 
 .زعمها

  30/5/2007وكالة سما 
  
  "العمل" بيرتس تواجه مرحلة دقيقة بعد تأهل باراك وأيالون بانتخابات -حكومة أولمرت  

تواجه الحكومة االسرائيلية برئاسة ايهود اولمرت وحليفه وزير الـدفاع          :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
رئيس الحكومة السابق ايهود باراك والرئيس الـسابق عمير بيرتس مرحلة دقيقة، في ظل تأهل        

 االثنين يرفضان ائتالفا      
ح

ـ    الجولة األ  ستحدد مصير الحكومة الحالية والدولـة" العمل"ولى من االنتخابات التمهيدية ل
أما على الصعيد الحزبي، فان نتائج الجولة المقبلة ستحدد مصير الحزبين معاً، حيـث أن                .الصعيد العام 

المرشحين اللذين سيواصالن السباق الرئاسي، و
وينتاب األوسـاط الـسياسية      .بشكل عام وشراكة اولمرت خصوصا    " كديما"استمرار الشراكة مع حزب     
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31.

نطن في الـساحة    ع من االدارة االمريكية دعما لمخطط واش           

تحدة، حيث كان من المقرر أن تشن هذه الحرب فـي نهايـة شـهر                    

ة االمريكية االسرائيلية المـشتركة              

عوات وصلت حد الرجاء من ست أنظمة عربية طالبته بمواصلة الحـرب وتـصعيدها مـع                 
استعداد للبدء في تطبيع شامل بينها وبين تل ابيب فور ان تضع الحرب 

ة لم تكن جاهزة بعد عندما اندلعت الحرب على لبنان، وان المالجىء لم تكن مجهزة تماما،                جبهة الداخلي 
ضافة الى ان االجهزة االستخبارية االسرائيلية جميعها، وحلفاء االسرائيليين االمنيين في المنطقة لم تكن              

يفـة السـرائيل    زب اهللا، كذلك، فشلت الجهـات الحل             

اإلسرائيلية في كل من اليسار والوسط قلق من انهيار الحكومة الحالية وإجراء انتخابات برلمانية مبكـرة                
  . تنياهو باألغلبية فيهااليميني بزعامة بنيامين ن" الليكود"جديدة، إذ تخشى هذه األوساط فوز حزب 

  30/5/2007المستقبل 
  
  الصراعات الداخلية ودور العرب واالمريكان: فقرات من الجزء السري لتقرير فينوغراد 

الجزء السري من تقرير فينوغراد حول الحرب االسرائيلية االمريكية على لبنان هو من اخطر ما شهدته                
  .الساحة السياسية في اسرائيل منذ سنوات طويلة

، وكشفت عن فقرات تضمنها الجزء الـسري مـن التقريـر،            ) المنار(هذا ما اكدته مصادر مطلعة لـ       
تضمنت اتهامات صريحة للقيادتين السياسية والعسكرية، من بينها، ان القيادة االسرائيلية بزعامة رئـيس              

الوزراء ايهود اولمرت دخلت الحرب بتشجي
اللبنانية وهو مخطط داعم لحلفائها في لبنان، وانه كان بامكان اسرائيل وقف الحرب في االسـبوع االول                 
اال ان القيادة االسرائيلية واصلت تلك الحرب بتحريض امريكي وبدعم عربي مالي وسياسي عبر لقاءات               

  .ائيليين في القدس الغربيةمباشرة رتبت لها واشنطن وبعضها تم بين مسؤولين خليجيين واسر
وجاء في الجزء السري لتقرير فينوغراد ان الجيش االسرائيلي لم يكن قد انهى تدريباته المكثفة عنـدما                 

شن الحرب بتنسيق مع الواليات الم
 ضرب لبنان، وانما ضرب اهداف منتقاه في        تشرين اول او بداية شهر تشرين ثاني، وان ال تقتصر على          

سوريا التي تمكنت خالل الحرب من حماية نفسها في حين تورطت اسرائيل، واشار الجزء السري فـي                 
التقرير المذكور الى ان الجيش االسرائيلي تلقى هزيمة واضحة، وصفها التقرير بالهزيمة الصعبة، حيث              

  .لن يتعافى من اثارها لسنوات طويلة قادمة
ايضا، ان التقرير وجه اتهاما صريحا لرئيس الوزراء االسرائيلي بانه امر           ) المنار(وكشفت المصادر لـ    

بشن الحرب لتحقيق مصالح خاصة، ومعتقدا بأن االدارة االمريكية قادرة على تعزيز موقعه ومساندته في               
اب شن اولمرت الحـرب     افشال منتقديه ومنافسيه داخل حزب كاديما وخارجه، وتساءل التقرير عن اسب          

قبل موعدها الذي تم تحديده وبتنسيق ونقاش داخل الغرفة االستراتيجي
  .لسحق حزب اهللا كما ذكر التقرير

وكشف التقرير المذكور عن صراعات حادة داخل قيادات الجيش، وبين االجهزة االمنية مما اثـر سـلبا                 
سببت في هزيمته، مضيفا ان اولمرت وبعيدا عما اسماه التقرير بالفهم العسكري            على قدرة هذا الجيش وت    

استجاب لد
وافـاد التقريـر ان      .اوزارهـا              

ال
ا

على علم سليم وكاف وحقيقي بقدرة واستعدادات ح
  .وامريكا في لبنان في فتح جبهة داخلية ضد حزب اهللا خالل الحرب

وأوصى التقرير اولمرت عدم شن حرب في فترة قريبة قبل التأكد من انجاز التـدريبات واالسـتعدادات                 
الخاصة بالجيش وقدرة االجهزة االمنية على العمل في ساحة المعركة من خالل الحلفاء، امـا بالنـسبة                 

تقالة اولمرت من منصبه، فقد اوصى التقرير بأن يختار اولمرت ذلك، في ضوء الموقـف الـشعبي                 الس
  .والحزبي

  28/5/2007المنار الفلسطينية 
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32.

.  قوات الجيش اللبناني ووقف إطالق النار وإعادة الجنديين األسيرين
سيرين في اوادعى أولمرت أنه كان يعلم أن احتماالت إطالق سراح الجنديين األ

   .ك لم يمنع المبادرة إلى عمليات بهذا االتجاه
ند الحكومة من أجل تحقيق 

33.

ويرجح معلقون أن تكون حقيبة المال هي الثمن المطلوب من باراك أو  . مصلحة أيالون

م ايجاد صيغة أو مخرج أليالون ليعدل 
ن قراره، مثل العودة إلى مؤسسات الحزب حيث سيتبين له انها معنية بمواصلة البقاء الحزب في 
ال بغض النظر عن هوية الفائز بزعامته بعد 

  أولمرت يدافع عن قرار إعالن الحرب على لبنان 
دافع أولمرت عن عدم استقالته في أعقاب اإلخفاقات في الحرب على لبنان، وقال إن حسن نصر اهللا هو 

كما دافع عن ..الذي يجب أن يستقيل، بذريعة أنه بعد سنة من الحرب فإن إسرائيل قوية ولبنان ضعيف
قرار إعالن الحرب، وبحسبه فقد كان ذلك هو القرار المطلوب والضروري في الظروف التي نشأت في 

عى إلى العيش وادعى أن ثمن الحرب تدفعه إسرائيل التي تس. أعقاب عملية أسر الجنديين اإلسرائيليين
قال إنه كان للحكومة عدة أهداف، من بينها تطبيق القرار  و.بسالم وأمن منذ ستة عقود، على حد قوله

، وإخراج حزب اهللا ونشر1559
لحرب كان ضئيالً، وأن 

ذل
وبعد كلمة أولمرت، تحدث رئيس الليكود، بنيامين نتانياهو، فقال إنه سا

ا وأضاف أن النقاش ليس على وضع األهداف، وإنم. األهداف التي وضعتها، إال أنها فشلت في تحقيقها
كما أشار إلى تقرير لجنة فينوغراد بكونه يورد  .على عدم تحقيق أي هدف من األهداف التي وضعت

وبحسبه فإن اإلخفاق الكبير الذي يعتبر أخطر نتائج الحرب هو أن قوة . التفاصيل الكثيرة حول اإلخفاقات
وتابع أن .  جبهات3م وبحسب نتانياهو فإن إسرائيل اليوم تقف أما .الردع قد تضررت بشكل خطير جداً

حزب لبنان يواصل التسلح في لبنان، في حين تتحول غزة إلى لبنان ثانية، ومحور فيالديلفي يشكل ممراً 
  .لتهريب األسلحة، على حد قوله

  29/5/2007 48عرب
  
  باراك ام أيالون؟: "العمل"بيرتس المهزوم يتحول حكماً يقرر من سيرأس  

يعتبر عدم حسم النتائج من الجولة : أسعد تلحمي عن مراسلها رةالناص من 30/5/2007الحياة  قالت
فبينما كان من .  مكسباً لبيرتس رغم هزيمته- للمرة االولى في تاريخ األحزاب اإلسرائيلية -األولى 

شأن حسم المعركة لمصلحة باراك أو أيالون في جولة واحدة إسدال الستار على حياة بيرتس السياسية 
 ما يخفف من وطأة هزيمته ويجعلها "بيضة القبان"جاء الحسم يجعل من بيرتس المهزوم القصيرة، فإن إر

، على خلفية أن أياً من المتنافسين المتبقيين لن يفوز بزعامة الحزب من دون دعم "خسارة مشرفة"
 في المئة من 20وأشار مقربو وزير الدفاع إلى هذه الحقائق متباهين بأن تجاوز بيرتس الـ. بيرتس

 يبقيه على قيد الحياة ويتيح "في ظل ما تعرض له من حمالت عنيفة لم يعرفها سياسي من قبل"األصوات 
 "سيتصبب عرقاً"ويعي القريبون من باراك انه  . االقتصادية-االجتماعية : له العودة إلى أجندته األولى

ستصب )  في المئة8(من أجل اقناع بيرتس بدعمه خصوصاً وسط توقعات بأن أصوات النائب بينيس 
بغالبيتها في

أيالون دفعه لبيرتس، الذي سبق أن أعلن انه حتى في حال فاز في االنتخابات فإنه سيغادر وزارة الدفاع 
قاً لتقسيم كعكة االئتالف الحكومي إنما  وف"العمل"لكن هذه الحقيبة ليست لحزب . لمصلحة وزارة المال

في .  وليس أكيداً البتة أن يتنازل عنها زعيم الحزب رئيس الحكومة ايهود اولمرت"كديما"للحزب الحاكم 
 بداعي ان اولمرت ليس "كديما"المقابل يبدو أيالون متحمساً أكثر لفك الشراكة مع اولمرت، لكن ليس مع 

ويشترط أيالون مواصلة الشراكة باستبدال . "لة في أعقاب الحرب الفاشلةإعادة تأهيل الدو"قادراً على 
 باولمرت لكن معلقين ال يستبعدون ان يت"كديما"قطب آخر من 

ع
 باق في الحكومة في كل األحو"العمل"عني ان الحكومة، ما ي

  .أسبوعين
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34.

إنه سيوجه ضـربات    "وقال ألولمرت   ،  واريخ الفلسطينية  
موجعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حتى تصل إلى نتيجة مفادها 

وأشـار  ،  غ أولمرت رئيس االركان بأنه ال يستطيع أن يتعهد له بهذه الفترة التي اعتبرها فترة طويلـة                
جرى تناول الحمالت العسكرية الـسابقة             

  
  

 قطاع يسمح بتصفية مقاومين مباشرة الهاز جديد على حدود .35
 –يرى "جنوبية ستنصب قريبا جهاز سمي 

36.

ايلي ياشاي قوله ان االعمال على حافة االنهيار في بلدة سديروت 
الفلسطينية، وقد توقفت انشطتها بالكامل تقريبا الن العديد من العمال خائفون

واقترح اال تكون التعويضات ". العمل
رة خالل الثالثة اسابيع الماضية 

مع صـدور النتـائج،     : برهوم جرايسي  عن مراسلها    الناصرة من  30/5/2007 الغد األردنية    وجاء في 
أعـدها مـع    هاجم اليمين اإلسرائيلي النائب أيالون، بسبب مواقفه، وخاصة على خلفية الوثيقـة التـي               

البروفيسور سري نسيبة، حول تصور الحل الدائم، التي ترفض تطبيق حق العودة، ولكنها تقر بانسحاب               
ويقول معسكر   .من الضفة الغربية، بما في ذلك األحياء الفلسطينية في القدس المحتلة          % 95من أكثر من    

أصوات مع قطاع الوسـط فـي   يتخوف من فوزه، ألنه يستطيع اجتذاب      " الليكود"إيهود باراك، إن حزب     
  .الشارع اإلسرائيلي، نظرا البتعاده عن أفكار اليسار الصهيوني

  
   أشهر لوقف الصواريخ3اشكنازي يطالب أولمرت بمهلة  

طالب رئيس هيئة األركان العسكرية في الجيش اإلسرائيلي جابي اشكنازي، من رئيس الـوزراء إيهـود           
 الصأولمرت منحه مدة ثالثة أشهر لوقف إطالق      

فيمـا  ". أن األمر ليس لـصالحها               
ابل

ناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي إلي أنه المراسل العسكري للق  
وأكد المراسل خالل تقرير عرضه، أن      . التي لم تثبت جميعها نجاعتها في إيقاف الصواريخ عن السقوط         

ـ               ، "طـول الـنفس   "األمر لكل من أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس أصبح مرتبطاً اآلن بما يسمى بـ
أن األمـر اآلن  "شيرا إلى أن الجيش غير قادر وحده على حل مشكلة صواريخ الفصائل الفلـسطينية، و    م

بات يتطلب بشكل مواٍز عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولكن المستوى السياسي في إسرائيل أصبح اآلن               
 مـشددة    وكشف موقع يديعوت أحرنوت على شبكة اإلنترنت أن إجـراءات أمنيـة            ".في حيرة من أمره   

وعمليات تفتيش دقيقة تجري للسيارات التي تدخل مطار بن غوريون الواقع بين مدينتي تل أبيب واللـد،                 
  .بعد وصول إنذار حول تنفيذ عملية في المطار

30/5/2007االتحاد االماراتية 

 
 ان قيادة المنطقة الذكرت صحيفة يديعوت احرونوت اليوم

ج

على طول الحدود مع قطاع غزة مشيرة الى ان هذا الجهاز يسمح بتصفية مسلحين فلسطينيين " يطلق
وقد طورت  .شُخصوا بالرقابة عن بعد وبشكل فوري دون حاجة الى اطالق قوات الجيش النار باتجاههم

وهو يسمح للمراقبين المتابعين لما يجري " رفائيل"وير الوسائل القتالية الجهاز حسب الصحيفة سلطة تط
" بمحنيه"وحسب ما نشرته مجلة  .على طول الحدود أن يقرروا اذا كان الحديث يدور عن مسلح ام ال

وكان  .التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية" نيشر"العسكرية، فان الجهاز استخدم الول مرة من كتيبة 
، سابقا على المراقبة عندما يكتشفون مسلحا يحاول التسلل يستدعون الدوريات لتصفية التهديدالمشرفون 

 . اما الجهاز الجديد من رفائيل فيسمح باطالق النار فورا بعد لحظة من التشخيص المؤكد للجهة المعادية
  30/5/2007وكالة سما 

  
 االعمال في سديروت على حافة االنهيار : اسرائيلي وزير 
امس عن وزير الصناعة والتجارة والعمل " جيروزاليم بوست"نقلت صحيفة :  ا ف ب-قدس المحتلة ال

جراء الهجمات الصاروخية االسرائيلي 
لتوجه الى اماكن  من ا

على الحكومة ان تقدم تعويضات الصحاب "وتابع ياشاي  ".ملهم
فقط عن الدمار الناجم عن هجمات الصواريخ المباشرة او غير مباش

ع
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نتيجة اطالق القذائف )  مليون دوالر15( مليون شاقل 60 االخيرة 
  ".الفلسطينية

  30/5/2007الدستور 

37.

  تطالب إسرائيل بتسليمها قائداً في األقصى" كاخ" .38
 اليمينية المتطرفة التي أسسها الحاخام المتطرف مئير كاهانا، بيانـا طالبـت فيـه               "كاخ"صدرت حركة   

ية المحتلة، خالد شاويش الذي اعتقل      الغرب  

عودة عـن قرارهـا اعتبـار         
 غير قانونية و"كاخ"ون حركة   ال يعقل أن تك   "الحركة غير قانونية، وقال     

  ".شارة قانونية، هذا بمثابة وصمة عار على حكومات إسرائيل
  30/5/2007االتحاد االماراتية 

39.

ويات التي ستثيرها إسرائيل مع الرئيس الفرنـسي الجديـد               

 

وضع غير المستقر امنيا، الذي بات لكنه طالب بتعويضات اضافية عن الدمار غير المحدود وعن ال"، فقط
من ناحيته ، نشر  ".حقيقة في سديروت خالل السنوات القليلة الماضية والناجم عن مئات هجمات القسام

ايهود اولمرت وقع على امر وافقت عليه اللجنة المالية في "مكتب رئيس الوزراء بيانا جاء فيه ان 
مايو / ر ايا16مع مفعول رجعي يعود الى " ر المباشرالكنيست بتعويض اصحاب االعمال على الدمار غي

خسائر المصانع في سديروت "واعلن مدير عام اتحاد الصناعيين في اسرائيل يهودا سيغيف ان  ., 2007
ومنطقتها بلغت في السنوات

  
  من دارفور.. ير القضاء اإلسرائيلي يقترح استيعاب بعض الالجئينوز 

قال وزير القضاء اإلسرائيلي، دانييل فريدمان في مؤتمر نقابة المحامين في إيالت، أنه على إسرائيل أن 
 .تجري مفاوضات مع أوروبا بشأن عدد الالجئين الذين تستطيع أوروبا استيعابهم، وكذلك إسرائيل

بنطاق وأبعاد ال يمكن رؤيتها " الرأفة التوراتية" يوجد في التوراة تعليمات تشير إلى هذه وبحسب فريدمان
كما تطرق فريدمان إلى وضع العمال األجانب في إسرائيل، وقال إن هناك مشاكل ..لدى شعوب أخرى
وح التوراة يسألوا أنفسهم إذا كانوا يتصرفون بحسب ر"وبحسبه على اإلسرائيليين أن . معهم، ومع أبنائهم

  ".وليس بحسب العالم الحديث
  29/5/2007 48عرب

  

أ
في الضفة '' قائد كتائب األقصى  ''الحكومة اإلسرائيلية بتسليمها    

نطالب الحكومة تسليمنا القاتل ابو شاويش مـن        "وجاء في بيان الحركة      .امس االول وسط مدينة رام اهللا     
اجل االقتصاص منه لقتله عائلة كاهانا ألننا نخشى أن يتم إطالق سراح هذا القاتـل فـي إطـار تبـادل               

 المتطرفة من   "كاخ"ن الشرطة منعت عنصرين من حركة       من جهة اخرى، قال موقع اسرائيلي إ      ". أسرى
.  وذلك بعد أن قاما بكتابة شعارات تحريضية على جـدران منـازل البلـدة              "سديروت"دخول مستوطنة   

 الحكومة بال"كاخ"وطالب المتطرف ايتمار بن غبريل، أحد عناصر حركة         
 التي أسسها عزمـي     "بلد"حركة     

ب

  
 تدفع ساركوزي لوضع حزب اهللا على الئحة اإلرهاب" إسرائيل" 

ناني على الئحة التنظيمـات      ذكرت صحيفة جيروزالم بوست، أمس، أن وضع حزب اهللا اللب          :اي.بي.يو
اإلرهابية لالتحاد األوروبي سيكون من األول

واستناداً إلى تقرير نشر على موقع جريـدة        . نيكوال ساركوزي عندما يلتقي مع القادة اإلسرائيليين قريباً       
 خـالل االجتمـاع   "بالتنظيم اإلرهـابي  "زي إلى حزب اهللا      اإللكتروني، أشار ساركو   "الجمهورية الجديدة "

  .أيلول الماضي /الخاص الذي عقده مع قادة اليهود األمريكيين في سبتمبر
  30/5/2007الخليج اإلماراتية 
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، رد   
 الذي لم يتبق فيه أكثر من ع،مخيمالعلى أمل تشكيل ضغط على فتح االسالم في         

 ألزمة ستطول، حتى انهـا رصـدتالوقت الذي بدأت فيه االونروا استعدادات لتقديم مساعدات انسانية        

41.
اسعة لتركيز عملية الحفريات في القدس المحتلة في تـسعة مواقـع،                 

نية يمينية، تهدف إلى تغيير وجه البلدة القديمبتمويل من جمعيات استيطا   
ن أى ذلك، قال أحد كبار العاملين في سلطة اآلثار، في مؤتمر أكاديمية العلوم الذي عقد يـوم أمـس،                    

 في سـلطة دائـرة         

42.

 جريحاً حصيلة العدوان اإلسرائيلي خالل أ80 شهيداً فلسطينياً و18: تقرير .43
 تقرير إحصائي أعده مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، أن قوات االحتالل ارتكبتكشف: رام اهللا

 من 28  إلى22 م

ق طرق غال
 مرة، فضالً عن تجريف 347ومعابر في وجه المواطنين والبضائع 

  . مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين نفذها5من جهة أخرى رصد 
  29/5/2007 قدس برس

44.
رأة الفلسطينية بقرار محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية 

تهبتمديد فترة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وتأجيل محاكم

  نازحو مخيم نهر البارد الفلسطينيين يطالبون بالعودة إلى منازلهم  .40
 شـمالي   من مخيم نهر البارد   الفلسطينيين  ازحين   من الن  اعددأن  : بيروت من   30/5/2007 الحياة   ذكرت
، رافعين شعارات تطالب بعـودتهم إلـى    البداوي اعتصاماً في باحة مدرسة أونروا في مخيم     وا نفذ لبنان،
  . واتباع الحل السلمي ووقف الفتنة،منازلهم
أليـام  بعض الجهات الفلسطينية تراهن علـى ا      إلى أن   : 30/5/2007 السفير    مراسل عمار نعمة وأشار  

 نهر البـاالقليلة المقبلة لبلورة معالجة معقولة في ظل الحراك الشعبي الكبير القائم حالياً خارج مخيم             
 فـي   ،شرة آالف نسمة         

        
  .أمواالً لبناء حمامات وبيوت لمن تشردوا في اتجاه البداوي

  
   مواقع لتغيير وجه القدس المحتلة9 واسعة في  اسرائيليةحفريات 

كشفت تقارير إسرائيلية عن خطة و
 .ة، وتوسيع السيطرة اليهوديـة           

إل
 من كبار المسؤوليناعددأن  كما  . جزءاً كبيراً من هذه الحفريات هو علم آثار مجند        

  . أن لديهم إحساس بأن عملية الحفريات في البلدة القديمة هي أكثر من الالزم، مؤخراًوااآلثار صرح
 30/5/2007 48عرب

  
   دعماً لحوار القاهرة في خان يونسالقوى الوطنية واإلسالمية تقيم خيمة اعتصام 

الوطنيـة واإلسـالمية    الحملة الوطنية لحماية المشروع الوطني التابعـة للقـوى           أن   :كتب أيمن أبو ليلة   
 الـداخلي ودعمـاً للحـوار        الفلسطيني خيمة اعتصام أمس، رفضاً لالقتتال    أقامت  بمحافظة خان يونس،    

  .الوطني الجاري حالياً في القاهرة
 30/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  سبوع

 
 يو انتهاكاً بحق الفلسطينيين، وذلك خالل الفترة من1634خالل األسبوع الماضي فقط 

. اكاً انته27241، بلغ 2007 إلى أن عدد االنتهاكات الصهيونية منذ بداية العام الفتا، الشهر الجاري
 مرة، سقط على إثرها 90 أن قوات االحتالل قامت بإطالق النار باتجاه المواطنين والممتلكات وأشار إلى

 مواطناً، فيما نفذ 126 حملة اعتقال، أسفرت عن اعتقال 40 مواطناً، كما نفذت 80 شهيداً، وأصيب 18
االحتالل بـ يام أشار إلى قكما .  عملية اقتحام223 حملة مداهمة واقتحام تم خاللها شن 76االحتالل 

إسجل و حواجز، 109قامت خاللها بنصب ،  حملة إلقامة الحواجز العسكرية المؤقتة45
 كما . مرات3أراضي المزارعين 

 

  
  الرابطة اإلسالمية للمرأة الفلسطينية تعتبر محاكمة الدويك محاكمة لخيار ديمقراطي  

 القاضينددت الرابطة اإلسالمية للم :نابلس
 هاستمرار اعتقال وأعتبرت أن .
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ودعت .هو استمرار للسياسات اإلسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط كافة األعراف والمواثيق الدولية
، وتبني هية والدولية للدفاع عن

45.

 إلـى   اتوجهم من سيارته الخاصة         
  .عمله، ما أدى إلى إصابته بجروح

30/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

46.

أعتبر و .1976شهد الجليلية بحجة أنها مصادرة لبلدية نتسيرت عليت منذ عام               
سكرتير التجمع الوطني الديمقراطي، الذي زار المكان حيث أقيمت خيمة 

 مـن جهـةحذرين  في ح . جزء من مخطط التهويد العنصري لألرض العربية في جميع أرجاء الوطن          
.  يعيـشها عـرب الـداخل                  

47.

  

 30/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  حذير من وقوع كارثة بيئية جديدة جراء تدفق المياه العادمة في شمال غزة .49
ات التنمية أمس حول         

 من إمكانية وقوع كارثة بيئيـة        ام النصر،  البعد العالجي في عمل المؤسسات الحكومية تجاه كارثة قرية        

 
إلى استنفار كافة الجهود الدبلوماسية والقانونية والسياسية العربية واإلسالم

  .لقضية الشعب الفلسطيني الباحث عن التحرر من االحتاللقضيته العادلة باعتبارها تجسيدا 
  29/5/2007 قدس برس

  
 بجروح ديوان قاضي القضاة في غزة  مديرمجهولون يصيبون 

ن ثالثة مسلحين ترجلوا من سيارة رباعية الدفع، وأطلق أحدهم النار           أ ،قالت مصادر أمنية ومحلية   : غزة
 بينما كان يهم بالنزولعلى مدير ديوان قاضي القضاة في مدينة غزة،       

  

   الجليلية  شجرة زيتون في قرية المشهد400قتلع االحتالل االسرائيلي ي 
 شـجرة   400أقدمت جرافات السلطات اإلسرائيلية، وبحراسة مشددة من الشرطة، على اقتالع حـوالي             

زيتون معمرة في قرية الم
الجريمة هـي   هذه  ن  أ ،إعتصام          

     
 أن من شأن تجديد هذه السياسة أن تفاقم حالة اإلحباط والغضب التيأخرى،

  .ويخلف حالة مواجهة جديدة ستنقلب على رأس المؤسسة الصهيونية
  29/5/2007 48عرب

  
 الوصول إلى البحر الميت لفلسطينيينمؤسسة حقوقية تطالب بالسماح ل 

 ،ز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان، ما يسمى الحاكم العسكري االسـرائيلي           طالب مرك : رام اهللا 
بضرورة رفع حظر وصول الفلسطينيين الى شاطئ البحر الميت في اريحا، مؤكدة ان هذا المنع ينـافي                 

 .القانون الدولي االنساني
  30/5/2007الخليج اإلماراتية 

  محاربة الفقر والبطالةلب السلطة ب يطااالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين .48
االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، طالب في مؤتمره العام الــمركزي، أمـس،              أن   :كتبت حنان قرط  

السلطة الفلسطينية بالعمل بكل جهد وقوة على محاربة الفقر والبطالة، وتحمل مسؤولياتها الوطنية حيـال               
الية والحريات النقابية، وتطبيق قانون التأمينات االجتماعية، من        قطاع العمال، وإقرار قانون النقابات العم     

، في كلمة ألقاهـا نيابـة        من جهته  وأكد أحمد عبد الرحمن    .أجل النهوض بواقع الطبقة العاملة الفلسطينية     
 عامل فلسطيني منـذ بدايـة       4700عن محمود عباس، أن االحتالل اعتقل وأصاب وفرض غرامة على           

 في إصابة واعتقال عدد منهم خالل تـوجههم         تسبب جدار الفصل العنصري     را إلى أن  مشيالعام الحالي،   
  . ألف عامل باتوا عاطلين عن العمل400إلى عملهم، إضافة إلى أن ما يقارب 

الت
خالل اللقاء الذي نظمه معهد دراس،   حذر عدد من المختصين    :ري نفوذ البك  - غزة
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  ياضية

  على االراضي الفلسطينية.51
جدد وزير الخارجية األردني عبداإلله الخطيب إدانة : عمان

ألراضي الفلسطينية محذرا من خطورة التصعيد العسكري والخسائر الناجمة عنه وما يؤدي اليه من 
ء الفلسطيني عزام األحمد على ضرورة 

  30/5/2007الخليج اإلماراتية 

52.
 

 اسرائيل ليكون سبيالً لتطبيع العالقات مع الكيانللمبادرة العربية للسالم مع
جنة حمزة منصور في رسالة بعثت بها اللجنة الى االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، 

ء الكيان بنا" هذا السياق الى قرار 

 خاصة وأن الحـوض     ،خطيرة جديدة شمال غزة جراء تدفق المياه العادمة من أحواض الصرف الصحي           
ت الذي تم إنشاؤه لمعالجة الوضع الراهن تبين أنه يقع على منطقة صخرية غير قابلة المتـصاص                 المؤق
 بركـة  يتمثـل بـأن  الخطر القـادم   إلى أن    ،مدير دائرة جودة المياه بسلطة جودة البيئة      وقد أشار   . المياه

 2لي أكثـر مـن       أمتار وبها حوا   9 - 2 دونم وعمق المياه فيها من       400التجميع تقع حاليا على مساحة      
 على أهمية تقييم األثر البيئي قبل إنـشاء أي           من جهة أخرى   مليون متر مكعب من المياه العادمة، مشددا      

  .مشروع له آثار بيئية
  30/5/2007الحياة الجديدة 

  
لمؤسسات الراالحتالل ل يدين استهداف  الفلسطينيوزير الشباب والرياضة .50

ن أوأوضح  . هائيلي لنادي بيت حانون الرياضي الذي دمر كافة مرافق        أدان باسم نعيم القصف اإلسر    : غزة
هذه السياسة العدوانية التي ينتهجها االحتالل تهدف لتدمير كافة مظاهر الحياة والنشاط بال اسـتثناء بمـا                 

 وطالب كافة المؤسسات الدوليـة واالتحـادات الرياضـية والعربيـة            .فيها المرافق والمنشآت الرياضية   
إلى أنه   لفتو.  بالتحرك واتخاذ مواقف داعمة للشعب الفلسطيني والتنديد بهذه السياسة اإلجرامية          والدولية

 ما زال الرياضيون الفلسطينيون عاقدي العزم على تنفيذ بـرامجهم           ،ورغم كل هذه الممارسات والعدوان    
  . وأنشطتهم رغم أنف االحتالل وحصاره

  30/5/2007الحياة الجديدة 
  
يب يدين االعتداءات اإلسرائيلية عبد اإلله الخط 

األردن لالعتداءات اإلسرائيلية على 
ا

 أمس الثالثاء، نائب رئيس الوزراوشدد خالل استقباله،. تعقيد
واطلع المسؤول الفلسطيني  .منع االقتتال الفلسطيني ونبه الى آثاره المدمرة على القضية الفلسطينية

الخطيب على األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له قطاع غزة من اعتداءات 
  .تم اطالعه على جهود رئيس السلطة الفلسطينية لتحقيق التهدئة في الساحة الفلسطينيةاسرائيلية، كما 

من جهة أخرى صرح مصدر أردني مطلع بأن ترتيبات تجري حالياً لعقد لقاء في مدينة أريحا الفلسطينية 
 150نحو إن اللقاء سيضم " يونايتد برس"وقال المصدر ل . يضم نشطاء أردنيين وإسرائيليين وفلسطينيين
  .شخصية وسيعقد على األرجح األسبوع المقبل

  
  تحذر الجامعة العربية من التطبيع مع إسرائيل" حماية الوطن" 

مغبة استغالل الترويج"حذرت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع مما اسمته : عمان
واشار رئيس ".  الصهيوني

الل
ولفت في". الكيان الصهيوني يستخف بالمبادرة العربية"أمس، الى ان 

عدم االستجابة "وطالب منصور الجامعة العربية ". عشرين ألف وحدة سكنية في مدينة القدس مؤخراً
اللحاح الكيان الصهيوني بأسلوبه المعهود القائم على التذاكي للقاء القمة العربية أو الجامعة العربية ليكون 

  ". ذلك تطبيعاً مجانياً مع العدو
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   30/5/2007الغد األردنية 

53.

صل الى الحل المزمع بالصعب جداً، معربة عن 
خشيتها من ان يكون هذا الفشل تمهيداً لما هو أسوأ وأكبر بكثير قد يكون مقدمة لت

 لم تقدم أية فكرة وأشار حاضرون إلى ان الفصائل . لسطينيين برمتها في حال عدم التدخل السريع
ان الحكومة اللبنانية لم تقدم هي األخرى أية فكرة، 

2007  

54.
نانية فؤاد السنيورة أن لبنان يخوض اليأكد رئيس الحكومة اللب: بيروت

ال نستطيع أن نهادن في موضوع "وقال . شيرا إلى أن الوضع في مخيم نهر البارد ال يحتمل المساومة
ها والمقيمين على أرضها 

55.

وقراطية إلى لبنان ومنها فرنسا وأميركا، ان هذا الموضوع يجب إيقافه ويجب تصحيح األخطاء التي الديم

ال تمثل الحد األدنى للحقوق العربية "ن المبادرة العربية، التي قالت انها وجددت اللجنة التذكير بموقفها م
  ".وانما جاءت استجابة لشعور القمة العربية بالعجز إزاء الهيمنة األميركية والتفوق العسكري الصهيوني

  
  مشكلة نهر الباردعجز فلسطيني وغموض لبناني يحوالن دون حل  

 في تقديم الحلول المرجوة من الجانب الفلسطيني، وحصل إقرار بالعجز ، أمس، فشل اللقاء:مةعمار نع
وقد حفظ المشاركون . عن التحرك برغم كل ما يقال في العلن، حسب اكثر من مصدر حضر االجتماع

ذي في اللقاء ماء الوجه عبر تشكيل لجنة متابعة تقوم بتقديم بعض االقتراحات للدرس، في الوقت ال
وصفت فيه اوساط متابعة عدة حضرت االجتماع التو

صفية قضية الالجئين 
الف

تحقق خرقاً في الركود الحاصل، وأشار البعض الى 
  . بل احالت األمر برمته الى الجيش اللبناني
االسالم قد رفعا سقف مطالبهما عالياً مما يعيق الوساطات  - وقالت المصادر إن الجانبين اللبناني وفتح

ة، محملة الجانبين المسؤولية، وأكدت ان الفصائل كافة تتنصل من مسؤولية التصدي على األرض القائم
وتعرب بعض الفصائل عن . للتنظيم التكفيري المستعد للقتال حتى الرمق األخير في حال لم تلب مطالبه

 الفلسطينية وتراهن بعض الجهات. خشيتها حتى على وقف إطالق النار الهش القائم حالياً، وإن بتقطع
على األيام القليلة المقبلة لبلورة معالجة معقولة في ظل الحراك الشعبي الكبير القائم حالياً خارج المخيم، 

  . االسالم في المخيم-على أمل تشكيل ضغط على فتح 
/30/5السفير 

  
  الدم الفلسطيني حار ال نتحمل إراقته    : السنيورة 

'' الدولة أو الالدولة''وم معركة 
م

ولسنا الدولة الوحيدة التي تفرض عليها مصلحتها العليا وأمن مواطني. اإلرهاب
وال يمكن ان تدار أي . كل الدول واجهت اإلرهاب بما تفرضه هذه المصلحة العليا. ن تتخذ موقفا صعباا

ونحن نفسح المجال لجميع المحاوالت حتى نستنفد كل الحلول . دولة باالرتكاز على حالة الالقرار
نحن لسنا . ت إراقتهالدم الفلسطيني حار، ونحن ال نستطيع ان نحمل تبعا"وأضاف السنيورة أن ". الممكنة

في هذه المعركة لالعتداء على الفلسطينيين، إنما لرد االعتداء الحاصل على الفلسطينيين واللبنانيين على 
  . ورأى ان الحمالت التي يشنها البعض لغايات سياسية ال تفرق بين الحكومة والدولة". حد سواء

وأشرطة فتح اإلسالم، متهما إياها بإثارة الفتنة بين وهاجم السنيورة، قناة الجزيرة القطرية لتبنيها بيانات 
  .ونفى وجود جنود أميركيين يقاتلون إلى جانب الجيش اللبناني ضد فتح اإلسالم. اللبنانيين والفلسطينيين

  30/5/2007االتحاد االماراتية 
  
  يجب ان يتخذ مجلس األمن إجراءات ضد الدولة المحّركة لإلرهاب   : عون 

النائب ميشال عون الى " التغيير واإلصالح"دعا رئيس تكتل : 30/5/2007مستقبل الذكرت صحيفة 
وجوب أن نأخذ اإلجراءات في مجلس األمن الدولي "، مشدداً على "مكافحة اإلرهاب من أي جهة أتى"

نأسف ألننا أعلنا وطالبنا بإلحاح كل الدول المعنية بإعادة : "وقال". ضد الدولة المحركة لالرهاب
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وشدد على ". سالم

 النتيجة سيزول الخط األحمر مع 

ت مع سوريا، وهل تحول عون الى حليف 

وحذر عون من الخلط حين يتم  .القات صداقة ما بين الواليات المتحدة واليابان
حديث عن سوريا، وقال اريد زيارة سوريا من منطلق الصداقة، ورغم اني حر ومستقل وسيد لقراري، 
 مع حزب 

هناك في لبنان إجماعاً على وجوب معالجة "الى أن " مونتي كارلو"وأشار في حديث الى إذاعة ". حدثت
ح االالوضع االمني وعدم ابقاء الشعب اللبناني والفلسطينيين رهائن لدى السلفيين من فت

هو " حزب اهللا"ما طرحه "، الفتاً الى أن "يكون هناك تدرج في معالجة مسألة فتح اإلسالم"وجوب أن 
مرحلة أولية، لكن المعالجة يجب اال تمتد الى ما ال نهاية، ويجب ان يكون هناك معالجة حاسمة من 

  ". الجيش
ما نتوق إليه أال : "السيد حسن نصراهللا، قال" زب اهللاح"وعن التمايز بين موقفه وموقف االمين العام لـ

: وهو لم يقل أال تمس فتح اإلسالم بل تكلم على خطة أمنية قضائية. يمس الجيش وأال تمس المخيمات
. إذا في الجوهر لسنا مختلفين بل في المعالجة. األمن كي يتناول األشخاص، والقضاء حتى يحاكمهم

لناس، والناس يقومون بإخالئهم اآلن وفيالخط األحمر في المخيم هو ا
اننا نريد انتخابات رئاسية لكننا نريدها سليمة وفق شروط "واكد ". اتخاذ الترتيبات الالزمة لحماية المدنيين

  ".الديموقراطية الحق، ونقول انه لن يكون هناك نصاب لتكريس سرقة الحكم في لبنان
رأى العماد ميشال عون زعيم :  بشير البكر-باريس : 30/5/2007الخليج اإلماراتية ة وأضافت صحيف

التيار الوطني الحر، أن معالجة الموقف المتوتر في مخيم نهر البارد، تتم عبر حل مشرف للبنانيين 
. ية لمحاكمتهموالفلسطينيين، يمر عبر تسليم المتهمين باالعتداءات على الجيش اللبناني، إلى العدالة اللبنان

وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية معالجة هذه القضية، كونها هي التي تتولى ادارة شؤون البلد في هذا 
ال أثق بحكومة "الوقت، وذلك من دون أن يسقط عن نفسه حق عدم منح الثقة للحكومة، حيث قال 

إن المعادلة القائمة هي أن وقال عون  .واتهم الحكومة بالتقصير". السنيورة، فأنا في معارض لها
  .الفلسطينيين في المخيم رهائن لفتح االسالم، واللبنانيين رهائن للخوف

وعن المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، 
 بشفافية ووفق االطر ألننا نريد لألمر أن يتم"أكد عون أنه أول من طرح فكرة تشكيل محكمة مختلطة 

، "الدستورية اللبنانية، لكن لسوء الحظ لم تسر العملية بشفافية، األمر الذي أثار شكوك الكثير من اللبنانيين
ان خروج المسألة من اطار المسار الدستوري اللبناني، وتحويلها الى مجلس االمن القرارها "وأضاف 

ز االستقرار واثارة المشاكل بدال من التوصل الى وفق الفصل السابع، يحتمل مخاطر قد تؤدي الى ه
وحول العالقا". حل، في حال خرجت عن هدف العدالة

لدمشق؟ أجاب عون بأن هناك الكثير من االفكار التبسيطية في هذا المجال، وال يمكن في أي حال 
لنا لدينا معه حدود ومصالح، ونريد ان نعيش معه تلخيص المسألة على هذا النحو، سوريا بلد جار 

بسالم، فأي خطأ نرتكبه اذا طالبنا بهذا الشيء؟ حين كانت سوريا موجودة في لبنان حاربناها، ولي 
ريخي الشخصي الذي يشهد على ذلك، اما اليوم فهي ليست موجودة في بالدنا، ثم ان الحكومة الحالية 

واضاف، حتى قنبلة هيروشيما . لكنها معادية لها اليوم، اما أنا في العكسكانت متعاونة مع سوريا آنذاك، 
لم تحل دون قيام ع

تا

ال
وأوضح ان وثيقة التفاهم التي وقعها. وم بذلك خشية اثارة ازمة مع الحكومة الحاليةفإني ال اق

  .اهللا نصت على أنه ال عودة للسيطرة السورية على لبنان
دعا رئيس التيار الوطني الحـر      :  سامي نزيه  -باريس  : 30/5/2007 الراي الكويتية    وأضافت صحيفة 

ومحاكمتهم، ورفض رئيس التيار الـوطني الحـر   " بيي فتح االسالمارها"اعتقال  النائب ميشال عون الى
مار نصراهللا بطرس صفير فـي االنتخابـات الرئاسـية،           النائب ميشال عون اقحام البطريرك الماروني     

تصريحات عون خالل مؤتمر صحافي عقده امـس فـي    جاءت". مأسسة صفير ينبغي عدم"معتبرا انه 
حافة العربية، حيث يقوم بزيارة غير رسمية للعاصمة الفرنسية، لتوقيع          الص باريس، تلبية لدعوة من نادي    

  .كتاب له حول لبنان
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التوافق اللبناني "وقال ". حجة غير مقنعة"الدولية 

ت، ردت قوى الغالبية في وفي بيرو". وت العربي الوحيد في مجلس األمن

، أبدى وزير الشباب "القوة الخارقة"صف فيه قطر بـ

. ثوابتها التي نصت عليها
وكان رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، قد نفى ما تردد عن أن بالده 

الل قيامه بزيارة إلسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة لتحريك عملية السالم في المنطقة من خ
إن "حافيين 

 
  تحفظ على محكمة الحريري وسياسيون لبنانيون يتهمونه بالتخفي وراء حجج سوريةت قطر 

بينما أكد رئيس :  علي الصالح، فاطمة العيساوي، صالح متولي، وسوسن أبو حسين-لندن، القاهرة 
طر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في القاهرة، امس، موقف بالده المتحفظ من المحكمة وزراء ق

الدولية التي يبحثها مجلس االمن لقتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، اعتبر مسؤولون 
د عزام االحمد لبنانيون، امس، أن الدوحة تتلطى وراء الموقف السوري، وان حججها غير مقنعة، بينما ر

نائب رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي على ما قاله رئيس الوزراء 
القطري بأن المبادرة العربية للسالم عناوين عريضة بان ذلك اجتهاد من الشيخ حمد، ولكن روح المبادرة 

  .عمل جماعي عربي وليس فرديا
يتلطى وراء حجج النظام "ت اللبناني مروان حمادة أن الموقف القطري وفي لبنان اعتبر وزير االتصاال

نأسف بالغ األسف للموقف القطري "واضاف مروان حمادة . المعارض إلنشاء هذه المحكمة" السوري
الذي كان األحرى به ان يقف الى جانب لبنان والعدالة الدولية بدل التلطي وراء حجج النظام السوري 

واعتبر ان ما يقوله رئيس الوزراء القطري ".  لبنان للتغطية على الجرائم ومرتكبيهاوكل من يعاونه في
حول ضرورة تحقيق التوافق اللبناني قبل اقرار المحكمة 

وصلت تم خالل الحوار الوطني الذي جرى منذ عام والتراجع عن هذا الموقف كان بإيعاز سوري ف
الوقاحة الى حد إغالق مجلس النواب في وجه ممثلي الشعب ومنع المناقشة والتصويت حول المعاهدة مع 

نتمنى ان تعدل دولة قطر من موقفها لكي ال تأتي العدالة "وختم قائال ". االمم المتحدة ونظام المحكمة
الدولية وقد غاب عنها الص

وبعد الموقف الالفت . البرلمان اللبناني بعنف امس على المواقف القطرية من إقرار المحكمة الدولية
لرئيس تكتل المستقبل النائب سعد الحريري الذي و

إن رؤساء الحكومات "، وقال "خالت القطريةالتد"والرياضة اللبناني احمد فتفت أسفه لما وصفه بـ
ان الحكومة اللبنانية "وأكد فتفت ". يتعاملون مع الحكومات وال يتدخلون في الشؤون الداخلية لبلد شقيق

  ". شرعية وكل ما تقوم به يتفق مع االصول الدستورية
وقال الوزير . قطريةاما وزير السياحة جو سركيس فقد اعلن انه ال يوافق على كالم رئيس الحكومة ال

نحن نعرف دستورنا اكثر من غيرنا، وقد سعينا كحكومة لبنانية وقوى سياسية ان نتفاهم مع "سركيس 
الفريق اآلخر، وكنا نحب ونود إقرار المحكمة في لبنان، لكننا لم نوفق ألن الفريق اآلخر يسعى بتنسيق 

 ".مع سورية لعرقلة قيامها
ليس المرجع "راطي النائب الياس عطااهللا، ان رئيس وزراء دولة قطر ورأى رئيس حركة اليسار الديمق

  ".االفضل للحكم على دستورية ما يجري في لبنان
من جهة أخرى، أكدت مصادر في الجامعة للعربية، أن التفاصيل الخاصة بتنفيذ خطوات عملية السالم، 

يل لدى قبول اسرائيل المبادرة، مع يمكن ان تبحثها الدول المعنية، فلسطين وسورية ولبنان، مع اسرائ
التأكيد على التزام كل الدول العربية بمبادرة السالم في إطارها العام وبذات 

تفكر في القيام بمبادرة منفردة 

وقال ردا على أسئلة الص. وجود حاجة لتفهم عربي لضرورة حوار مباشر مع الطرف اآلخر
، مشيرا إلى أن "القيام بمثل هذه المبادرة يعتبر خرقا واضحا التفاق الجامعة العربية بشأن مبادرة السالم

 إلى أن نلمس الجدية من جانب إسرائيل في هذا الموضوع، والدول العربية وضعت األمر يحتاج"
هل الجانب اإلسرائيلي جاهز؟ هل "وتساءل ". أولوياتها وما تريده من إسرائيل من خالل المبادرة العربية

هذا إن "وتابع ". الطرف الدولي جاهز؟ هل الطرف العربي جاهز للتباحث مع اإلسرائيليين بشكل مباشر؟

  

            26 ص                                      737:                                العدد 30/5/2007األربعاء : التاريخ



  

  

 
 

57.
التحرير الفلسطينية في لبنان عباس              

ما : وقال زكي اثر اللقاء   . زكي على رأس وفد من فصائل المنظمة في لبنان        
المقابل، هناك مساع كثيرة مـن قبـل        وب. فهناك استنفار وتطويق للمخيم وهناك تبادل دائم الطالق النار        

دث عـن انهائهـا، ولكـن         

58.

 في قتال اإلسرائيليين، 
وشدد روجيه على  ".طرفة في هذه المخيماتتم إنشاء مجموعات مت

تسعى إلى تغيير هوية القضية الفلسطينية إلى هوية جهادية شاملة ضد كل األنظمة الحاكمة على قاعدة 
 ".ضيتهم فقط

يحتاج إلى دعم دولي للعملية السلمية وتفهم إسرائيلي بأن هذا الموضوع لن تكون فيه تنازالت عربية 
 ".إضافية، وأيضا تفهم عربي بضرورة وجود حوار مباشر مع الطرف اآلخر

  30/5/2007الشرق األوسط 
 
  للجيش    أكبر انتصار حققناه أن كل الفلسطينيين أعطوا غطاء : زكي يلتقي بهية الحريري 

التقت النائب بهية الحريري في مجدليون رئيس مكتب منظمة : صيدا
زالت األمور تراوح مكانها،     

ألن الكل يتح" فتح االسالم "العديد من القوى لبحث كيفية القضاء على ظاهرة         
وإن أكبر انتصار حققناه أن كل الفلسطينيين أدانوا هـذه الظـاهرة            . اآلليات قد تختلف بين جهة وأخرى     

وان انهيار األمن كلفتـه     . ة باعتبار أن أمن لبنان هو أمننا      وأعطوا الغطاء الكافي للجيش والتأييد للحكوم     
عالية على الفلسطينيين، ووظيفتنا نحن أن نقف مع األمن اللبناني ألن في ذلك انسجاماً مع المصالح العليا                 

وان المطلوب منا كقيادة أن     . للشعب اللبناني وأيضاً حماية لجزء من شعبنا يعيش موقتاً كالجىء في لبنان           
 متاعبه وأن نقلل تضحياته، وبالتالي نحن حريصون على لبنان الموحد من خالل حرصنا على أن                نخفف

  .الجيش يجب أن يعيد لنفسه االعتبار بتسليم هؤالء القتلة أنفسهم للعدالة
 30/5/2007المستقبل 

  
 باحث فرنسي يؤكد وجود اتفاق ضمني بين حزب اهللا ومتطرفي المخيمات 

كشف الباحث الفرنسي برنار روجيه أن الداعية اللبناني فتحي يكن ساهم في  : محمد الملفي-الرياض 
إطالق سراح قيادات من تنظيم فتح اإلسالم بعد اعتقالهم من قبل السلطات السورية، موضحاً أن 
المخيمات الفلسطينية في لبنان أصبحت قواعد تستقبل أشخاصا من كافة الجنسيات وليست مقتصرة على 

وأضاف روجيه، والذي قضى عدة سنوات في المخيمات الفلسطينية بلبنان، أن منظمة  . فقطالفلسطينيين
هي مجرد ذراع للسلطات السورية في مخيم نهر البارد، وأن هناك اتفاقا ضمنيا بين "فتح االنتفاضة 

ين فتح االنتفاضة تعاملت مع تنامي التطرف ب"وقال روجيه إن  ".حزب اهللا والمتطرفين في المخيمات
عناصر المنظمات الفلسطينية وخصوصاً في مخيم نهر البارد بشكل إيجابي لصالح هذا التنامي المتطرف 

هناك جهود من قبل "، موضحا أن هذا التطرف بدا في أشكال مختلفة، فعلى المستوى السياسي "في لبنان
 الفلسطينية في المخيمات في إيران وذراعها اللبنانية حزب اهللا في تدمير اإلطار السياسي لمنظمة التحرير

سياسة توحي بتدمير أي "، معربا عن اعتقاده بوجود "إطار سعي طهران الحتكار القضية الفلسطينية
هناك أناسا متأثرين بالتجربة األفغانية في "كما أوضح روجيه أن  .مرجعية سياسية للفلسطينيين في لبنان

 الفلسطينية في لبنان وبحكم كثرة الذين يتابعون السياسة الثمانينات استثمروا ما يحصل للمرجعية السياسية
في المخيمات، وألنهم يجيدون القتال بعد مزاولته في أفغانستان ولعدم وجود جبهة قتالية بحكم احتكار 

حزب اهللا للجبهة مع إسرائيل في جنوب لبنان ورفضه مشاركة أي فصيل يرغب
هناك مجاميع في المخيمات "أن 

إزالة كافة الحدود وحراسها، حسب ما ينادي به عبداهللا عزام في الثمانينات وليس من أجل ق
جماعة عصبة األنصار تبنت القتال ضد مجموعة األحباش التي نشأت في منتصف "اف روجيه أن وأض

كما أكد  ".امتداد التواصل بين عصبة األنصار وتنظيم فتح اإلسالم"، مشيرا إلى "التسعينات في لبنان
 الفلسطينية المتطرفين يشنون حربا داخل المخيمات الفلسطينية ضد التابعين لمنظمة التحرير"روجيه أن 

 ".هناك اتفاقا ضمنيا بين حزب اهللا وهؤالء المتطرفين في المخيمات"، مضيفاً أن "على األراضي اللبنانية
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59.

اسم هاكوب، وقد ضبطت معه عشرة جوازات سفر يعتقد 

 هذا الملف العشرة، 
بينهم مصابون جراء االشتباكات ويعالجون في مستشفيات تحت حراسة أمنية مش

ة،  يشمل االدعاء متهمين فارين بينهم رئيس الجماعة شاكر العبسي، ومتهمون آخرون مجهولو الهوي
ت المصادر تأكيدها ان القضاء لن يسلّم أي جثة من القتلى لذويها 

60.

 المحكمة بموجب الفصل 

عن صعود اإلسالم "وكان روجيه قضى خمس سنوات في المخيمات الفلسطينية في لبنان إلجراء بحث 
  . الباردوخصوصاً في مخيمي عين الحلوة ونهر" المتطرف بين الفلسطينيين هناك

  30/5/2007الوطن السعودية 
 
  في فندق في األشرفية دخل ببطاقة هوية لبنانية مزّورة  " فتح اإلسالم"توقيف عنصر من  

بارك "، بعد دهم غرفته في فندق "فتح اإلسالم"تمكنت القوى األمنية، ظهر أمس، من توقيف أحد عناصر 
وذكرت مصادر قضائية، ان الموقوف . ينزلفي منطقة األشرفية قرب مستشفى رزق، حيث كان " تاور

دخل إلى الفندق ببطاقة هوية لبنانية مزورة ب
وكشفت المصادر عن انه لم تتضح بعد للمحققين هوية . انها مزورة، كما ضبطت معه أقراص مدمجة

. وسعودية مزورة فضالً عن الهوية اللبنانية المزورةالموقوف كونه كان يحمل هويات إماراتية ويمنية 
وأوضحت المصادر أنه سيتم التحقق من الهويات وجوازات السفر بعد مراجعة السفارات الصادرة عنها 

وتحدثت المصادر عن ان فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي تمكن من . للتأكد من هوية الموقوف
قنية في مجال التزوير، ما يفسر حمل الموقوفين هويات مزورة، وما ضبط أجهزة متطورة وعالية الت

وقالت المصادر ان إلقاء القبض على الموقوف في األشرفية جاء نتيجة ألقوال . عثر منها مع القتلى أيضاً
وأوضحت . أدلوا بها أثناء التحقيق معهم، ودلّوا على مكان وجود الموقوف" فتح اإلسالم"موقوفين من 

در ان األدلة الجنائية قامت برفع البصمات من الغرفة التي كان ينزل فيها الموقوف، مشيرة إلى ان المصا
  .تحقيقات تجري مع عاملين في الفندق بشأنه

في هذا السياق، كشفت مصادر قضائية، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، 
التي أجرتها األجهزة " فتح اإلسالم"لية مع الموقوفين من جماعة يبدأ اليوم بتسلّم محاضر التحقيقات األو

وأوضحت المصادر أن القاضي فهد سيتسلّم محاضر هذه التحقيقات تباعاً من مديرية . األمنية معهم
المخابرات في الجيش ومن فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي، تمهيداً لدراستها واالدعاء بشأنها 

وتوقعت المصادر أال يناهز عدد الموقوفين في. ام بأعمال إرهابيةبجرائم قتل والقي
ورجحت المصادر . ددة

ان
وجدد. يملك القضاء العسكري ألقابهم

وقالت في هذا المجال ان القضاء ينتظر نتيجة " أيه.أن.دي"إال بعد إجراء فحوص الحمض النووي 
 وقعت في شارع الفحوص التي أجريت على والد صدام الحاج ديب الذي قضى أثناء االشتباكات التي

 الجاري، تمهيداً لتسليم جثته إلى 20في " فتح اإلسالم"المئتين في طرابلس بين الجيش ومسلحين من 
وعما إذا كان القضاء سيسلّم جثث القتلى السعوديين األربعة والتونسيين االثنين الذين قضوا خالل . ذويه

ادر أن هناك أصوالً يجب اتباعها في هذا األحداث، إلى السفارتين السعودية والتونسية، أوضحت المص
  .الصدد، الفتاً إلى ان السفارتين المذكورتين لم تطلبا حتى اآلن تسلّم جثث رعاياهما

  30/5/2007المستقبل 
  
  5 مقابل 10: المحكمة الدولية اليوم 

الدولية، بدا بعد انضمام إيطاليا إلى الدول الراعية لمشروع قرار إنشاء المحكمة :  نزار عبود-نيويورك 
مندوبو الدول الغربية غير آبهين بتحفّظات الدول الخمس األخرى األعضاء في مجلس األمن الدولي، 

 دقيقة، أمس، العودة إلى عواصمهم ألخذ التعليمات قبل عرض 75وقرروا بعد اجتماع تشاوري دام 
حظات مندوبي روسيا وقطر وخالل االجتماع، تم االستماع إلى مال. مسودة القرار، اليوم، للتصويت

وجنوب أفريقيا والصين وأندونيسيا، التي أجمعت على معارضة فكرة فرض
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أعتقد أن السوريين "وقال . ملية التصويت على القرار ستجرى اليوم

هناك ما يكفي من األصوات "ن 

  ".المحكمة ستنشأ وتصبح حقيقة
وسجل مندوب روسيا فيتالي تشوركين تحفظاً شديداً على القرار، مشير

وهذا األمر يشكّل سابقة قد تمنع دوالً أخرى من . ماً عن مؤسساتها الدستوريةعاهدة مع دولة رغ

61.

وكانت قوى األمن الداخلي في منطقة الطيونة . وفين في األحداث المذكورة
الشياح، في ضاحية بيروت الجنوبية، قد أطلقت النار بعيد الواحدة فجر

وقال مصدر أمني . المستشفى مصابة بأربع طلقاتتل امرأة حامل تدعى شادية علي فتوح ونقلت الى 
اني إن دورية لقوى األمن الداخلي رصدت في منطقة االشرفية سيارة تتراجع الى الخلف حتى ال تقف 
وأضاف انه 

: السابع، من دون إقرارها في البرلمان اللبناني، وذلك في مقابل موافقة الدول الست الراعية للقرار وهي
وأعلن المندوب األميركي لدى األمم . وإيطالياالواليات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، سلوفاكيا 

المتحدة زلماي خليل زاد أن ع
سيشعرون أن من األفضل لهم أن يتعاونوا ألنهم سيتعرضون، في حال عدم التعاون، إلى ضغط متزايد 

وجود خالفات في الرأي، لكوأشار إلى ". بموجب مقتضيات هذا القرار
منح العملية السياسية في لبنان مزيداً "، واضعاً الحديث عن التعديالت في خانة "في المجلس للمضي قدماً

وشدد زاد على ضرورة إقرار المحكمة وفق الفصل السابع ". من األيام، في إطار ما يعرف بقوس قزح
كي "، رافضاً منح لبنان مهلة أبعد من العاشر من حزيران "ة الرئيس فؤاد السنيورةبناء على طلب حكوم"

"، مشيراً إلى أن "ال تتعقد األمور على األرض
لم يسبق أن أقيمت "اً إلى أنه 

م
  ".التعامل مع األمم المتحدة بثقة

بدوره، أوضح المندوب الفرنسي جان مارك دي ال سابليير أن المشروع لن يشهد تعديالت مهمة على 
  .نصه، مستبعداً أي تأثيرات على قوات اليونيفيل في حال إقرار المحكمة

لي فقد رأى من جهته أن فرض قرار المحكمة على لبنان أما مندوب جنوب أفريقيا دوميساني كوما
ال يمكن أن نقبل بفرض موقف على "، مضيفاً "تهديد لسيادة دولة، وسابقة خطيرة"بموجب الفصل السابع 

حتى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ال يستطيع أن . دولة ذات سيادة، من دون قبول من برلمانها
  ".مله في هذا الخصوصيقول لنا ما ينبغي ع

  30/5/2007األخبار اللبنانية 
  
  القبض على ضالع في تفجيري عين علق وأحداث البارد 

ش، من مواليد .تمكنت القوى األمنية اللبنانية، أمس، من توقيف شخص لبناني يدعى ابراهيم: بيروت
 قتل وسرقة ، تبين انه مطلوب للقضاء بجرم)رصاصه غير قاتل(، وفي حوزته مسدس خلبي 1984

وذكرت معلومات مصادر أمنية مطلعة ان الموقوف على صلة بحادثة تفجيري عين علق  .وحيازة اسلحة
ورجحت أن تكون صفته التنظيمية . وبأحداث مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان

يم، وكشفت ان اسمه تردد األعلى بالمقارنة مع كل الموقوفين حتى اآلن في حادثة التفجير وأحداث المخ
كثيراً في التحقيقات مع الموق

 أمس، على سيارة، ما أدى الى 
مق
لبن

. امام حاجز للجيش، فأنذرتها بالتوقف، لكنها تابعت هروبها، ما دفعها إلطالق النار عليها
ثر على السيارة في منطقة الطيونة في شرق بيروت، وفي داخلها امرأة بعد مطاردة استغرقت ساعات، ع

مصابة بجروح جراء اصابتها بأربع رصاصات، ونقلت الجريحة الى المستشفى، لكنها توفيت بسبب 
ش .وبحسب المصادر األمنية المطلعة، تبين أن الموقوف ابراهيم . النزيف وفق المصدر االمني نفسه

وح، وكان يقود السيارة التي طاردتها القوى االمنية، وقضت فيها فتوح، وان السيارة زوج القتيلة شادية فت
  .مسروقة من برج البراجنة

  30/5/2007الخليج اإلماراتية 
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62.

ة نشر قوة إسالمية 

ة وعناصر فتح االسالم لن يسلموا 
أنفسهم ال للسوريين وال لالردنيين وال الية دولة خليجية، ألن مصيرهم سيك

تح االسالم انجزت خالل الساعات المنصرمة ترسيم مواقعها ونقل المزيد من ك، أفيد أن مجموعة ف
يش على المدخلين الشمالي 

نذ سنوات بالمجموعة عندما كانت تقوم بعمليات عسكرية في 
 .العراق بالتزامن مع دخول شاكر العبسي الى صفوفها وقبل تزعمها

  30/5/2007القدس العربي 

63.

  . جاجة

 فتح االسالم ترفض تسليم المطلوبين للجيش واقتراح نشر قوة من حماس والجهاد بالمخيم  
، االشتباكات بين الجيش اللبناني وعناصر مجموعة تجددت، مساء امس الثالثاء:   سعد الياس-بيروت 

ومع دخول الوضع في محيط مخيم . فتح االسالم في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين بشمال لبنان
نهر البارد يومه العاشر بدا انه يتخذ صفة خطوط التماس التي تشهد اشتباكات حيناً وهدوءاً حذراً حيناً 

وال تزال المعالجات تتعثر في . س التي نشأت خالل الحرب االهلية في لبنانآخر وتذكر بخطوط التما
ظل رفض مجموعة فتح االسالم تسليم قاتلي عناصر الجيش اللبناني المعروفين لديه وهو الشرط االساس 
للجيش الذي ال يقبل بأي حل خارج هذا االطار، فيما ترفض المجموعة هذا االمر وتفضل الموت عليه 

وهذا األمر جعل معظم الوساطات اللبنانية والفلسطينية، . ا اعلن المسؤول االعالمي ابو سليم طهبحسب م
وخاصة الصيداوية التي يسعي إليها كل من النائبين اسامة سعد وبهية الحريري والشيخ ماهر حمود، 

المطلوب نشرها تصطدم بهذه النقطة تحديداً، فضالً عن وجود تعقيدات أخرى مثل طبيعة القوة األمنية 
للفصل بين الجيش وفتح االسالم، خاصة بعد أن اعترضت األخيرة على أي انتشار لـ فتح أو أي من 

فصائل منظمة التحرير، بذريعة أنها تنظيمات مناوئة لها، مما جعل البعض يقترح فكر
ها المساعي أيضاً، السؤال ومن التعقيدات التي اصطدمت ب. فلسطينية من حماس والجهاد وغيرهما

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

فيما . جيش اللبناني رفضت التعامل مع هذا االقتراحالسلطات العسكرية واألمنية اللبنانية، لكن قيادة ال
قالت مصادر مشاركة إن االقتراح في حد ذاته ليس واقعياً، ألن قاد

الى . ون التوقيف في السجون
ذل

االسلحة الصاروخية المباشرة الى الخطوط االمامية في مواجهة مواقع الج
 .والجنوبي للمخيم ونصبت راجمة صاروخية على سطح احد المباني المواجهة للبحر

الجيش اللبناني عبد اهللا جرمش نتيجة القصف الصاروخي على موقع وفي مقابل سقوط المعاون في 
الجيش في تلة المحمرة في االشتباكات االخيرة أفيد أن فتح االسالم فقدت ثالثة من عناصرها واصيب 
سبعة آخرون بجروح مختلفة، ومن بين القتلى مسؤول عن احدى المجموعات المسلحة السعودي عبد 

الذين التحقوا مالعزيز المهاجر وهو من 

  
  لحود في بكركي يطرح حكومة سداسية واتصال ببري لدفع هذه المبادرة   

 اميل لحود الى البطريرك الماروني نصر اهللا صفير حمل رئيس الجمهورية:  غراسيا بيطار-بكركي 
تأكيدا على اقتراحه تشكيل حكومة وحدة وطنية تبحث كل المواضيع المختلف عليها، إال انه اضاف اليها 
فكرة عملية بأن تكون حكومة انقاذ من ستة وزراء يمثلون كل االطراف، فوافق عليها البطريرك 

بالرئيس نبيه بري بحضور رئيس الجمهورية عارضا المساعدة الماروني واجرى من بكركي اتصاال 
على اخراج الوضع من عنق الز

  30/5/2007السفير 
 

  جحيم البارد يضع البداوي على شفير كارثة .64
حذرت مسؤولة في هيئة خيرية إسالمية جنان القيسي في مخيم البداوي المجاور لمخيم نهر البارد من 

 ألف نازح فلسطيني بدون رعاية صحية في مدارس البداوي 18دس انتشار األمراض نتيجة تك
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  بناني

  30/5/2007البيان اإلماراتية 
  

 مم المتحدة تحقق في تهريب أسلحة إلى لبنان .66
لالمم المتحدة وصل الى لبنان الجراء 

  
 حدة وطنية في لبنان

ال بد من تجنب حدوث فراغ دستوري على . ن جهة ثانية تقترب والية رئيس الجمهورية من نهايتها

ازمة نهر البارد تم افتعالها على امل "واعتبر صفير ان  ". الى االفضلير
  ".عرقلة تشكيل المحكمة الدولية ومنع التوصل الى اتفاق داخلي والى تسوية

  30/5/2007عكاظ 

68.

  

الوضع "، مشددة على أن "من انتشار األمراض والقمل بين أطفال النازحين"وحذرت القيسي . وجوامعه
وازدحمت في البداوي منازل سكانه ". اإلنساني للبداوي بدا على شفير الهاوية مع استمرار تدفق النازحين

هم من نهر البارد حيث بات يقيم نحو ثالثين شخصا في المنزل الواحد فيما تقيم ست الالجئين بأقارب
  .عائالت في كل صف مدرسي

  30/5/2007البيان اإلماراتية 
 

حماس تقود الوساطة بين فتح اإلسالم والجيش الل .65
ي تقف وراء كشفت مصادر فلسطينية في لبنان، أمس، عن أن الجهة الحقيقية الت:  الوكاالت–بيروت 

الوساطة بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح اإلسالم المتحصن في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في 
شمال لبنان هم حركة حماس، وفي ظل رفض التنظيم المتشدد نشر قوة فلسطينية للفصل بينهم وبين 

مي، في وقت قرر الرئيس الجيش تتجه التوقعات لقبول نشر قوة إسالمية من حماس والجهاد اإلسال
 ساعة 48الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إرسال وفد من منظمة التحرير إلى بيروت خالل الـ 

  .المقبلة للمساعد في حل األزمة

األ
ن فريقا تابعا البريطانية ا" الجارديان"ذكرت صحيفة  :محمد بشير

التحقيق حول التقارير التي افادت بوقوع عمليات تهريب لالسلحة عبر الحدود مع سوريا، مما يعد انتهاكا 
واوضحت الصحيفة ان الفريق سيعقد اجتماعات مع . للقرارات الدولية التي تمنع مثل هذه العمليات

 السورية خالل -ش اللبناني ومسؤولين امنيين كانوا يراقبون الحدود اللبنانية مسؤولين عسكريين في الجي
االسبوعين الماضيين بموجب المهمة التي طلبها مجلس األمن الدولي ثم يقدم بعد ذلك الى األمين العام 
ا لالمم المتحدة بان كي مون واضافت الصحيفة ان الفريق يتكون من خبراء من كل من الجزائر والماني

 .وسويسرا وجامايكا برئاسة الدانماركي الس روسا نكراندس
  30/5/2007عكاظ 

البطريرك صفير يدعو إلى تشكيل حكومة و .67
دعا البطريرك الماروني نصراهللا صفير في مقابلة مع صحيفة الكروا الفرنسية الى  :جوزيف حرب

واضاف . زمةالسياسية الخانقة القائمة حاليا في لبنانتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان للخروج من اال
م"

وقبل ذلك ال بد من وضع قانون انتخابي، . بعدها يجب اجراء انتخابات برلمانية جديدة. مستوى الرئاسة
وهذا ما سيجعل االمور تس

  
  مساعدات حماس ألهالي مخّيم نهر البارد 

هر البارد، وبتوزيع مساعدات أعلنت حركة حماس انها قامت بإدخال عدد من القوافل اإلغاثية إلى مخيم ن
وشملت الحملة تحديداً العائالت النازحة إلى مخيم البداوي، . غذائية وأدوات منزلية وثياب على النازحين
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الفلسطينيون واللبنانيون أصحاب مصير واحد : رئيس أساقفة بيروت المارونية .69
الكالم عن ان المسيحيين ليسوا في مأمن       "تبر رئيس أساقفة بيروت المارونية المطران بولس مطر ان          

لسطينيين الف"، مشيراً إلى ان   "أو مسلم            

خطر ارهابي كبير في           
عمليات خطف اشخاص من                
عاياها التفكير جديا وتصفية اعمالهم فـي مدينـة               

 . حال توافر عناصر االمان للمغادرة
  30/5/2007الراي الكويتية 

  
  أكاديميون وطالب متطوعون، وكل تبرع مرحب به   : ملة إغاثة نهر البارد .71

وضعت هيئات وكفاءات عديدة، شعبية ومؤسساتية، إمكاناتــها فـي إطـار محاولـة             : شا االطرش 
التي تداعى إلى تأليفها عدد مـن       " حملة إغاثة نهر البارد   " هذه الهيئات    من بين . خفيف من نير األزمة   

، باإلضافة  )"ي سي إس  

ويقدر عددهم بخمسة عشر ألف نسمة، والعائالت النازحة إلى باقي المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويقدر 
  .عددهم بعشرة آالف نسمة

  30/5/2007السفير 
  

     
اع

في وطنهم وفي الوطن العربي، كالم ال يرضاه عربي، وال مسيحي 
وأكد خالل استقباله وفـداً مـن المـؤتمر         ". واللبنانيين أصبحوا بعد اتفاق الطائف أصحاب مصير واحد       

الشعبي ولجنة مؤتمر بيروت، ان الجميع شركاء في الوطن وفي المصير، ويتمسكون بالعيش الواحد بين               
مـا يـضيم المـسلمين      "لـى ان    المسيحيين والمسلمين في لبنان والعالم العربي والعالم األوسع، وشدد ع         

يضيمنا، وما يشكل خيراً للمسلمين يشكل خيراً لنا، فالمسيحيون والمسلمون هم نصف العالم، فـإذا كـان                
نحـن  "وقال مطر   ". هذا النصف على صفاء واخاء، كسبنا معركة السالم، وهذه هي مسؤوليتنا في لبنان            

نتكاتف بما فيه الكفاية، هذا التصرف ضـروري        لسنا قاصرين، وربما كنا مقصرين بحق وطننا، الننا ال          
  ".لمواجهة أمورنا معاً، وإذا واجهنا األمور معاً، ال توجد قضايا صعبة إال وتحل

  30/5/2007المستقبل 
  

  سفارات حذرت رعاياها من خطر العودة لخطف األجانب في لبنان .70
ى مواطنيها بعدم السفر الـى      ذكرت معلومات ديبلوماسية ان اكثر من سفارة اجنبية عممت تحذيرات عل          

لبنان وطلبت من رعاياها في بيروت بواسطة رسائل الكترونية اتخاذ الحيطة والحذر مع تزويدهم بلوائح               
وأشارت المعلومات   .تحدد المناطق التي يمكن التردد عليها، وتنبههم من مغبة استعمال وسائط النقل العام            

ي بيروت حذرت في هذه الرسائل من الى ان احدى السفارات االوروبية العاملة ف      
لبنان ضد المصالح الغربية، من غير ان تستبعد امكان لجوء مجموعات الى 

وذكرت ان سفارة اخرى طلبت من ر .جنسيات اجنبية 
رة هذه المناطق فيطرابلس خصوصا والشمال عموما ومغاد

ح
ر
الت

آ(مدرسة الجالية األميركية    "أساتذة الجامعة األميركية في بيروت وجامعة البلمند و       
  . في الجامعة األميركية" نادي التراث الفلسطيني"إلى طالب جامعيين ال سيما من 

  org.nahrelbaredreliefcampaign.www: إلنترنتموقع الحملة على ا
  lb.edu.aub.rtf://https :للتبرع يرجى زيارة موقع

  lb.edu.aub@rzurayk: لالتصال بالدكتور رامي زريق
  227 733 3 00961: أو

  30/5/2007السفير 
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72.
وجه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط :  رائد جبر، اسكندر الديك-القاهرة، برلين 

لدولية وعدد من وزراء خارجية الدول األورسائل إلى وزراء خارجية الرباعية ا
وأكد ابو الغيط أهمية قيام الرباعية خالل . ناسبة عقد اجتماع الرباعية الدولية، اليوم، في برلين

 شامل إلطالق النار ولكل األعمال 

73.

هذا التناحر، غير المعقول وغير المقبول ابدا، التناحر الذي 
يؤلمنا جميعا، وقد بذلنا سابقا جهود متواصلة وانا مستعد للذهاب مرة اخرى 

التبريره ابدا، مهما صيغت الذرائع، فهي التبرر االقتتال ذي يجري، وهواالمر الذي اليمكن قبوله و
ه، أي حل المشاكل العالقة بين 

هذه المشاكل التي باتت 

طراف على مصلحة الشعب الفلسطيني، وقد ذهبت في احلك االوقات، 

وا عن هذا االنتحار الذي 
  .النرضاه لهم واليرضاه العقالء منهم ايضا

  30/5/2007الدستور 

74.

  أبو الغيط يدعو الرباعية الدولية لدعوة إسرائيل والفلسطينيين الى وقف العنف 
موسكو، 

روبية الكبرى وذلك 
لم

اجتماعها بدعوة إسرائيل والفلسطينيين الى وقف العنف وقبول وقف
ة الغربية، مشددا على أن التدهور األمني ال ينبغي أن يصرف االنتباه عن الهدف المسلحة في الضف

وقال الناطق الصحافي لوزارة الخارجية المصرية، في بيان . األساسي وهو التحرك باتجاه تسوية شاملة
له أمس، إن هذه االتصاالت شملت بجانب أطراف الرباعية الدولية اطرافاً دولية اخرى ذات اهتمام 

منطقة الشرق األوسط كألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، بهدف شرح جهود مصر من أجل وقف ب
التصعيد بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، مشيرا إلى أن التحرك المصري يؤكد أن وقف العنف 

 لنتائج واستنكر الوزير لجوء إسرائيل الستخدام القوة وأكد أنه لن يؤدي. يجب أن يظل هدف أي تحرك
  .إيجابية

  30/5/2007الحياة 
  
  التناحر بين الفلسطينيين اليمكن قبوله ومستعدون للتدخل : أوغلو 

قال االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي اكمل الدين احسان عن االوضاع السيئة :  ماهر ابوطير-جدة 
هذه االزمة بين "لحقن الدماء، التي يمر بها الفلسطينيون والدور المفترض لمنظمة المؤتمر االسالمي 

الفلسطينيين هي اكبر ازمة في تاريخهم ، 
الى رام اهللا وغزة لوقف 

ال
الداخلي، واعتقد ان المصالحة خيار المفر منه، على اساس اليمكن تجاوز

العائالت الفلسطينية ممن فقدت ابناءها وبين التنظيمات التي فقدت عناصرها ومنتسبين لها في ظل هذا 
وجب ان تكون هناك تحقيقات قضائية حاسمة في هذا الصدد لحل االقتتال، اذ يت

بمثابة ثأرات تعرقل عودة المجتمع الفلسطيني الى طبيعته، هناك حاجة الى مصالحة فاعلة وتكريس 
لقدرة القيادة على جمع كل هذه اال

كسرنا الجليد، وتم االتفاق على التهدئة وبذلت العربية السعودية دورا حيويا واستراتيجيا بثقلها العربي و
واالسالمي اليقاف هذه الخالفات، ونحن نأمل من الفلسطينين، اليوم، ان يتوقف

  
   ا تحقق بشحنة سالح مرسلة من إيران إلى سوريا عبر أراضيها  تركي 

فتحت السلطات التركية تحقيقا في شحنة أسلحة غير معلنة عثر عليها في قطار بضائع جنوب : ا ف ب
  .شرق البالد مرسلة من إيران الى سوريا كما افادت مصادر محلية وامنية امس

ن القضبان الجمعة في اقليم بينغول اثر حادث نسب وعثر على الشحنة في عربة قطار بضائع خرج ع
  .الى انفصاليين اكراد في المنطقة

وأوضحت المصادر ان الشحنة المسجلة على انها معدات بناء تشمل في الواقع قاذفات صواريخ وبنادق 
  .  أميركية الصنع، وان مدعي جنتش، اقرب مدينة لمكان الحادث، فتح تحقيقا

  30/5/2007المستقبل 
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75.

وحذّرت الحملة من دوافع ما أسمته بالتدفق  . البيان
كانت م"المفاجئ للمساعدات العسكرية األمريكية على لبنان، والتي قالت بأنها 

، "بالحرب على االرهاب" إلى ساحة أخرى من ساحات ما يسمى لسنوات طويلة، والذي يريد تحويل لبنان
صومال باالضافة الى العدوان 

 
  الحوار هو الحلوتؤكد أن  فرصة السالم سرائيل بتقويضاتهم ت وريا .76

 خالل لقاءه، أمس، في دمشق وفدا من 

، اتهم وزير اإلعالم السوري 
محسن بالل إسرائيل بالعمل على تقويض فرص إحالل السالم في المنطق

تؤمن بالحوار وتريد السالم وتسعى إلى تحقيقه " إن الوزير السوري أكد أن بالده وقالت سانا،". حقيقي
 السالم التي تكفل عودة الجوالن السوري 

  

77.

78.

  الحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق في لبنان تدعو لحكومة إنقاذ لمعالجة اإلنقسام 
دعت لجنة المتابعة في الحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق في لبنان القادة السياسيين في  :بيروت

سام واالتهام الحكومة والمعارضة إلى االتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تخرج البالد من أجواء االنق
وأكدت لجنة المتابعة . واستعادة دور المؤسسات الدستوريةتضعها على طريق الحوار والتفاهم، المتبادل و

في بيان لها على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة هذه الحملة، ال سيما لجهة 
 لجهة الحيلولة دون تدمير مخيم نهر المساعدة على تسليم مرتكبي الجريمة الى القضاء اللبناني، كما

البارد ودفع أبنائه إلى محنة لجوء جديدة، حسب
منوعة عن جيشنا الوطني 

والتي نشهد مفاعيلها الدموية والتدميرية في العراق وأفغانستان وال
ودعت الحملة الى التنبه إلى ما قالت إنه  .، على حد وصف البيان"الصهيوني المستمر ضد شعب فلسطين

الذي يمثل  زعة االستقرار في لبنان، عن طريق ضرب جيشه الوطني، مخططات مشبوهة تريد زع
لكنها . الضامن للوحدة، وعنصر التوازن الوطني، والحاجز الفعلي بوجه مشاريع التقسيم والكانتونات

شددت على ضرورة إنجاز تحقيق قضائي ونيابي في أحداث نهر البارد للتعرف على الخلفيات الحقيقية 
م والجهات التي تقف وراءها، والتي سهلت تحركها، وذلك من أجل تشخيص حقيقي لظاهرة فتح االسال

لهذه الظاهرة، بما يقود إلى معالجة ناجعة لها، معتبرة أن جريمة االعتداء على افراد الجيش اللبناني ال 
  .يجوز أن تمر دون عقاب، على حد تعبير البيان

  29/5/2007قدس برس 

س
أكد فاروق الشرع نائب الرئيس السوري،:  وكاالت–دمشق 

مجلس العموم البريطاني يضم نوابا من حزبي العمال والمحافظين برئاسة النائب جيرمي هانت، بحسب 
وري واألراضي العربية المحتلة ال بديل عنه لتحقيق االنسحاب الكامل من الجوالن الس"وكالة سانا، أن 

لقائه الوفد البرلماني البريطانيوخالل ". األمن واالستقرار في المنطقة
غير مستعدة للسالم "ة قائال إنها 

ال
بما ينسجم وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل

". 1967 عام حزيران/ المحتل وانسحاب إسرائيل من األراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو
  30/5/2007الشرق القطرية 

  
   نهر الباردقدم مساعدات إلى نازحيت "مؤسسة خلف الحبتور" 

وصلت، ظهر امس، قافلة مؤلفة من سبع شاحنات محملة مواد غذائية وأدوية وفرشاً وحليب : بيروت
لتي الى دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ا" لحبتورمؤسسة خلف ا"أطفال وأدوات للتنظيف، مقدمة من 

 . أرسلتها بدورها الى صندوق الزكاة في المدينة لتوزيعها على النازحين
 30/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
   إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة   : األمم المتحدة 

انتقد مقرر األمم المتحدة الخاص لحقوق اإلنسان في األراضـي الفلـسطينية جـون داغـارد                : ي ب ا  
للقـوة وقتـل    " غير متناسب "نتهاكها القانون الدولي في قطاع غزة من خالل استخدام           ال ، امس ،اسرائيل
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غيـر مـشروع بموجـب      "الذي تمارسه اسرائيل    " 
تي حوال يبدو ملتزما حتى بالحد األدنى من المتطلبات ال        " القانون اإلنساني الدولي  

 شخصا اعتقلوا   40واشار داغارد أيضا إلى أن أكثر من         .ديسمبر الماضي / السرائيلية في كانون األول   
مـا زالـوا رهـن    "حماس " مية

79.

وأعرب عن امله في ان يحظى الموقف        .السلطة الوطنية الفلسطينية، من دون مبالغة، كارثياً        
وقال ان موقف روسيا يشدد . الروسي بدعم بقية اطراف اللجنة الرباعية الدولية      

ف الفلسطينيين الذي انعكس في تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة علـى أسـاس    مجتمع الدولي بدعم تكات  
لخارجية الروسي سيرغي الفـروف          

ة رئيس السلطة الفلسطينية والحكومة     نشير الى ان الوحدة تحت سلط     "واضاف  ". المسلحة بين الفلطسينيين  

وقال إن إطالق الصواريخ العشوائي الذي يقوم به الفلسطينيون على بلدة سديروت في جنـوب               . المدنيين
ينتهك اإلطالق العشوائي للصواريخ على سديروت      "وقال داغارد في بيان       .اسرائيل غير مشروع أيضا   

وكذلك رد اسرائيل بما أنها ال تفرق بين المدنيين والمقاتلين وهو استخدام غيـر   . لقانون اإلنساني الدولي  ا
القتل خارج نطاق القضاء   "أضاف أن   ". متناسب للقوة 

ددتها المحكمـة العليـا      
ا

حركة المقاومة االسال" فلسطينيا من 30في العام الماضي بينهم أكثر من       
االعتقـاالت  "ومضى يقول    ". عنهم أو محاكمتهم   االحتجاز االسرائيلي مع عدم وجود احتمال في اإلفراج       

وناشـد   ".من هذا النوع هي أعمال عقاب جماعي جلية بما يخالف معاهدات جنيف ويضر بعملية السالم              
 ".بطريقة عادلة ومحايـدة   "دفع عملية السالم قدما     ستجتمع اليوم،    ، والتي اللجنة الرباعية للوساطة  داغارد  

هل انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقوم بها اسرائيل بما في ذلـك عمليـات              وكرر أن اللجنة الرباعية تتجا    
التوغل العسكري واالعتقاالت في الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة وبناء جدار علـى األراضـي           

وطالب المبعوث اللجنة الرباعية االعتـراف       .الفلسطينية وإقامة حواجز طرق وحجب عائدات الضرائب      
  .  متساو وبنفس القدر من االحترامبالطرفين بشكل 

  30/5/2007المستقبل 
  
   الى رفع الحصار االقتصادي عن الفلسطينيين و الرباعيةدعتموسكو  

دعت موسكو الرباعية الى رفع الحـصار االقتـصادي المفـروض علـى             :  اسكندر الديك   –موسكو  
يخائيل كامينين أن روسيا سـتناقش      الفلسطينيين، واعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية م        

مع بقية أعضاء اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق األوسط في االجتماع الذي يعقد في برلين اليوم مسألة                 
وزاد ان بالده تنوي دعـوة شـركائنا فـي اللجنـة             .رفع الحصار االقتصادي عن األراضي الفلسطينية     

 االقتصادي  -ار االقتصادي الذي جعل الوضع االجتماعي       الرباعية إلى حل المسألة المتعلقة برفع الحص      
في أراضي 

على ضرورة أن يقـوم          
ال

في هذه االثناء أعلن وزير ا .حماس و اتفاقات مكة بين حركتي فتح    
في اتصال هاتفي اجراه مع وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني أن استمرار تنـامي التـوتر فـي                  

 .وب مع مصالح اي من اإلسرائيليين او الفلسطينيين ويهدد األمن واالستقرار في المنطقة            المنطقة ال يتجا  
وقال بيان اصدرته الخارجية الروسية ان الفروف اكد خالل المكالمة انه يجـب أن يحظـى باالهتمـام                  

لـوزيران  وناقش ا  .بالمرتبة األولى استئناف المفاوضات من أجل تطبيع العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية         
خالل االتصال، الوضع في الشرق األوسط على ضوء زيادة استخدام القوة في األراضي الفلسطينية كما               
جرى تناول القضايا التي ترتبط باالجتماع الوزاري لرباعي الوسطاء الدوليين الخاص بالشرق األوسـط              

  .في برلين
  30/5/2007الحياة 

  
   الى ضبط النفس  يلي الطرفين الفلسطيني واالسرائاليونان تدعو .80

لـضبط  "تجاه اعمال العنف في قطاع غزة ووجهت نداء الى الطرفين           " قلقها العميق "اعربت اليونان عن    
نوجه نداء لوقف فوري للنزاعـات      "وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جورج كوموتساكوس        ". النفس
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وضع حد للهجمات التي يشنوها على الـسكان        "دث الفلسطينيين الى      
لضبط النفس "سرائيل  وفي نفس الوقت وجه نداء ال      ". االسرائيليين

  ".وتوقيف شخصيات فلسطينية الن هذا االمر من شأنه ان يعزز افاق التفاوض والسالم في المنطقة زة 
 30/5/2007موقع ايالف 

81.
تشير الى انه   ،   مفاهيم مدرسة االمام الخميني       

82.

لكافية بالتوافق والتعاون مع البرلمان على      تغيير والتطوير وظهور حكومات تكون لها القدرة ا         

فالحركة كانت  .. ول أن هناك سياسة تحجيم تمارس ضده             

ته ان تلك   ل عن موقف االردن من كل من حماس وحزب اهللا، اكد جالل               

نحن ننظر إلى األثر والفائدة التي يمكـن أن         :" 

التي شكلها تشكل شرطا ال بد منه وحيوي للقضية الفلسطينية بهدف قيام دولـة فلـسطينية ديموقراطيـة                  
كما دعا المتح ".ومستقلة وذات سيادة  

ووقف العمليات العسكرية في قطـاع        
غ

  
  الخميني كامل ومعصوم وحركته استمرار لحركة النبي محمد  :نجاد 

نجاد امس ان جوهراعتبر احمدي   : اي. بي.  يو -طهران  
ـ موضـحا أن     . وان حركته استمرار لحركة النبي محمـد       ،كان االنسان الكامل واالمام المعصوم      هخط

 تحولت الى   ه كما ان اهداف   ،وخطابه تحول اليوم الى منهج ونموذج وواقع ملموس في جميع ارجاء العالم           
  .عوب العالماهداف حقيقية لجميع ش

  30/5/2007السياسة الكويتية 
  
  الحركة اإلسالمية هي جزء من نسيجنا الوطني :  عبد اهللا الثانيالملك 

اننا مقبلون على انتخابات بلدية ونيابية ونتطلع الختيار األصلح لتتشكل األرضية التي مـن الممكـن أن                 
تكون نواة لل

  .تنفيذ برامجها، سواء كانت حكومات برلمانية أو غير ذلك
وبخصوص ما تشكو منه الحركة االسالمية مما تسميه سياسة التحجيم في دورها في المجتمع اكد جاللة                

سيجنا الوطني، وال أعـرف     الملك اننا ال نتبع سياسة التفريق والتمييز، فالحركة اإلسالمية هي جزء من ن            
ما هي المؤشرات الحقيقية التي تدعو البعض للق

ولكن إن كان بعض التجاوزات هنا وهناك، فهي غير مقبولـة،           .. على الدوام شريكا في الحياة السياسية     
فيما يتعلق بالجهود لتحريك عملية السالم      و .سواء كانت هذه التجاوزات صدرت من هذا الطرف أو ذاك         

. قال جاللته انه إذا فشلت جهود السالم، أو أفشلت إسرائيل هذه الجهود، فهي الخاسرة بعد الفلـسطينيين                
أقول إذا فشلت هذه الجهود، فإنه لدينا إستراتيجيتنا للتعامل مع هذا الواقـع، لكـن ال نريـد أن نكـون                     

  .متشائمين
االردني الداعم لألشقاء الفلسطينيين في نيل كافة حقوقهم المشروعة وإقامة دولـتهم            واكد جاللته الموقف    

ال احد بمقدوره أن يزايد علينا في       :" المستقلة على ترابهم الوطني، بما في ذلك حق الالجئين بالعودة وقال          
أما فيما يخص ما قي ".هذا الشأن 

  .مجرد ادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة
واكد جاللته انه تم توجيه الدعوة له لزيارة إسرائيل وقال         

وإذا ما لمسنا أن الزيارة ستحقق أهدافها في إعادة إطـالق عمليـة             .. تحققها هذه الزيارة حال القيام بها     
وفيما يتعلق بحدود الـدور      ". سنقوم بها، خدمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق        السالم، فإننا 

االردني في الملف الفلسطيني والتصور المحتمل للعالقة المستقبلية مع الجانب الفلسطيني اكد جاللته انـه               
والمـساند للـشعب    ونحن ال نلعب إال دور الـداعم        .. ال مطمح لنا ومأرب، بأي دور في الضفة الغربية        

الفلسطيني حتى تتحقق له كل آماله وتطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها إنهـاء االحـتالل                
وبناء الدولة المستقلة القابلة لالستمرار، وعكس ذلك هو مجرد أفكار ال أساس لها من الصحة ومـضيعة                 

  : وفيما يلي نص الحوار.للوقت
مكن للعرب القول أن إسرائيل ال تريد السالم وسنبحث في الخيـارات            برأي جاللتكم عند أي مرحلة ي     * 

  االخرى؟، وهل لحظة المراجعة ممكنة في القمة المقبلة؟

  

            36 ص                                      737:                                العدد 30/5/2007األربعاء : التاريخ



  

  

 
 

القادة العرب جددوا تأكيـدهم والتـزامهم فـي قمـة           . في تحقيق انفراج       

إلسرائيلي بكافة فئاته وانتماءاته ونقـول لهـم آن            

لتحرك إلى الشارع اإلسرائيلي، واعتقد أن       مبادرة السالم العربية، ومن هنا انطلقت جهودنا ل         

 وأهميته إذا أرادت شعوب المنطقة مجتمعة االنتقال من مرحلة الخوف والقلق              

لينا في هذا الشأن، وهناك قرارات دولية واضـحة وصـريحة            ع       

أقول إذا فشلت   .  إذا فشلت جهود السالم، أو أفشلت إسرائيل هذه الجهود، فهي الخاسرة بعد الفلسطينيين             -
ا الواقع، لكن ال نريد أن نكون متشائمين، فعلينا اإلبقاء          هذه الجهود، فإن لدينا إستراتيجيتنا للتعامل مع هذ       

على زخم المبادرة وعلى األمل 
الرياض بالمبادرة العربية وهي كما قلت مرارا تشكل فرصة تاريخية يجب على إسرائيل بالدرجة األولى               

اهها وإال ستبقى معزولة عن محيطها ويعيش شعبها في حالة متواصلة مـن القلـق               اغتنامها والدفع باتج  
ونحن نخاطب المجتمع ا. والخوف مما يحمله المستقبل   

األوان لطي صفحة الحروب والقتال واالقتتال والعنف وفتح صفحة جديدة ترسم فيهـا صـورة مـشرقة            
ولكـن  . آمن لشعوب المنطقة جميعها حيث يسود السالم وتترسخ قواعد االستقرار واالزدهـار           لمستقبل  

غياب التوجه الصادق والنوايا الطيبة للتعامل بايجابية مع يد العرب الممدودة للسالم يحمل فـي طياتـه                 
راب مخاطر وانعكاسات وتأثيرات سلبية ال حصر لها ونتيجتها المزيد من الفوضى والحروب واالضـط             

واحتدام الصراعات وفتح الباب على مصراعيه لتوطن بؤر اإلرهاب والتطرف، وما يشكالنه من تهديـد               
  . خطير ألمننا ومستقبلنا جميعا

في اآلونة األخيرة التقيتم مجموعات من نشطاء السالم االسرائيليين واالمريكيين لشرح مبادرة السالم             * 
سالم في مختلف االطراف قادرة اليوم على اسـتعادة الـزخم           العربية، فإلى أي مدى تعتقدون أن قوى ال       

  المطلوب لعملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين؟
 لقد لمست خالل لقاءاتي قادة الرأي ونشطاء السالم اإلسرائيليين قولهم أن األغلبية فـي إسـرائيل ال                  -

تدرك ماهية
هؤالء الناشطين في الجانبين لهم قدرة على التأثير وإسماع صوت االعتدال والسالم والترويج لـه فـي                 
أوساط الفئات والقوى التي تعارضه هنا وهناك ويقع على عاتقها دور كبير في هـذا المجـال، وحجـم                   

مدى تصميمهم على مواصلة جهودهم وعملهم، لنشر رسالة        النجاح الذي سيحققونه مرتبط بشكل رئيسي ب      
السالم والتوعية بضرورته

وخالل لقاءاتي العديدة في الفترة األخيرة مـع        . إلى مرحلة جديدة من الشعور باألمن واألمان واالستقرار       
طينيين واإلسرائيليين لمست لديهم نية صادقة وتوجها مخلصا لخدمة قضية الـسالم،            ناشطي السالم الفلس  

لكن ال بد من أن يعملوا على وضع خطة وآلية عمل يستنيرون بها إلنجاح مساعيهم، ومأسسة جهـودهم                  
العملية ليست سهلة وتستدعي بذل المزيد من الجهـد والوقـت           . وضمان أن تحقق النتائج المرجوة منها     

  . سيقوالتن
في هذا الصدد أثارت تصريحات منسوبة لجاللتكم في صحيفة هـارتس حـول موقـف االردن مـن                  * 

محاولـة  : حدود التفاوض الممكنة حول الالجئين وحـق العـودة، والثانيـة          : مسألتين أساسيتين، االولى  
هـل مـن   الصحيفة القول ان االردن يعتبر حركة حماس وحزب اهللا عدوين لالردن كما هما السرائيل، ف      

  توضيح لهذه االدعاءات؟
 عندما نشرت هذه التصريحات المجتزأة أعدنا التأكيد في حينه على موقفنا الداعم لألشقاء الفلـسطينيين        -

في نيل كافة حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، بما في ذلك حق الالجئـين                 
بالعودة وقلنا ال احد بمقدوره أن يزايد

 كمـا أن    194تضمن لالجئين الفلسطينيين هذا الحق وبخاصة قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم              
مبادرة السالم العربية تمسكت بحق العودة وتركت المجال للتوافـق عليـه بـين الجـانبين الفلـسطيني                  

ا قيل حول حماس وحزب اهللا، فهي كما أشرت أنت مجرد ادعاءات لـيس              أما فيما يخص م   . واإلسرائيلي
وما نقوله في غرف االجتماعات نقوله في العلن وعندما نتحدث عن قـضايا             . لها أي أساس من الصحة    

المنطقة نتناولها بشكل شمولي وننظر إلى القوى السياسية الفلسطينية واللبنانية ونتعامل معها من زاويـة               
  . بخدمة مصالح األمة وقضاياها العادلة وليس غير ذلكمدى التزامها
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 العادل والشامل في منطقة      

قوقه الوطنية المشروعة وفي مقـدمتها       وح         
وليتنا التاريخيـة تجـاه                

نحن في األردن قدمنا وما نزال نقدم الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية           . ق   
ة أفـضل للـشعب               

عة للوقـت، وال    د قيام الدولة الفلسطينية وأي كالم عن هذا الموضوع هو مـضي             

دفع المفاوضات مع إسرائيل إلى األمام، وكان لي لقاء                
 ايهود اولمرت في العقبة وسألتقي الرئيس محمود عباس في البحر الميـت             

  .سطينيين

  .مفاوضات

وجهت القيادة اإلسرائيلية لجاللتكم دعوة لزيارة اسرائيل والقاء خطاب بالكنيست، لكن جاللتكم ربطتم             * 
الزيارة بعدد من االعتبارات السياسية، هل تودون فعال زيارة اسرائيل قريبا؟، وما هي االعتبارات التـي            

  تكم بهذا الخصوص؟تحكم قرار جالل
ونحن ننظر إلى األثر والفائدة التي يمكن أن تحققهـا          ..  بالفعل لقد تم توجيه الدعوة لنا لزيارة إسرائيل        -

وإذا ما لمسنا أن الزيارة ستحقق أهدافها في إعادة إطالق عملية السالم، فإننا             .. هذه الزيارة حال القيام بها    
ولبناء السالم.. شعب الفلسطيني الشقيق  سنقوم بها، خدمة للقضية الفلسطينية ولل     

إن الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، باتت تستدعي من الجميع سرعة التحـرك،              . الشرق األوسط 
ولذلك فنحن مستمرون   . للحيلولة دون تفاقم األوضاع التي تنذر في حال استمرارها بنتائج كارثية وخيمة           

صاالتنا المكثفة إلعادة أحياء عملية السالم، ومساعدة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على           في جهودنا وات  
العودة إلى طاولة الحوار، واستئناف مفاوضات حقيقية وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على              

اتخـاذ خطـوات    وإسرائيل مدعوة اآلن إلـى      .. األرض الفلسطينية التي تعيش بأمن إلى جانب إسرائيل       
  . عملية، تقنع الجميع بأنها جادة في التوصل إلى السالم، الذي يحمي المنطقة من التداعيات الخطيرة

رغم المواقف الواضحة لجاللتكم لمستقبل العالقة االردنية الفلسطينية، إال أن بعض األوساط تثير بين              * 
ة، ما هي حدود الـدور االردنـي فـي         الفترة واألخرى مخاوف من دور اردني مباشر في الضفة الغربي         

  الملف الفلسطيني والتصور المحتمل للعالقة المستقبلية مع الجانب الفلسطيني؟
ونحن ال نلعب إال دور الداعم      ..  نؤكد مجددا بأنه ال مطمح لنا وال مأرب، بأي دور في الضفة الغربية             -

والمساند للشعب الفلسطيني حتى تتحقق له كل آماله وتطلعاته
إنهاء االحتالل وبناء الدولة المستقلة القابلة لالستمرار، وذلك انطالقا من مـسؤ

وكل اتصاالتنا  .. الفلسطينيين، فاألردن كان على الدوام، هو الداعم والمساند لهم في كافة المحافل الدولية            
زخم إلى العملية السلمية التي تضع حدا لمعاناة الشعب الفلـسطيني، وتحقـق             وتحركاتنا تستهدف إعادة ال   

وعكس ذلك هو مجرد أفكـار ال أسـاس لهـا مـن             . طموحه وتطلعاته بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة     
الصحة، وتستهدف خلط األورا

دها لبناء المؤسسات التي تشكل نواة الدولة المستقلة وتوفير مستويات معيشيفي جهو 
ومستقبل العالقة األردنية الفلسطينية وطبيعة هذه العالقة يحـدده الـشعبان           . الفلسطيني الذي عانى الكثير   

األردني والفلسطيني بع
  .يخدم القضية الفلسطينية، واستغرب إثارته بين فترة وأخرى

  ما الذي يمكن فعله لمساعدة الفلسطينيين واإلسرائيليين الستئناف المفاوضات؟* 
 نسعى بكل الوسائل لدعم األشقاء الفلسطينيين و-

سرائيليمع رئيس الوزراء اإل   
اننا نعمل منذ بداية االزمة ولنا اتصاالت مع الجانب االسرائيلي لمعرفة مـا يمكـن ان يقدمـه                   .الجمعة

االردن الخواننا الفل
  ين بهذا الشأن؟وقعت هذه االيام احداث مؤسفة في غزة، ما هي رسالتكم للفلسطيني* 
 في هذا الوقت الذي يعتبر اهم وقت في تاريخ الفلسطينيين، فإن األزمة التي بين فتح وحمـاس تـؤثر                    -

  .على مستقبل فلسطين
أنا قلق كثيرا بسبب الخالفات الداخلية الفلسطينية التي ال تخدم اال إسرائيل، ونحاول مع دول عربية مثل                 

ت بين األطراف الفلسطينية، واخشى ان اسـتمرت الخالفـات ان           السعودية العمل على تخفيف الحساسيا    
يؤثر ذلك سلباً على التقدم في عملية ال

  الكونفدرالية وزيارة رام اهللا
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 اعمال المنتدى االقتصادي العالمي وعندما تسمح الظروف               

  اللتكم ان عالقة المعتدلين العرب ستتأثر سلبا في هذه الحالة؟

 السالم أمـر وارد جـدا إذا خلـصت النوايـا               

يـة مـن                  

وكما أكدنا مـرارا فـإن حـل        .  الحرب ال سمح اهللا، فإن المنطقة بأسرها معرضة لألخطار           
ران علـى       

وأن يعمـل   .. أن يلتزم بالقوانين الدولية، التي تحرم وجود مثل هذه األسلحة           
  .ق العيش األفضل للشعوب

  زق؟

ما المغزى من وراء اثارة موضوع الكونفدرالية في هذا الوقت وما صحة ما يقال عن اسباب تأجيـل                  * 
  زيارتكم لرام اهللا؟

كيكاً من طرف االسرائيليين في الكونفدرالية بين االردن وفلسطين، لكن المستغرب            اعتدنا ان نسمع تش    -
ان تفسيرات البعض بان تأجيل الزيارة الـى رام اهللا   .ان نسمع هذا الكالم من بعض االطراف الفلسطينية  

كان بسبب موضوع الكونفدرالية هو تفسير خاطىء، والسبب كان سوء االحوال الجوية والظروف هـي               
تي ادت الى تأجيل الزيارة، وآمل بعد انتهاءال

ان هذه االدعاءات هي محاوالت لتخريب العالقة االردنيـة الفلـسطينية وإفـشال     .سأقوم بزيارة رام اهللا 
  .الجهود األردنية للتقدم بعملية السالم

حتماالت، الى أي مدى يمكن ان يحمـل اولمـرت التحـدي الـذي              اسرائيل االن مفتوحة على كل اال     * 
  وضعتموه جاللتكم امامه؟

، وابحث معه الى اين هم ذاهبون والوقت بينهم وبين الفلسطينيين محدود، واريـد              "امس" سألتقيه اليوم    -
عهما ان اعرف مدى الجدية لديه خالل االسابيع المقبلة، وسألتقي ابو مازن واذا كان هناك مجال سـنجم                

نحن نأمل أن يتم اللقاء لكن كلما تأجل كلما زاد تأثير ما يحدث من بنـاء المـستوطنات وعمـل                     . معاً
الحفريات التي تجرى في القدس، وهذه تؤثر علينا كعرب وكمـسلمين وتـؤثر أيـضا علـى الـشعب                   

أبو مـازن   ما أريد أن اعرفه هل هناك موقف واضح من اولمرت للتقدم أم ال، وسأبحث مع                 .الفلسطيني
  .إذا كانت هناك جدية من الجانب اإلسرائيلي

يواجه محور االعتدال العربي تحديا في المرحلة المقبلة إذا لم يتم تحقيق تقدم في عملية السالم، هـل                  * 
تعتقدون ج

بير سيتقوى وال يملك غير السير في هذا االتجـاه، فـي             على العكس تماما، هذا المحور إذا جاز التع        -
وتحقيق تقدم في عملية. مواجهة قوى التطرف واالنعزال   

وتواصل دعم المجتمع الدولي والقوى المؤثرة في المنطقة للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ومـساعدتهما             
هد للبدء مجددا في مفاوضات جادة تفضي إلى إيجاد حـل عـادل للقـضية               في بناء جسور الثقة التي تم     

وعندما نتحدث عن مـا سـميته       . الفلسطينية التي تشكل جوهر وأساس النزاع في منطقة الشرق األوسط         
بمحور االعتدال العربي اعتقد جازما أن مثل هذا المحور ستتسع دائرته لتشمل كل المـؤمنين بالعدالـة                 

رك أن أغلب الدول العربية مع هذا التوجه، ألننا نؤمن جميعا، بأن ال مستقبل للمنطقـة                وأنا أد . والسالم
ولشعوبها ولألجيال القادمة من دون التعايش المشترك وسعي الجميع الن تكـون منطقتنـا خال

النزاعات وبعيدة عن أجواء االستقطاب لصالح قوى تغلب مصالحها على المـصالح الحقيقيـة للمنطقـة                
  .عوبهاوش
تتزايد احتماالت المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران، كيف يمكن تفادي حرب جديدة في المنطقـة؟               * 

  وما هو المطلوب من الطرفين لتجاوز الحل العسكري؟
 إذا وقعت-

ونحن نشجع الواليات المتحدة وإي..  خالل الحوار والطرق الدبلوماسية    المشكلة، ال يتم إال من    
نحن نؤمن بأن منطقة الـشرق  . فتح قنوات حوار، تفضي إلى إيجاد حل لمشكلة المفاعل النووي اإليراني          

األوسط، يجب أن تكون منطقة خالية من األسلحة النوويـة التـي تهـدد مـستقبل الـشعوب وأمنهـا                    
والجميع يجب . .واستقرارها

على استثمار الطاقة النووية في مجاالت التنمية المختلفة، التي تحق
ي هل  التقيتم جاللتكم يوم أمس ديك تشيني وهناك أكثر من موضوع تم بحثه، لكن في الموضوع العراق               * 

هناك فكرة عند الجانب األمريكي للخروج من المأ
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كون هناك توازن في الـسياسة                   

فـي  كلنا في المنطقة سندفع الثمن، أنا اعتقد ال توجد دولـة                   
  .المنطقة تريد ضرب إيران

  هناك ترحيب إيراني وارتياح للموقف األردني في هذا االتجاه؟ 
ت له انه بغض النظر عما يتحدث به البعض لكننا ضـد                    

83.

" تشيني" هم يحاولون أن يجدوا حالً مع الحكومة العراقية ومع عدد كبير من الدول العربية، وقلت لـ                   -
ال يوجد لدينا مانع كدول عربية أن نتحدث مع العراقيين، لكن يجب أن ي

  .األمريكية
  عرون جاللتكم أن امريكا جادة في ضرب إيران؟ هل تمت مناقشة هذا األمر معكم؟هل تش* 
 أي أمريكي ال يمكن أن يعطي مثل هذا الجواب إذا كان هناك ضربة إليران، لكن موقفنا منذ أن بدأت                    -

األزمة انه إذا حدثت ضربة أمريكية إليران 

*
 عند لقائي وزير الخارجية السابق قبل عام قل-

  .أي ضربة إليران، ولن نسمح باستخدام أراضينا
لمستوى السياسي اقل بكثير منها على المستوى االقتـصادي،         ما تزال عالقة االردن مع سورية على ا       * 
  حول دون استعادة عالقات سياسية طبيعية مع القيادة السورية؟ي الذيما 
 العالقات مع سورية عالقات طيبة وجيدة، وهناك لقاءات مستمرة بين الجانبين علـى كافـة الـصعد                  -

ونحن نأمـل أن ترقـى      .. ت في العديد من المجاالت    الرسمية، مثلما أن هناك تعاونا وثيقا وتبادال للخبرا       
العالقات إلى أكثر من ذلك، وإلى المستوى الذي يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ونستطيع مـن خاللـه                 

  .مواجهة التحديات التي تحيط بأمتنا العربية
  30/10/2007العرب اليوم 

  
  من حق لبنان حماية أرضه وسيادته : عباس 

" فتح اإلسالم "أن الفلسطينيين واللبنانيين في خندق واحد ضد تنظيم         "ني محمود عباس    أكد الرئيس الفلسطي  
 -وأن ما يجري في نهر البارد أحداث طارئة على لبنان وعلى الشعب الفلسطيني وليس قتاال فلـسطينيا                  

 يجـب أن نقـول بوضـوح      : "امس" المستقبل"وقال في حديث إلى تلفزيون       ".لبنانيا بل ضد هذا التنظيم    
ـ    " فتح اإلسالم "وصراحة ان هؤالء من يسمون أنفسهم        وال بأي جهـة فلـسطينية      " فتح"ال عالقة لهم ال ب

وإنما دخلوا إلى المخيمات بطرق ملتوية واعتصموا بتلك المخيمات وعاثوا فيها فساداً، وهذا ما أدى إلى                
 لبنان أن يتعامل معهم بمنتهى      اصطدامهم مع الجيش اللبناني، الذي يتعامل اآلن معهم، وأعتقد ان من حق           

القوة والحزم، ألن هذه األرض لبنانية ومن حق الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية والجـيش أن يحمـوا                 
كثيـرون  : "أضاف". أرضهم ووطنهم وسيادتهم وفي الوقت نفسه حماية الفلسطينيين وهم ضيوف عندهم          

ينيين واللبنانيين، هذه ليست كذلك إطالقاً، نحن موقفنـا         حاولوا أن يقولوا ان هذه المعركة هي بين الفلسط        
واضح وثابت من هذا الموضوع، وأبلغنا الحكومة اللبنانية من خالل ممثلنا عباس زكـي ومـن خـالل                  
اتصاالت مباشرة ومستمرة سواء مع الرئيس اميل لحود أو مع الرئيس فؤاد السنيورة، أن موقفنا واضح                

تنسيق مع الحكومة اللبنانية ليس من اآلن، بل منذ فترة طويلة، نحن أكثر مـن             وال لبس فيه وال إبهام، وال     
مرة قلنا ألشقائنا اللبنانيين نحن ضيوف عندكم، ونحن نحترم الضيافة وواجب الضيافة، وبالتالي ال نتدخّل               

 سيادته كاملة   نحن نريد للبنان أن يبقى سالماً ومعافى، أن تبقى        . إطالقاً في شؤونهم الداخلية على االطالق     
وفي الوقت نفسه فإن الحكومـة اللبنانيـة تنظـر          . على كل أرض لبنان، ومن هذا المنطلق نتعاون معهم        

وبكثير من العطف إلى وضع الفلسطينيين في لبنان، وبدأت فعالً بتحـسين أوضـاعهم، ونحـن نقـدر                  
 اآلن نقـوم بالتنـسيق      منذ أكثر من سنتين وحتـى     "واوضح انه    ".أوضاعهم ونحن نقدر الموقف اللبناني    

المستمر من خالل الممثلية الفلسطينية، ومن خالل اتصاالتنا مع مختلف المسؤولين اللبنانيين حول كـل               
أبلغنا ممثل منظمـة التحريـر      . القضايا والتفاصيل التي تحصل بين الحين واآلخر على األرض اللبنانية         

دفاع عن أرضه، وله الحق الكامـل أن يفعـل مـا    الفلسطينية اننا مع لبنان وسيادته ومع حق لبنان في ال     
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نعرف التضحيات التي قدمها    . اضية من أجل القضية الفلسطينية     
 في لبنان من أجل القضية الشعب اللبناني، نعرف الخراب الذي حصل     

شعب اللبناني لوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، وهذا ال نقاش فيه، ولذلك سمعتم كيف جرى استقبال                
ان األبـواب والمـدارس     . النـزوح مـن الجنـوب            

 وهذه ليست مكرمة، بل هذا واجب، ورد لبعض الجميل الذي يوالمستشفيات فتحت لهم،  

ي هانس غيرت بوترينـغ أمـس أن مـا                

  ألهداف.84
  عدنان أبو عامر 

 حافل باالغتياالت، وسجله حافل             
 الفلـسطينية   

وعبر جمع شهادات الناجين وما يتم تسريبه أو كشفه في وسائل اإلعـالم، يمكـن                  

يريده ونحن نعرف انه في هذه المعركة التي يقودها يريد أن يتخلص مـن هـؤالء، وأن يقـدمهم إلـى                     
المحاكمة ونحن نعرف القضاء اللبناني انه قضاء نزيه، وبالتالي نؤيد الحكومة اللبنانيـة فـي مطالبهـا،                 

كمة لما فعلوه سواء ضد الجيش اللبناني وما فعلوه في المجتمـع،            ويجب أن يقدم هؤالء جميعاً إلى المحا      
والحرب ال تشن على المجتمعات وإنما القضاء والقدر جاء بهؤالء إلى المخيمات، هم أتوا إلى المخيمات                

الحكومة اللبنانية كانت حريصة كل الحرص      "وأكد أن    ".وتمترسوا بها وبدأوا يقاتلون الجيش اللبناني منها      
ال تمس الفلسطينيين وأال تصيب الفلسطينيين بأذى ولذلك عندما خرجوا معززين مكرمين في بيوت              على أ 

اللبنانيين، خرجوا والحكومة تشملهم بكل الرعاية وهم يشكرون الحكومة لما تقدمه لهم، هذا يعني بالتأكيد               
ال نريد إطالقاً أن يكون بيننـا        لبنانية بإذن اهللا، ألننا      -ان المعركة ليست فلسطينية ولن تكون فلسطينية        

المعاناة الكبيرة التي عاناها الشعب اللبنـاني       "وأعرب عن تقديره     ".وبين اللبنانيين إال كل الخير والمحبة     
ـ    ـ  58على مدى السنوات ال  الم59 أو ال

الفلسطينية، ونحن نقول ألف تحية           
لل

الفلسطينيين إلخوتهم اللبنانيين عندما أجبروا علـى 
قدمه لنا الـشعب               

واآلن ما حـصل    . إذن هذا نموذج من نماذج التعاون والعالقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني          . اللبناني
 فـنحن   1948في مخيم نهر البارد انه فتحت أبواب اللبنانيين للشعب الفلسطيني كما فتحت فـي العـام                 

لتأكيد نثمن ونقدر العالقة بين الفلسطينيين بهذا الشكل والمضمون والروح األخوية والقومية التي يتمتع              با
ولفت إلى أنه أبلغ رئيس البرلمان األوروب ".بها الشعب اللبناني  

ينيين واللبنانيين في خندق واحـد       لبنانيا بل على العكس تماما ان الفلسط       -يجري في لبنان ليس فلسطينيا      
  "".فتح اإلسالم"ضد ظاهرة ما يسمى بـ

  30/5/2007المستقبل 
  
نظرة على الوسائل وا ..إسرائيل واالغتيال 

يزعم جيش االحتالل بأن سياسة االغتياالت التي اتبعها، تعتبر من أفضل السياسات التي تلبي احتياجـات   
ـ       إسرائيل األمني  ، ومن خالل رصد العديد     )القنابل الموقوتة (ة، باعتبارها الوسيلة األنجع لوقف ما تسميه ب

من عمليات االغتيال، وعبر جمع شهادات الناجين وما يتم تسريبه أو كشفه في وسائل اإلعـالم، يمكـن                  
  رسم سيناريو لعملية اإلعداد والتخطيط وتنفيذ عملية االغتيال 

ائيلية مؤخرا حول تجديد السماح بعودة الجيش لسياسة االغتياالت، سيما القيادات           ما أعلنته الحكومة اإلسر   
السياسية لقوى المقاومة، ليس جديدا، فالتاريخ الدموي للجيش اإلسرائيلي

م وحتى اآلن، والذاكرة   1948بقائمة طويلة من عمليات االغتيال منذ ما قبل قيام الدولة عام            
والعربية، ال تزال تعي وتتذكر وتخلد أسماء سياسيين وعلماء ومفكرين ومقاومين، راحوا ضـحية هـذه                

   . السياسة الدموية بأساليب وطرق مختلفة
  ! والقرار القاتل..غرفة العمليات: أوال• 

لتي تلبي احتياجـات  يزعم جيش االحتالل بأن سياسة االغتياالت التي اتبعها، تعتبر من أفضل السياسات ا 
ـ         ، ومن خالل رصد العديد     )القنابل الموقوتة (إسرائيل األمنية، باعتبارها الوسيلة األنجع لوقف ما تسميه ب

من عمليات االغتيال، 
   : الغتيال على النحو التاليرسم سيناريو لعملية اإلعداد والتخطيط وتنفيذ عملية ا
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جهزة أمنية وعسكرية، وعلـى رأسـها جهـاز األمـن الـداخلي                   

ا، الطريق التي يمر منهـا،      نها، سيارته التي يتحرك فيه          

التي تعتمد على أعلى وسائل التكنولوجيـا، التـي         " أمان"ة  

ادة هيئة األركان التي يترأسها رئيسها، وبمتابعة وزير الـدفاع الـذي                 

فة الغربية، إال أن الوضع في قطـاع غـزة                  

فاتها، كما يتم اعتراض مكالمات المقاوم وتحديد مكانه، من خالل اإلشـارة التـي تـصدر مـن                  

افحة اإلرهـاب،   ، الوحدة الشرطية لمك   13ان          

ـ        سياراتهم بعبـوات   " تشريك"غتيال لمنازل المقاومين، التي تقوم ب

ـ          -1 بعد دراسة ملفاتهم   " اإلعدام" تدرج على قائمة االغتياالت أسماء عشرات المقاومين المحكوم عليهم ب
  . األمنية، وهنا تمثل أجهزة األمن دور المدعي والقاضي والمنفذ للحكم

  . عتيادية جمع المعلومات التي تركز على مكان سكن المقاوم وتحركاته، وخصوصا اال-2
 تشارك في التخطيط للعملية عدة أ-3
، الذي يعتمد بالدرجة األولى على شبكة العمالء، الذين يجمعـون كافـة المعلومـات المتعلقـة                 "الشاباك"

بالمقاوم المستهدف، منزله والغرف التي يتكون م
ساعات دوامه ومكان عمله، وحين تتكون غرفة العمليات تكون مرتبطة بالعميـل الـذي يوجـد علـى                  
األرض، وهو الذي يحدد أن الشخص المستهدف خرج من المكان المحدد، واستقل السيارة ويحدد لونهـا                

  . ومن معه في السيارة
 ثم يأتي دور جهاز االستخبارات العسكري      -4

تكمل مهمة المراقبة والرصد للوسائل التقنية الحديثة، ومنها الطائرات بدون طيار الشريك الـرئيس فـي              
اإلعداد للعملية، حيث تقوم ببث صور دقيقة على مدار الساعة للمنزل أو للسيارة التـي يتحـرك فيهـا                   

  . نيات وسائل االتصاالت بالتنصت على أجهزة االتصال، خصوصا الخلويالمقاوم، واستغالل تق
 تشكيل غرفة عمليات تحت قي-5

  . يرفع التقارير تباعا لرئيس الوزراء
تم إشراك سالح الجو الـذي       على ضوء المعلومات االستخبارية يحدد أسلوب عملية االغتيال، لذلك ي          -6

   .أصبح يساهم في عمليات االغتيال بشكل كبير
بتحليل جميع تلك المعلومات لتحديد الثغرة والوقت المناسب، عبر اسـتغالل الحركـة             " الشاباك"ثم يقوم   

الروتينية، أو كشف خطة الحركة أثناء االتصاالت التلفونية والخلوية، وتوضع المعلومات علـى طاولـة               
لمجلس األمني المصغر، بحيث تشير األجهزة األمنية إلى أن العملية جاهزة للتنفيذ، وتحتاج فقـط               طاقم ا 

    . للمصادقة النهائية من المستوى السياسي
واألمر ال يحتاج لكثير من النقاش أو التردد، فالحكم باإلعدام اتخذ مسبقا واألمر النهائي متروك لغرفـة                 

ستخبارية النهائية، بحيث تنقل المعلومات التي وفرهـا العميـل علـى            العمليات بناء على المعلومات اال    
، لتطلق صاروخها   16األرض لغرفة العمليات التي تنقل بدورها هذه الصورة لطائرة األباتشي أو اإلف             

    . القاتل على المقاوم المطلوب
   ! واالغتيال واحد..تعددت األساليب : ثانيا• 

اتبعتها أجهزة المخابرات، وتركز معظمها على تفجير سيارات المقـاومين،   اختلفت أساليب االغتيال التي     
أو الهاتف العمومي، أو الوحدات الخاصة خصوصا في الض

، للتمويه  16يختلف، فاالعتماد بشكل كلي على سالح الجو، سواء طائرة األباتشي، وأحيانا طائرات أف              
، والطائرة بدون طيار التي تبث الصور للهـدف وتحركاتـه، ويـتم تحديـد الـسيارة                 أو حتى القصف  

ومواص
التي توضع على سـيارات الكـوادر المـستهدفة         " المادة المشعة "و" الطالء"الخلوي، كما تستخدم طريقة     

، ثـم   "األباتشي"عمالء، حيث تصدر هذه المواد المشعة موجات يحدد موقعها من قبل طائرات             بواسطة ال 
وحدة الكوماندو التابعـة    : الجدير ذكره أن الوحدات التي تنفذ االغتياالت هي        .تُقصف ويقتل من بداخلها   

لسالح الجو المعروفة باسم شيلدغ، وحدة هيئة رئاسة األرك
   :ويمكن حصر الوسائل واألساليب التي لجأ إليها الجيش في تنفيذ سياسة االغتياالت، في

بإرسال فرق اال:  تفخيخ السيارات  -1
قت طويـل، فقـط يحتـاج       ناسفة تنفجر مع تشغيل السيارة، وهو أسلوب ال يحتاج إلى خبرة عالية أو و             

  . شخصا لديه خبرة عامة في كهرباء السيارات، ليس أكثر
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  . ي التحرك والتنقل

 الصناعية وتحديد اإلحداثيات التي يمكن أن يكون فيها هذا المشترك، وتحدد               
كما يالحق المقاومون عـن طريـق بـصمة               

عض             

ة بـشكل مباشـر،                  
غماز، أو شـق                 

عبر طائرات           
، ت الناسفة اغتياال       

    .  اغتياال16بر استخدام الحواجز والمواقع العسكرية 
قـاومين، وجـاءت    غتيال تمت داخل المنازل وأماكن سـكن الم        

 اغتيال، فيما جاءت    22           

خاصة في اغتيال المقاومين الذين وجد الشاباك صعوبة معقدة في الوصـول            :  تفجير السيارة عن بعد    -2
 إليهم، وهي تقنية حديثة ال تحتاج إلى تعقيدات ووقت زمني، وإجراءات العملية تتم بمجملها في عدة ثوانٍ                

  . فقط
  .  وتقوم بها القوات الخاصة، التي تتنكر بالزي العربي وتنفذ المهمة بسرعة:  إطالق النار عن قرب-3
بحيث تقتحم قوات االحتالل منزل المقاوم، وبعد ان تلقي القبض عليـه حيـا، تقـوم                :  اقتحام المنزل  -4

دن وقرى الضفة الغربيـة، حيـث       وقد تكررت هذه الطريقة بوتيرة الفتة للنظر في م        ! بإعدامه أمام ذويه  
تتوفر لقوات االحتالل أريحية نسبية ف

وهي الطريقة األكثر رواجا في اغتيال المقاومين، سيما في قطاع غزة، فقد سقط             :  القصف بالطائرات  -5
  .  خاللها مئات المقاومين ومساعديهم

، وتحديد مكان المقاوم المستهدف، من      )جوال(وي  عبر تعقبهم لجهاز االتصال الخلي    :  أجهزة االتصال  -6
خالل خاصية موجودة في المقاسم، تحدد مكان الجهاز من خالل معرفة مسافته عن الخلية التي تخدمـه،                 

وعبر ارتباط المقسم باألقمار
متر وال تقل عن عشرة أمتار، في مسافة ال تزيد عن مائة       

   .الصوت خالل اتصال أحدهم من الجوال
فقد حدث أن قصفت سيارة مقاوم بصاروخ، وحينها استطاع النزول والهرب، فتبعه الـصاروخ الثـاني،             

ات الكهرومغناطيسية، حتى   فتنبه المقاوم للجوال فقذفه فتبعه الثالث، ما يدل على أن الصاروخ يتبع الذبذب            
وقد اعترف ضابط إسرائيلي بتطوير صاروخ يحمل بـصمات صـوت لـب! وإن كان الجوال مغلقاً   

   . المقاومين ليتم اغتيالهم من خاللها
يتم تجهيزها داخل إسرائيل الحتوائها على تجهيـزات        :  السيارات المفخخة المجهزة بوسائل تصوير     -7

من خالل إحدى الحاويات عبر معبر المنطـار التجـاري، ووجـد خبـراء              معقدة، ثم تهريبها إلى غزة      
المتفجرات فيها أربع قواعد ثابتة للكاميرات تنقل الحدث وكل ما يجري حول الـسيار

يتفرع عنها أكثر من عشر عيون شعارية للتصوير، تتوزع من كل الفتحات الصغيرة كال
   . يالجناح الخلفي واألمام

   مهارة المحتل أم إخفاق المقاوم؟ ..نجاح االغتيال: ثالثا• 
قبل اندالع الموجة األخيرة من المواجهة، فقد بلغت االغتياالت " التقديرية"وفقا لإلحصائيات   

من تنفيذ عدة اغتياالت، ونفذت العبوا" 16إف" اغتياال، وتمكنت طائرات     46" األباتشي"
 اغتياال، ومجموع أسلوب الكمائن والقوات      59فيما كانت حصيلة أسلوب المحاصرة والمداهمة واالشتباك        

 اغتياال، ووصلت االغتياالت ع35الخاصة 
 ا86أما عن ساحات االغتيال، فتبين أن       

 اغتيال، بينما احتلت الشوارع العامة المرتبة الثالثـة         74السيارات ووسائل النقل في المرتبة الثانية بواقع        
 اغتيال، وجاءت المرافق العامة والمؤسسات في المرتبة الرابعة بواقع27بواقع  

    .  اغتياالت1ة الخامسة بواقع األماكن القريبة من الحدود والمستوطنات في المرتب
   ولكن ما هي العوامل التي ساعدت إسرائيل على النجاح في سياستها اإلعدامية القاتلة؟ 

  .  غياب الحس األمني لدى جزء من المقاومين-1
  .   غياب دور األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية في متابعة العمالء وكشفهم-2
  .  وعدم مراعاة السرية في تحركات العناصر النشطة في المقاومة الفقر في العلم األمني-3
  .  استخدام إسرائيل للوسائل القتالية واستفادتها من التكنولوجيا الحديثة في االغتيال-4
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تعتقد            

  . ية المتكافئة

لقد خاب أمل جنراالتنـا، اعتقـدوا أن عمليـات          : "عليها قائال " أمير بار شالوم  "سل العسكري    

المقاومة لمضاعفة عملياتها، وجعلها أكثر ضراوة، ولـذلك يبـدو مـن المـسموح                
االعتراف بالحقيقة اآلن وهي أن عمليات التصفية ال توفر دماء الناس، وإنما

   . حقيقية هي سياسية وسيكولوجية وليست أمنية
أن عمليات التصفية بالضبط كالوقود الذي يؤجج نار المقاومـة           

وجعل عملياتها أكثر خطورة وأشد تصميما، ورغم أن قادة الجيش يعلنون أنهم حققـوا انتـ

الجديدة التـي   ها القديمة      

85.

 ضعف أداء الكادر األمني لدى المقاومة في مالحظـة تحركـات االحـتالل، واستـشعار المنطقـة                  -5
   .وطنيالمستهدفة سواء كموقع أو كنشاط 

   سلة أهداف االغتيال وتقييمها : رابعا• 
، المستشار السابق للشؤون األمنية، والمحاضر في مركز هرتسليا متعدد المجاالت، "جلبوع" حسب  

   : إسرائيل أن أسلوب االغتياالت يحقق لها عدة أهداف رئيسة ومضامين عديدة
لتي تمارس العمل العسكري ضد جـيش االحـتالل          الحد من تطور ظاهرة انتشار الخاليا المسلحة، ا        -1

والمستوطنين، وتقوم بعملية اإلعداد والتجهيز للعمليات العسكرية من خالل قتل نـشطائها، والحـد مـن                
  . نشاطاتهم بتقليل تحركاتهم، أو بقصد تراجعهم خوفا من انكشافهم وتعرضهم لالغتيال

قادرة على الوصول للهدف المقصود، والتأكيد على        التأكيد على امتالك إسرائيل ذراع عسكرية قوية         -2
استمرار قدرة األجهزة األمنية اإلسرائيلية برصد المجتمع الفلسطيني، واستمرار اختراقه من خالل تجنيد             

  . العمالء وجمع المعلومات اللوجستية التي تعتبر الركيزة األولى في نجاح عمليات االغتيال
فلسطيني، وهي القوة الحقيقية التي يستند عليها في الصراع الـدائر            ضرب الروح المعنوية للشعب ال     -3

في ظل غياب المعادل الموضوعي أو القوة العسكر
 إبقاء المقاومين في حالة التفكير في أنفسهم وعدم توقف البحث عن مخـابئ، ممـا سيـشغلهم عـن              -4

   .يات واالغتياالت واجبة في ظل الوضع الحاليالتخطيط لتنفيذ عمليات المقاومة، وبالتالي فإن التصف
ومع ذلك، فإن تحليال منطقيا لسياسة االغتياالت، يظهر كم هي فاشلة في وقف المقاومة نهائيـا، حيـث                  

عقب المرا
 تعرض لها قادة حركة حماس ستؤدي بهم إلى أن يهتموا بأنفسهم، وأن             التصفية ومحاوالت االغتيال التي   

يسعوا للحفاظ على حياتهم، وأن يتركوا التخطيط للعمليات وتنفيذها ضدنا، لقد ثبت أنهم كانوا حالمين، فلم                
" بي ميخائيـل  "وعلى ذات النهج، عقب المفكر       ".تؤد هذه العمليات إال إلى تعاظم عملياتها المدمرة ضدنا        

إن عمليات التصفية لم تؤد إال إلى تعاظم الخسائر اإلسرائيلية، وتـوفر            : على عدم جدوى االغتيال بقوله    
المسوغات لحركات 

نهـا، وذريعتهـا     تزيـد م              
ال

، "زئيف شيف "فيما أكد الخبير العسكري     
صارا علـى                  

نصر آخر كهـذا وسـنؤول   :  النصر يذكرنا بالعبارة الشهيرة التي قالها الملك بيروس       المقاومين، فإن هذا  
   ! للهاوية

وهكذا، أثبتت المقاومة أن أسلوب االغتياالت لم تنجح في كسر شوكتها، وفي انفـضاض النـاس عنهـا                  
إن تمسك إسرائيل بسياست: "بقوله" جدعون ليفي "وااللتفاف حولها، وهو ما أكده      

الفلسطينيين حتى يضغطوا على منفذي العمليات للتوقف عن أعمـالهم سياسـة            " كي وعي "تؤمن بنظرية   
االغتياالت القاسية تشجع المقاومة أكثـر      : عقيمة، ألن النتيجة التي تحصل عليها معاكسة تماما في العادة         

  ! من قيامها بمنعها
  29/5/2007مجلة العصر 

  
  ون ضحايا كل شيءالالجئون الفلسطيني 

  علي بدوان
 اإلرهابية غير الفلسطينية والتي تحمـل العنـوان الفلـسطيني         "فتح اإلسالم "بعيداً عن موضوع مجموعة     

زوراً وبهتاناً، تذكرنا عمليات القصف الجنوني العشوائي المرفوض التي بدأتها قوات الجيش اللبناني ضد              
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ي                

سطينيين من داخل    من خالل القصف العشوائي للمخيم كما يؤكد الفل        "إلسالم 

ذي كان ينتظر فيه الفلسطينيون من أبناء مخيم نهر البـارد حـالً ممكنـاً لـسحب                    

أبناء مخيم نهر البارد ليس لهم عالقـة ال مـن قريـب وال مـن بعيـد                      

 "بعبع التـوطين  " تارة وعن مخاطر     "الجزر األمنية "ثة عن   ضد الوجود الفلسطيني المدني، متحد     

 معزوفة الجزر األمنية التي يحلو للبعض من اللبنـانيين                

 سـمتها                 

 ممكناً تجنبها عبر البحث     ة النارية التي تمت كان            
فتح وحمـاس والجبهـة الـشعبية       (عن حلول مغايرة بالتعاون مع القوى الفلسطينية الرئيسية خصوصاً          

 من قبل الميليشيات اليمينية التي حملت العنوان        1976م  مخيم نهر البارد بعمليات القصف التي تمت العا       
  .اللبناني سنتذاك ضد مخيم تل الزعتر الفلسطيني الواقع شرقي العاصمة بيروت

فقد انهمرت القذائف صيف العام المذكور وتحديداً على امتداد شهري يوليو وأغسطس على كافة أرجـاء                
شـهيد مـن أبنـاء      ) 3000(مين الفاشي فسقط أكثر من      المخيم إلى حين تم اقتحامه من قبل عصابات الي        

المخيم وجواره جلهم من الالجئين الفلسطينيين الذي ذهبوا ضحايا بريئة على مذبح الـصراع الجنـون
الذي شهدته الساحة اللبنانية وكان أبطاله العديد من الشخصيات اللبنانية التي تتربع اآلن مواقع التنظيـر                

  .السياسي
داث الدموية األخيرة التي عصفت بمخيم نهر البارد الفلسطيني الواقع قرب مدينة طرابلس             فقد جاءت األح  

شمال لبنان وفي المناطق المحيطة به، لتثير األسئلة حول الطريقة غير المناسبة التي تعامل بها الجـيش                 
فتح ا"اللبناني الجتثاث ظاهرة    

المخيم أوالً، وحول الظاهرة المتعلقة باإلطاللة الجديدة المفاجئة لمجموعة ميلـشياوية غيـر فلـسطينية               
كما أثارت أحداث نهر البـارد، التـساؤالت        ... .وبترخيص غير فلسطيني تحمل اليافطة الفلسطينية ثانياً      

فة اتخذت من التجمعات الفلـسطينية أمـاكن        المتعلقة بالعودة غير المحمودة والمذمومة لمجموعات متطر      
تواجد وموئالً لها، كما هو حال مجموعات غيرها في مخيم عين الحلوة القريب من مدينة صيدا وجواره                 

المحيط، في الوقت ال
  . أقل من عام مضى، حالً يأخذ بعين االعتبار أمن المواطنينالمجموعات المتطرفة التي وفدت إليه منذ

ويجانبهم العواقب الوخيمة التي قد تقع نتيجة وجود المجموعات المستوردة المتعـددة الجنـسيات، كمـا                
يجنبهم الردود غير المدروسة من الجانب اللبناني الرسمي كما يقع اآلن حيث نيران مدفعيـة الهـاوزر                 

قصفها العشوائي الذي لم يعد يلحظ تساقط القذائف النارية القاتلة وسط وجود أكثر من              ومدفعية الدبابات ب  
ألف الجئ فلسطيني من ) 50(

  .بالمجموعات المتطرفة إياها
عد أن أخرج الفلسطينيون أنفـسهم       ب "فتح اإلسالم "واألسوأ من كل هذا، أن تأتي اإلطاللة الجديدة لمجوعة          

وعليـه  . من حسابات المعادلة الداخلية اللبنانية، مستفيدين من تجربتهم المرة، التي دفعوا ثمنها البـاهظ             
خبت نسبياً بعض األصوات النشاز في الساحة اللبنانية، التي سبق لهـا وان مـألت األجـواء صـراخاً                   

هستيرياً 
  .المزعوم تارة ثانية

إن الشعب الفلسطيني، وعبر قواه السياسية الرئيسية كان قد دعا عشرات المـرات الجهـات الرسـمية                 
ن من  اللبنانية التخاذ إجراءات عاجلة لبسط السيادة اللبنانية الكاملة فوق كل بقعة يتواجد عليها الفلسطينيو             

أرض لبنان وتوفير األمن المجتمعي للجميع، لكن المراجع اللبنانية العليا ربطت الموضوع إياه بالملفـات               
اإلقليمية، بل وتساوق البعض للحديث الدائم على

  .الرسميين التقسيم على وترها
عض المظاهر المسلحة من قبل أطراف ليست فلسطينية بالمطلق وال          في ظل مأساة االنتشار الفوضوي لب     

عالقة لها بمنظمة التحرير الفلسطينية، أو أي من فصائلها من حركة فتح وصوالً إلى الجبهة الـشعبية ـ   
فالمخيمات والتجمعات الفلسطينية بعيدة عـن  . القيادة العامة التنظيم العضو في منظمة التحرير الفلسطينية 

 وحماية الشرعية اللبنانية، بل وتغرق في البؤس الذي رافق نشوءها، وأصـبح القهـراحتضان
  .الغالبة

ومن هنا، ومع التقدير الكامل للموقف الوطني اللبناني، ومع االحترام الكبير للجيش اللبناني الذي خـسر                
بضع من رجاله شهداء برره، نستطيع القول إن المعالج
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ودها دعوة غير مدروسة، وتشكل وصفة تامة وممتازة وجاهزة للتدمير              

 يـرفض عـودة     غ من العمر عتياً، وبات في زمن يميز بين الغـث والـسمين،               

نان ممنوعين من العمل في حوالي ثالث               

 ألـف   120 بحـدود    1948النكبة             

أعـداداً مـنهم                  

وذلك حرصاً على أرواح المدنيين األبرياء، ومن أجل تحقيق نتائج جيدة           ) والجبهة الشعبيةـ القيادة العامة   
  .في الخالص من شرور المجموعات المتطرفة

 وإنهاءها يـتم بالتعـاون      "فتح اإلسالم "على واقع الحال، أستطيع أن أجزم القول إن تفكيك ظاهرة           وبناءاً  
التام والفوري بين لبنان والقوى الفلسطينية الفاعلة والمسؤولة وقبل كل شـيء برفـع أي غطـاء عـن                   

اً من قبل القوى    أما الدعوة لمواجهة المجموعات المشار إليها عسكري      . المجموعة المذكورة وعزلها شعبياً   
الفلسطينية بعد حالة استفحال وج

  .الذاتي داخل المخيمات الفلسطينية عبر االقتتال داخل زواريبها وبين نسائها وأطفالها وشيوخها
وللقوى الفلسطينية في لقائها الموسع مع      ومن هذا المنطلق كان الموقف العاقل لمنظمة التحرير الفلسطينية          

فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني، حين أبلغته بوضوح رفضها الكامل اللجوء إلى العمل المسلح فـي                
  . داخل المخيم"فتح االسالم"مواجهة المجموعة المسماة 

إن الشعب الفلسطيني بل
فالـشعب  . مجموعات متطرفة بثوبها البالي العتيق وخطابها الفج، التفجيري اآلتي من كهوف الماضـي            

الفلسطيني استطاع أن يستوعب المتغيرات والنتائج الكارثية التي جلبتها شبيه المجموعات المشار إليـه،              
ير فلسطينية وان قادها فلـسطيني       غ "فتح االسالم "والخسارة الفادحة التي دفعها، خصوصاً وأن مجموعة        

مهووس اسمه العقيد شاكر العبسي، فهي مجموعة ال تضم في صفوفها سوى بضع فلسطينيين معهم مئتا                
  .فرد من كافة الجنسيات العربية

من جانب آخر، البد من القول إن ما جرى ويجري في مخيم نهر البارد يفترض به أن يشكل حافزاً أمام                    
بنانية للبحث الجدي في التخفيف عن معاناة المواطنين الفلـسطينيين المقيمـين فـوق              الجهات الرسمية الل  

األرض اللبنانية منذ عام النكبة، خصوصاً مع حالة الحرمان من الحقوق المدنية وأدنى حقوق البشر مـع                 
مان مـن   القوانين اللبنانية الصارمة التي تحرم على الفلسطينيين حقوق العمل بكافة المهن، كما في الحر             

  .حقوق الملكية الفردية
والتضييق المتواصل على المخيمات فما زال الفلسطينيون في لب

في وقـت   .. ؟  "محاربة التوطين "وسبعين مهنة، ومحرومين من حمل بطاقة العمل، وكل هذا تحت شعار            
رق الرقص والستربتيز، من سـريالنكا والبنغـال   يحظى به عشرات اآلالف من أفراد العمالة الوافدة، وف       

ومازالت تتواصل عمليات التـشطيب      .وأفريقيا ودول الكتلة الشرقية سابقاً بحقوق العمل واإلقامة الكاملة        
البطيئة في قيود وسجالت من يغادر األراضي اللبنانية من الالجئين الفلسطينيين نحـو بلـدان المهـاجر                 

 ألف فلسطيني من أبناء الضفة الغربية وقطاع        25وغيرها، بينما يفتقد أكثر من      البعيدة في كندا وأستراليا     
ألية أوراق ثبوتية أو سجالت نفوس عائليـة، ويعيـشون          ) نتيجة ظروف معينة  (غزة المقيمين في لبنان     

وعلى هذا األساس لم يعد باستطاعة أحد أن يتنبأ المحصلة النهائيـة             .تحت الرحمة بين الطارق والسماء    
عداد الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، فقد قدم إلى لبنان عام أل

الجئ فلسطيني من مناطق الجليل وعكا والشمال الفلسطيني، يفترض أن تكون أعدادهم قد قاربـت الــ    
   ألف نسمة عند حسبان الزيادة الطبيعية، ولكن من يدري؟600

 220 أعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان ال تصل بأفضل األحوال إلى رقم الـ              فكل المعطيات تقول إن   
ألف نسمة بعد أن غادرت أعداد كبيرة منهم األرض اللبنانية نحو أصقاع العالم تحـت وطـأة المعانـاة                   

والحرمان من أبسط حقوق البشر، خصوصاً حق العمل والتنقل واألمن، هذا بعد إسـقاط 
فحالة الحرمان تولد  . ألسباب معلومة  1958 ألف نسمة ممن شملهم التجنيس عام        70 إلى   50وح بين   تترا

المزيد من األزمات وتشكل التربة الخصبة التي تستقطب لجوء بعض المجموعات المتطرفة نحو التخندق              
إلى مخـيم عـين     عند البعض من األفراد الفلسطينيين، كما هو حال مجموعة الضنية اللبنانية التي لجأت              
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فتح اإل"الحلوة قبل ثالثة أعوام، وتالياً أن المسائل العالقة أبعد من ظاهرة            
  .عناوين المتعلقة بأوضاع الالجئين الفلسطينيين وأوضاعهم الصعبة

تاريخيـاً   تجاه الفلسطينيين، وهو منطق لم يكن ابن لحظته، بل كان            "صري
هو المنطق السائد في التعاطي الرسمي اللبناني مع شعب شقيق لجأ إلى لبنان مؤقتاً بف

فال يليق بلبنان، البلد الحـضاري أن يبـدو         . ارع اللبناني وعلى المستوى الرسمي       

86.
  

ع              
ال

بتنظي
من ه
مؤس
وليس
الوح
كانت
تكون

قـصد هنـا العبثيـة بـالمعنى         وال أ  -سؤال نستعرض بعضاً من هذه العبثية             
ال

1. 

 وتـصب فـي الـصميم       "سالم 
بال

العن"وعليه، إن سيادة المنطق     
عل ظروف قسرية                 
كان وما زال منطقاً تأزيمياً أساء ومازال لمنطق األخوة اللبنانية الفلسطينية، لذلك حرياً علـى الحكومـة                 

واء، أن تلتفت قليالً لتنظر بعينيهـا مـدى   اللبنانية وقوى الشارع العتيدة من مواالة ومعارضة على حد س      
  .الظلم واإلجحاف الذي لحق ومازال بالتجمع الفلسطيني الالجئ إلى لبنان منذ عام النكبة

وبقي عليها أيضاً أن تعلي الصوت ممزوجاً بشيء من العاطفة اإلنسانية قبل أن نقول القومية المـشتركة                 
 سنوات طويلة دون أن تجد لها نصيراً فاعالً وقادراً على           من أجل حل القضايا المعلقة التي استعصت منذ       

طرحها وحملها في الش
  .غير معني بهذا التحدي لكل ما هو حضاري وإنساني على أرضه

  30/5/2007البيان اإلماراتية 
  
 من يعبث بالشعب ومقدراته؟ 

إبراهيم حمامي . د
ما أن بدأت الدماء الفلسطينية تسيل بأيٍد فلسطينية الصيف الماضي، وما أن حرفت البوصلة الوطنية عن                
مسارها لتتوجه بعيداً عن االحتالل، وما أن أصبح شغل المواطن والسياسي واالعالمي متابعة أألوضا

اماً باإلحتالل، ما أن بدأ كل ذلك حتى بدأت معه          ميدانية المؤسفة التي تحركها زمرة معروفة مرتبطة تم       
أصابع خفية تعبث بمقدرات الشعب ومستقبله، تعبث خفية وتحت جنح السرية، غير آبهة ال بفـصائل وال          
مات، وال بمعارضة أو رقابة، توقع االتفاقيات التي تهدر حقوق شعبنا في كل شيء، وال أحد يعلـم                  

  ! ي ومن تكون
اسة كما يحلو لزمرة أوسلو تسميتها، رغم أن القانون الفلسطيني ينص على رئيس للـسلطة               سة الرئ 

 مؤسسة تلملم كل مهزوم فاشل، هذه الرئاسة وتوابعها عاجزة حتى عن إصدار بيان يندد بالعـدوان   
لتـي  شي على الشعب الفلسطيني، وتحولت لوكيل فاشل أيضاً يهاجم كل وسائل واساليب المقاومة وا             

، فهـل يعقـل أن   "الحقيرة" يوماً عسكرة لإلنتفاضة وباتت اليوم مقاومة عبثية بعد أن مرت بمرحلة            
؟ "الرئاسة" الرئاسة وتوابعها هي من يعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني؟ أم أن هناك أياد خفية فوق                

 ربما نجد له إجابة بعد أن
  . في األشهر األخيرة تمس الوطن والمواطن بشكل خطير ومباشر" حاالت" من خالل ثالث -عباسي
كلنا يعلم تفاصيل إتفاقية المعابر المخزية والتي وقعها محمد دحالن واعتبرها انجاز بطولي، والتي               

حولت غزة إلى سجن كبير يغلق بأوامر       كرست وجسدت السيطرة الفعلية لإلحتالل على المعابر، و       
إنجـاز  " إحتاللية، وكنت قد تناولت بالتفصيل الممل مخازي دحالن في هذه االتفاقية تحت عنوان              

، هذه االتفاقية الدحالنية انتهى العمل بهـا        19/11/2005بتاريخ  " دحالن المزعوم ودوره المرسوم   
رضة كافة الفصائل والقوى الفلـسطينية      تشرين الثاني الماضي، ورغم معا    / منتصف شهر نوفمبر  

دون استثناء تجديدها بشكلها الذي أراده دحالن، والمطالب الواضحة برفض السيطرة االحتالليـة             
 دون علـم    جددت هذه االتفاقية وبموافقـة فلـسطينية      على المعابر، لكن وفجأة ودون سابق انذار        

 معرفة الطرف الذي فاوض ووافق      الحكومة في حينها ودون عرضها على التشريعي، ودون حتى        
فمن يا ترى قام بذلك وبأي صفة وصالحية؟ ومن الذي خوله للتوقيع نيابة عن المؤسسات               .  ووقع

 الشرعية ودون علمها؟ 
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ع واقعاً مفروضا، ورغـم أن المجلـس التـشريعي                

(
د

 قنـاة   –أشبع الباحثون واالخصائيون مشروع القناة الرابطة بين البحر الميـت والبحـر الحمـر                 .
لتقارير التي تتحدث عن مضار ومخاطر هذا المشروع علـى   بحثاً وتمحيصاً، ونُشرت ا  -البحرين  

البيئة، وخطورته السياسية التي تطرح التطبي
السابق، والمفترض أنه أعلى سلطة على اإلطالق، قرر في جلسته المنعقدة فـي مـدينتي رام اهللا                 

جنة السياسية المقدم من رئيسها غسان كنفاني، قـرر         ، وبعد تقرير الل   05/07/2005وغزة  بتاريخ    
عرض أي اتفاقية يجري التوصل إليها بخصوص مشروع قناة البحرين عليه قبل توقيعها باعتبارها              

تشرين / ، رغم كل ذلك وفجأة أيضاً وفي شهر نوفمبر        (..سيادية وتمس مفاوضات الوضع النهائي    
األردن والسلطة الفلسطينية وبنك النق الدولي لرعايـة        و” إسرائيل“ وقعت اتفاقية بين     2006الثاني  

 داخل قاعة مغلقة  بحث تمهيدي يفحص اآلثار االقتصادية والبيئية للمشروع، وجرت مراسم التوقيع           
تكتم وسرية شديدين من جانـب االطـراف   وسط  في فندق فخم على الشاطئ االردني للبحر الميت

 !  وبدون دعوة وسائل االعالمالثالثة، 
بغض النظر عن موقفنا من المشروع نقول من قرر ووافق ووقع هذا االتفاق؟ ولماذا لم يناقش فـي                  
التشريعي، ولماذا السرية في التوقيع؟ وهل قضية تمس مستقبل األراضي الفلسطينية برمتها هي شأن              

  شخصي خاص ال نعرف من يقوده ويديره؟  
زة، والتي أيضاً دبرت ووقعت بليل، وبشروط مـا         الكارثية األخيرة كانت صفقة غاز غ     " الصفقة"  .

أنزل اهللا
3

وكالـة معـاً االخباريـة يـوم       بها من سلطان، وبشكل كارثي حقيقي، حيـث ذكـرت  

م، أكـد   // بتاريخ   -ر نشرته الهيئة العامة لالستعالمات ــ المركز الصحفي          

ب التوزيعة             

طيني ، وحسيب الـصايغ هـو ابـن                 
المرحوم رشيد الصايغ الذي كان يرأس الصندوق القومي الفلسطيني سابقاً قبل أن يتولى أمره رئيس               

قالت انه صفقة تاريخية تتعلـق ببيـع الغـاز     أن صحيفة التايمز نشرت االربعاء ما 23/5/2007
ء في الخبر ان الصحيفة علمـت ان  ، وقد جا"اسرائيل "الفلسطيني المكتشف في شواطيء غزة الى

الـصفقة التـي    قد توافق على شروط) المالك السابق لشركة الغاز البريطانية" (بي جي"مجموعة 
وصفتها بالتاريخية والتي تقدر قيمتها باربعة باليين دوالر اميريكي، إلى هنا والخبر يحمل بـشائر               

  :  الخير، لكن لنراجع بعض الحقائق الخاصة بالصفقة
372005في خب   ·

م بمنح شركة بريتش غاز البريطانية      1999الوزير عزمي الشوا أن السلطة الفلسطينية قامت في عام          
سـتكون مـن نـصيب شـركة بـريتش          % 60 عاماً ، منوهاً أن عوائد مقدارها        20االمتياز لمدة   

لصندوق االستثمار الفلسطيني ، مؤكداً أن هذا الغاز        % 10، و   CCCلشركة  % 30، و ) )B.Gغاز
و هو خالي مـن ملوثـات        % 99.4يعتبر من أحسن أنواع الغاز، خصوصاً وأن نسبة الميثان فيه           

  الكبريت
و فلسطينية متطابقة سبق وأن أوضحت أن هناك مفاوضـات مـع الجانـب             " إسرائيلية"مصادر     ·
 مليـون دوالر شـهرياً تحـصل        100 لكي يشتري الغاز من الجانب الفلسطيني بمعدل         "اإلسرائيلي"

 مليون دوالر على شكل مساعدات غير نقدية أما الباقي فيذهب حس10السلطة منها على    
و سيتم مد أنابيـب      ) B.G(  مليون مليون إلى شركة      60و  ) CCC( مليون إلى شركة     30:( التالية

و يبدأ تنفيـذ الـصفقة عـام    " اإلسرائيلي" البحر إلى مدينة المجدل لصالح الطرف        الغاز تحت سطح  
 .م2011

شركة إتحـاد المقـاولين     (وبحسب ذات المصادرهي اختصار للشركة المعروفة       ) CCC(شركة     ·
م و يـرأس    1977والتي تأسست في لبنان ثم انتقلت إلى أثينا بسبب الحرب اللبنانية األهلية             ) العالمية

ركة سعيد خوري وهو فلسطيني مسيحي من صفد من عائلة رمزي خوري المدير السابق لمكتب               الش
الرئيس ياسر عرفات و الرئيس الحالي للصندوق القومي الفلس
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التنفيذي للـشركة فـي أراضـي             
م% 40السلطة الفلسطينية والذي تمتلك شركته 

% 50 تنقيب عن الغاز أو النفط في العالم تحصل منه أي شركة استثمارية على أكثر مـن                   يوجد اتفاق  
؟ مع العلم أن مصر قد وقعت مع نفس الشركة          % 60ش غاز على         

)B.G (       للطرفين في المنطقة القريبة من % 50على عقد استخراج الغاز بنسبة

حكم                   

و هـو   ) وليد سعد صايل  ( السابق أبو عالء قريع، أما نائب مدير الشركة فهو وليد سلمان            الوزراء  
سعد صايل، وليد سلمان هو المدير / نجل القائد الفلسطيني الشهيد   

   .ن شركة توليد الكهرباء في غزة أيضاً
ال

من األرباح فكيف حصلت شركة بريت
قطـاع غـزة، وكيـف           

وتحت أي ذريعة؟ ومن الذي قـرر هـذه الـصفقة وبـأي صـفة               % 30على  ) CCC(حصلت شركة   
وصالحية؟ أمثلة على التالعب بمقدرات الشعب، وحقائق تشير أن هناك من يتاجر بالـشعب وأمالكـه                
ومقدراته وثرواته ومستقبله، وأصابع خفية تعبث في الخفاء وبسرية تامة، في ظل عجز وتجاهل من قبل                

  . ية، وبوتيرة تصاعدية متصاعدة ال تبشر بخيركل القوى الفلسطين
هل تبقّى لبائعي فلسطين بقية للبيع؟ وهل يستيقظ الشعب وقواه قبل فوات األوان؟  أم أن قدرنا أن تت

  حثالة معدومة األخالق والضمير بكل ما يخصنا حتى الماء والهواء؟ 
  com.Hotmail@DrHamami إبراهيم حّمامي.د

  
  2إعادة إنتاج لمكة : حوارات القاهرة 

  أحمد مجدالني. د
رغم كل التصريحات التي أطلقها ب

87.

عض من أعضاء الوفود التي اتجهت إلى القاهرة بدعوة من األشـقاء                 

ألت الدنيا صراخا وانتقادا بعد اتفاق مكة لما                 

الماضية، عـن أهـداف هـذه الـدعوة                   

ة تثبيت الهدنة الداخلية، والتهدئة الخارجيـة       في مصر العربية لمناقشة الشأن الداخلي الفلسطيني، ومحاول       
كمدخل لمعالجات أوسع في الشأن السياسي والوطني العام، والتي قد يكون في مقدمة أولوياتها وقف حالة                

 عمليات إطـالق    االستنزاف الداخلي والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوة االحتالل الغاشمة والتي تجد في            
  .عدوانها وتغطية دولية مكشوفة تحت شعار الدفاع المشروع عن النفس مبررا الستكمال الصواريخ

دعوة األشقاء في مصر لعدد من القوى لم يكن باختيار وال بتصنيف سياسي محدد لدى األشقاء في مصر                  
بل هو نتاج توليفة جديدة، او اصطفاف حاولت قوى عديدة م

اصصة الثنائية، وأخيرا تمكنت او توصلت لتفاهمات مع أطراف مكة لتوسـيع المحاصـصة              سمي المح 
لتصبح خماسية بدال من ثنائية، وبذلك اقفل باب االنتقاد للمحاصصة، بعد ان ضـمنت هـذه األطـراف                  
حصتها التي قد ال تكون سوى الجلوس والمشاركة فقط على طاولة المحاصصة وليس التمتع بما يتبقـى                 

  .ة تقاسم النفوذ والمصالحمن كعك
لكن أيا كانت الدوافع والمبررات التي سمعت خالل األيام القليلة 

ورفض مبدأ إعادة فتح اتفاق مكة، او تطويره حسب دعوات بعض القوى المشاركة، او استكماله باتفـاق      
رف على حدة، فإن المضمون الرئيس يجـب        ، أو طريقة إدارة الحوارات بطريقة فردية مع كل ط         2مكة  

وهو ان هناك محاوالت جديدة وجديـة إلعـادة بنـاء النظـام              .اال يغيب عن األذهان بالمعنى السياسي     
هناك قوى رئيسية وقوى ثانوية، او ان هناك قوى مقاتلـة،                 السياسي الفلسطيني، انطالقا من تقسيمات ان 
  .رى صغرىوقوى غير مقاتلة، او ان هناك قوى كبرى وأخ

لكن أيا كانت هذه التصنيفات التي لن ندخل في سجال حول المحتوى والداللة علـى اسـتخداماتها فـي                   
الساحة الفلسطينية، فإن مثل هذا السلوك السياسي في ظل وضع فلسطيني يتـسم بـالتمزق والـصراع                 

مبررا لـدى   الداخلي العنيف فإنه لن يضيف سوى تمزق جديد وصراع على مستويات أخرى، إذ يصبح               
القوى المستبعدة من المشاركة في صنع القرار الحق في البحث عن صيغ تكفل لها دورها ومكانتها، في                 

  .مواجهة أجندات أخرى سواء أكانت داخلية أم امتدادات إقليمية
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القدرة والقرار، وكذلك الرؤية السياسية من وراء               

صراعات جديدة أول ما تمس نتائجه تمزيق النـسيج الـوطني                 

سياسي وحصره لدى مجموعة من القوى السياسية، بمعزل ايضا عـن                

مع التدهور األمني الحاصل، يضع أكثر من عالمـة         تشريعية، وبقية مكونات النظام السياسي       

مة ال تريد         
ولن تسلم بأن تتراجع عن قيادة النضال الوطني الفلسطيني وما زالت 

التالي فإن من يريد ان يستكشف أسباب الصراع وكيف يضع حدا له يجب ان ينطلق من هذه المعادلـة    
ك كال الطرفين، أما مشاركة اآلخرين او توسيع دائرة المحاصـصة الـسياسية وجعلهـا               ي تحكم سلو  

ماسية دون ان تقترب هذه األطراف من الكعكة المختلف عليها، ال يمكن ان يجد حال ومخرجا للمأزق                 
 كـان   ذي تعيشه الساحة الفلسطينية، ولن تحلها النوايا الطيبة وال الجهود الخيرة، بل ان المخرج، وكما              

 والذي يستوجب أوال وقبل كل شيء االتفاق على البرنـامج والوجهـة                 
السياسية، وكذلك تحديد اآلليات والوسائل للوصول لتحقيق هذه األهداف، ودون الع

  30/5/2007األيام الفلسطينية 

كما ان الحديث عن ان النقاش سيتناول موضوع التهدئة مع إسرائيل، فإن طرفين أساسيين من األطراف                
 فقط يمكن البحث معهما بهذا الشأن، المتالكهما المدعوة

كتـوازن  (كمؤثر سياسي في المعادلة الداخلية الفلسطينية، وليس        ). األلعاب النارية (التصعيد او استخدام    
  .مع االحتالل كما يدعي البعض) استراتيجي

جديدة فـي ضـوء فـشل تجربـة الـشراكة الـسياسية             ) حاصصةم(ان محاوالت خلق شراكة سياسية      
التي أنتجها اتفاق مكة، وتوسيع شكل ومضمون المحاصصة التي يجري االقتتـال عليهـا              ) المحاصصة(

اآلن، من المحاصصة السياسية إلى المحاصصة في الوظيفة العمومية، إلى المحاصصة فـي األجهـزة               
كيب منظمة التحرير الفلسطينية، ان هكذا محاوالت سـتدخل         األمنية، إلى المحاصصة على إعادة فك وتر      

الجسد الفلسطيني المنهك أساسا في أتون 
العام الذي ظل رغم كل المصائب والمصاعب التي حدثت محافظا ولو من حيث الشكل علـى وحدتـه،                  

ليا للقوى الوطنية واإلسالمية في لعـب دور ايجـابي فـي تفريـغ              واستمرت لجنة المتابعة الوطنية الع    
  .االحتقانات الداخلية، ومواجهة حاالت التشنج والصراع

كما ان محاوالت احتكار القرار ال
 ال يمكن تجاهلها والقفز عـن       مؤسسات المجتمع المدني واألهلي والقطاع الخاص، وهي مكونات رئيسية        

وجودها ودورها، هو محاولة للسيطرة او للهيمنة بالقوة على المجتمع واستالبه على األقل حق المشاركة               
في صنع مصيره ومستقبله، رغم ان التفويض الذي أعطي باالنتخابات التشريعية وفي ظل حالة الـشلل                

للمؤسسة ال
استفهام على فاعلية واستمرارية هذا التفويض، ويطرح تساؤال من نمط، هل هو شيك على بياض أم ان                 

  .هناك مساءلة ومحاسبة على من فوض
و ان محاوالت تدارك الوضع الداخلي وتثبيت الهدنة بين فتح وحماس ال يمكن ان تحلها حوارات ثنائية ا                

خماسية وال يمكن معالجتها إال في إطار وطني عام، ليستوعب ويعطل في ان معا محاوالت كل طـرف                  
من أطراف الصراع تثبيت األمر الواقع او محاولة تغييره، وهذا هو سبب الصراع للـذي يبحـث عـن                   

  .أسبابه ويريد نزع فتيله المتفجر
بات التشريعية األخيرة وبـسبب ظـروف       فحركة حماس تدرك ان ما حصلت عليه من نتائج في االنتخا          

وعوامل متعددة ال يمكن ان يتكرر الحقا، لذلك فهي تـسعى لمـد وتثبيـت سـيطرتها فـي المؤسـسة           
البيروقراطية المدنية والعسكرية للسلطة، وضمان وجودها في صنع القرار السياسي سواء في السلطة او              

  .المنظمة
مفاتيح القوة والنفوذ في مؤسسات السلطة والمنظوحركة فتح التي ما زالت تسيطر واقعيا على         

  .تعتبر نفسها القوة الرئيسية والقائدة
وب
الت
خ
ال

وباستمرار، هو في الكل الوطني
ودة إلى ما اتفق عليه               

حول تفعيـل وتطـوير منظمـة       وطنيا والبدء بتنفيذه سواء في وثيقة الحوار الوطني، او باتفاق القاهرة            
التحرير الفلسطينية، فإن هذه المحاوالت الترقيعية لن تغلق أبواب الفتنة والصراع الـداخلي وال أبـواب                

  .التدخالت الخارجية ذات األهداف اإلقليمية الساعية إلى تحسين شروطها وظروفها التفاوضية
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88. 
   

ء بفهم ما يجري من منظـور كـل                  

ة المصرية لـيس لـديها تحليـل              

 عندما أدركنا أننا سقطنا في فخ الحـرب         1967زيمة       

الـسياسة   

  
  
  
  

   يةمصر والصراعات الفلسطين
 محمد السيد سعيد.  د

إنهاء االنفالت األمني الـداخلي     : ولدى مصر هدفان  . بدأت مصر جلسات الحوار مع الفصائل الفلسطينية      
من ناحية، وإنهاء العمليات الثأرية بين الفلسطينيين وإسرائيل تمهيداً إلطالق العملية السياسية حول حـل               

حوار مع كل فصيل على حدة، ثم ينتهي بجلسات عامة بـين            ويبدأ ال . القضية الفلسطينية من ناحية أخرى    
   . الفصائل الكبرى

أدخلت الدبلوماسية المصرية أسلوباً جديداً تماماً في الحوار، هو البد
وبالتالي بدأت بتوجيه أسئلة للفلسطينيين حتى تصل لفهم شامل لما يجري على الصعيد             . فصيل على حدة  

ومن العدل أن نوجـه التحيـة        . سطيني الداخلي وعلى صعيد العمليات العسكرية الثأرية مع إسرائيل        الفل
ومـن العـدل    . للدبلوماسية المصرية واهتمامها برأب الصدع في صفوف الفلسطينيين وعالج تمزقاتهم         
فلهـذا  . فـصيل أيضاً أن نقدر هذا التجديد الدبلوماسي الذي قد يمكن الجميع من فهم متبادل لمنظور كل                

إن كل فصيل لديه    . األسلوب داللة ذكية وصحيحة وهي أن الحقيقة ليست في موقف أي فصيل على حدة             
 .ألنها لم تستمع جيداً لوجهات النظر األخـرى       : مقبولة ولكنها جميعاً ناقصة   " وجهة نظر "و" قضية عادلة "

كامالً لما يجري في المجتمع وفـي       ما ينقص الدبلوماسية المصرية هو أن تكون بنفسها فهماً موضوعياً           
وبدون هذا الفهم سيجري الحوار في فراغ سياسي ودبلوماسـي،       . الوجدان الوطني والمجتمعي الفلسطيني   

ما نعنيه بالفراغ الفكري هو أن الدول . بل وفي ظل فراغ فكري خطير     
    . ة الراهنةفكري وسياسي وثقافي للتمزقات الفلسطينية في اللحظ

.  فلسطيني فعـال ومفيـد     -يشكل الفراغ الفكري إذن أحد أهم العوامل المعيقة لحوار فلسطيني ومصري          
فالثقافة السياسية الفلـسطينية    . فهناك من العوامل والرؤى ما يغيب عن الفلسطينيين أنفسهم بكل فصائلهم          

وقد شكّل هـذا الـنقص      . للسياسة وللصراع " احترافي"مثلها مثل الثقافة السياسية العربية، ليس لديها فهم         
أحد أهم أسباب الهزائم المتوالية، ال في الحروب والساحات العسكرية فحسب، بل على المستوى السياسي               

وقد اعترفنا بهذا النقص منذ ه. والدبلوماسي أيضاً 
ا نصارع هذا العدو دون أن نعرفه جيداً ودون أن نعرف الطريق إلى     ومع ذلك فال زلن   . مع عدو ال نعرفه   

ويشكل الفراغ الفكري فيما يتعلق بفهم ما يجـري          .الحسابات اإلحترافية الضرورية لكسب الصراع ضده     
، أحد أهم أسباب استمرار الحيرة والفشل في إدارة الصراع مـع            2000على الساحة الفلسطينية منذ عام      

     .ي إنقاذ الفلسطينيين ألنفسهم من التمزقات الداخليةإسرائيل، بل وف
نعنـي أن   . ألسباب التصدعات الـسياسية   " احترافي"يجب أن نبدأ الحوار على المستوى الفلسطيني بفهم         

على الدبلوماسية المصرية والعربية عموماً، أن تكف عن النظر للـصراعات والتـصدعات الفلـسطينية               
"عقالء"بل يجب على . أو عيب متأصل في المجتمع الفلسطينيوكأنه انعكاس لمرض فلسطيني     

الفلسطينية أن يتوقفوا عن إدانة المجتمع السياسي الفلسطيني وهي إدانة نسمعها في األحاديـث الخاصـة                
كثيراً، بما يعكس مستوى اليأس وغياب الفهم العلمي إلشكالية الصراعات السياسية في الـداخل، سـواء                

    . ي أو في العامين الماضيين بالذاتكنمط تاريخ
فلـو  ". حماس"و" فتح"فالتمزقات الفلسطينية ال تعود بالضرورة إلى الخالفات األيديولوجية والسياسية بين           

كان األمر كذلك النحصرت التمزقات بين هذين الفصيلين، بينما يؤكـد الواقـع أن المجتمـع الـسياسي                  
فخالل السنوات القليلة األخيرة، تنتشر العـصب       . نطاقاً بكثير الفلسطيني يتصدع على نحو شامل وأوسع       
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العاصفة في التكـوين الـسياسي              

وتراجـع         

ومن ثم دخل الفلسطينيون الهدنـة بوطـأة االضـطرار ولـيس            .  السؤال المحوري     

" طبيعي"ويكاد يكون هناك قانون     . مع للتصدع           

 العسكري مع إسرائيل، دون أن تتأكد من أن لديها حالً يستعيد الحقوق الفلسطينية ولو في                 

ار الصراع العسكري يضاعف الضغط غيـر       واستمر. ممكناً، لن يستعيد الحقوق الفلسطينية       
اإلجابة ا .الممكن تحمله من جانب الفلسطينيين في غياب اإلسناد العربي        

سؤال الفلسطيني هو إعادة صياغة استراتيجية عربية لتحرير الشعب الفلسطيني وأرضه الـسليبة بقـوة       

ة الصراع العربي اإلسرائيلي اختزل دورها فيإن غياب مصر الطويل عن ساح     
   . يمكنها أبداً تغيير المعادالت السياسية الحاكمة للصراع

السياسية الصغيرة التي تتبنى أيديولوجيات ورؤى بعيدة كل البعـد عـن التـراث الـسياسي والثقـافي                  
، رغـم   "حمـاس "و" فـتح "ومن ناحية ثانية فالصراع العسكري والـسياسي المنفلـت بـين            . الفلسطيني

خلية كثيرة وكبيرة ومتواترة بين الفصائل منذ بداية عقد السبعينيات،          خصوصيته، هو امتداد لصراعات دا    
   . وتحديداً مع خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وبقدر أكبر منذ توقيع اتفاق أوسلو

لقد وقعت هذه الصراعات بتأثير انسداد األفق وانغالق األمل في الحصول على العدالة من ناحية، وعنف                
سرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من ناحية ثانية، والتغيرات اإلرهاب اإل 

لعدد ال بأس به من الدول العربية التي أخذت في ممارسة العنف واالضطهاد بحق الفلسطينيين، وخاصة                
 مـن   يتعرض الفلـسطينيون لعاصـفة     .الالجئين في العراق ولبنان وبدرجة أقل األردن، من ناحية ثالثة         

العنف الذي يأتي من كل اتجاه، بحيث صار العنف المتبادل بين الفلسطينيين أنفسهم جزءاً ال يتجزأ مـن                  
نشأ هذا الواقع االفتراسى العجيب وبالغ القسوة عن حقيقة أن           .ميكانيكية العنف الواقع عليهم من خارجهم     

فحتـى  . عسكرياً وسياسياً ومعنويـاً   الفلسطينيين يناضلون وحدهم وبدون أدنى مستويات اإلسناد العربي،         
الجماهير العربية كفت عن مواصلة دعم االنتفاضة الفلسطينية بتأثير اليأس والحيرة والعجـز الرسـمي               

واضح واستنتاج غاية في البساطة واألهمية نتوه بدونـه         " فهم احترافي "يجب علينا أن نصل إلى      . العربي
ال يمكن للفلسطينيين وحـدهم نيـل حقـوقهم بإمكانيـاتهم           ببساطة  . في عالج الموقف الفلسطيني الراهن    

وقدراتهم وحدها، ضد عدو هائل يتجاوز في قوته مجموع الدول العربية المحيطة، عسكرياً واقتـصادياً،               
   .بما يجبر أطرافاً دولية قوية على خطب وده على حساب الفلسطينيين

نصر في غياب إسناد سياسي عربـي فعـال         هذه الثورة الوطنية الوحيدة ليست في ظروف تسمح لها بال         
 2000وما حدث هو أن الفلسطينيين في ظروف الغدر والتخلي العربي كلّفوا أنفسهم منـذ عـام                 . للغاية

بمهمة يصعب، إن لم يكن مستحيالً، إنجازها وهو انتزاع تحررهم وحقوقهم بإمكانياتهم الذاتيـة وحـدها                
لساحة الدولية قبل انهيار االتحاد الـسوفييتي وفي سياق دولي مختلف بل ومناقض لمعطيات ا       

حركة عدم االنحياز وبروز القطبية األحادية وانقالب مواقف عشرات الدول الجديدة والقديمـة لـصالح               
إسرائيل، وبصفة أخص دول أوروبا الشرقية بل وروسيا ذاتها، وتحوالت األجندة السياسية العربية ذاتها              

إن أهـم   . الصراع يشتعل في غياب الحد األدنى من التوازن أو التكلفة المقبولة          ونشأ عن ذلك أن     . أيضاً
ما هي التكلفة المقبولة لتحقيق هدف مـا؟        : سؤال احترافي يطرحه أي طرف في صراع على نفسه، هو         

وبالمقابـل  . وتجيب الصياغة الدقيقة لالستراتيجية الوطنية في الصراع على هذا السؤال بصورة محـددة            
، لم يكن لدى الفلسطينيين إجابة بل ولم تتطور إجابة ما منذ            2000انفجرت انتفاضة األقصى عام     فعندما  

ذلك الوقت على هذا
ف غياب  وكان حجم الضغط على المجتمع الفلسطيني هائالً في ظرو        . االختيار الواضح الستراتيجية بديلة   

األمل في تحقيق إنجاز وطني كبير وهو ما دفع هذا المجت
   . يقول بأن أي كائن حي يتصدع إن وقع تحت وطأة ضغط أكبر من قدرته على تحمله وحده

فهـي تطـرح    . يمةوال شك أن الدبلوماسية المصرية تفهم ذلك جيداً، لكنها لم تصغ جيداً لالستجابة السل             
وقف الصراع

في الوقت الراهن،   " العملية السياسية "ومعنى ذلك أن استعادة     . حدها األدنى، وهو أمر غير مقبول بدوره      
حتى لو كان 

لوحيـدة الممكنـة موضـوعياً       
لل

   . العرب أجمعين
 مساحة ضيقة للغاية وال           
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فاألكثرية تتهم المعارضة بالتردد في دعم الجيش في معركته ضد تنظيم           .  ذاتها    

ألقل حكومة إنقاذ وطني، على نحو ما                

دما أعلن نصر اهللا أن الجيش خط أحمر، أي أنه ال يقبل أي اعتداء              

المياه التي ازدادت تعكيراً بسبب أزمة مخيم               
 األزمة لمصلحة موقفنهر البارد، واتهموا المعارضة بأنها تحاول توظيف   

ألزمة في الشمال واألوضاع السياسية العامة في لبنان، وتجاهلوا تماماً ما جاء على لسانه مـن دعـوة                  
حفاظ على هيبة الجيش، وأن تأخذ العدالة مجراها والذين اعتدوا على الجيش والقوى األمنية يجـب أن                 
جب أن يحاكم وال يسامح، لكن المخيم خط أحمـر              

  .ونحن ال نغطي حرباً من هذا النوع

المطلوب فعال ليس الوساطة بين الفلسطينيين بفصائلهم المختلفـة ولـيس الوسـاطة بـين الفلـسطينيين                 
بية في التعامل مع إسرائيل ومع الواقـع الـدولي          بل مراجعة السياسات واالستراتيجيات العر    . وإسرائيل
  . المساند لها

المطلوب أن يعود الصراع عربياً إسرائيلياً 
  . الفلسطيني

  30/5/2007االتحاد االماراتية 
  
  صراعات الخطوط الحمر 

محمد السعيد إدريس . د
 البارد المتفجرة في شمال لبنان صراع الخطوط الحمر بـين زعمـاء التيـارات               جددت أزمة مخيم نهر   

السياسية، وبالتحديد بين تحالف األكثرية وتحالف المعارضة، بعد أن تحولت أزمة المخيم إلـى قـضية                
صراعية جديدة بين التيارين، منها يسعى كل طرف إلى إحراج الطرف اآلخر وابتزازه لدفعه مـضطراً                

  . بما يريد من مواقف وسياساتإلى القبول
األكثرية والمعارضة، مشغوالن اآلن بتصيد األخطاء في إدارة األزمة وفي الموقف منها، أكثر             : الطرفان

من اهتمامهما بحل األزمة
 أزمة حكم في لبنان وفراغ سلطة، إذا ما عجزت الحكومـة            فتح اإلسالم ألسباب عدة منها، محاولة خلق      

والجيش وقوات األمن عن إعادة األمن واالستقرار إلى المخيم، بهدف جر األغلبية إلى ما تريـده هـذه                  
المعارضة، وبالتحديد مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو على ا

في خطابه لمناسبة الذكرى السابعة لتحرير الجنوب من االحتالل اإلسـرائيلي،           جاء على لسان نصر اهللا      
ومنها أن فشل الجيش في حسم المعركة مع فتح اإلسالم سيكون على حساب قوة تيار المستقبل في هـذه                   
المنطقة، ومنها أيضاً أن نجاح الجيش في القضاء على تنظيم فتح اإلسالم سيضع الحكومـة فـي بـؤرة                   

العالمي وسيجعل منها طرفاً معتمداً في الحرب على اإلرهاب، وستكون بذلك عضواً في تحالف              االهتمام  
دولي واسع يحارب اإلرهاب، عندها لن تكون هناك فرصة أمام المعارضة بعد ذلك البتزاز هذه الحكومة                

  .وفرض شروطها عليها
 وارتباكاً في مواقف المعارضة، أو      هكذا اندفع أنصار الحكومة في تفسيرهم وقراءتهم لما اعتبروه تردداً         

وعن. التحالف الشيعي في دعم الجيش    
  .على الجيش، كان موقف وليد جنبالط بأن لبنان هو الخط األحمر

ألمثل للحل، وهو إنهـاء     تركيز نصر اهللا في خطابه لمناسبة العيد السابع لتحرير الجنوب، على السبيل ا            
حالة االستئثار بالسلطة واحتكارها، والدعوة إلى تشكيل حكومة طوارئ تمثل القوى السياسية األساسـية،              

أعطى فرصة لزعماء الحكم وتيارات األغلبية لالصطياد في 
ها، بدليل ربط نـصر اهللا بـين   

ا
لل

ومن اعتدى على الجيش ي. .تتوافر لهم محاكمة عادلة   

كيف يمكن الحفاظ على هيبة الجيش والحفاظ       . الجيش خط أحمر والمخيم خط أحمر لكن يبقى الحل غائباً         
تباطاتهم مع تنظيم القاعدة شبه     أيضاً على المخيم، والقضاء على مسلحي فتح اإلسالم، الذين بدت معالم ار           

مؤكدة، بعد أن اندفع قيادي أعلن أنه من تنظيم القاعدة في بالد الشام، إلى الدفاع عن تنظيم فتح اإلسالم،                   
  وهدد كل القوى السياسية من الحكم والمعارضة بال استثناء؟

  

            53 ص                                      737:                                العدد 30/5/2007األربعاء : التاريخ



  

  

 
 

90.

ـات                

" حماس"قبل اسبوع أو أكثر قال ناطقو       . ة    

تماما مثلما يعتبـر    . كما هو معروف، بهدف مواجهة اسرائيل     " حماس"ن ذلك كافيا، فقد قامت        

في الحفاظ على بقائها ومبررها من خالل المجابهة مـع          " حماس"يساعد     
  .اسرائيل

على هذه الخلفية يبدو منطقيا أن تجري المداوالت حول وقف اطالق النا
الى القاهرة، ومن ثم    " فتح"سة عمر سليمان دعوا وفد      المصريون برئا . ظمها المصريون بصورة بطيئة   

وفي ختام العملية سيدعى الجميع لمداوالت      . ، ومن بعدهم تأتي باقي الفصائل     "حماس"يتداولون مع قيادة    
من المحتمل جدا أن ال تكون      . تضمن سالمة وأمن االنسان الفلسطيني    " ف 

الناطقون باسمها ال يتنازلون في الوقت الحال. ة لوقف اطالق النار   متحمس" حماس"قيادة  

   .وا بقتل بعضهم
  "هآرتس"

  30/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  
  فلسطينيةالتهدئة ستشعل، مجدداً، الجبهة الداخلية ال 

  داني روبنشتاين
في سلسلة من المقابالت العابرة التي جرت في االيام األخيرة في غزة، قال المارة من الناس إن الهجمات                  

قال الناس للصحافي سعود أبو رمضان بلهجـة ال          .الجوية االسرائيلية أوقفت الحرب األهلية في القطاع      
القتلـى   . اسرائيل النها أوقفت اعمال القتل الداخلية      تخلو من السخرية إن على سكان القطاع أن يشكروا        

أقلقوا الجمهور في غزة أكثر من الضحايا الذين سقطوا بسبب          " حماس"و" فتح"الكثيرون في المعارك بين     
فقد تجسد األمر في سياق ما تجسد من خالل الصورة التي تعاملت بهـا وسـائل                . الهجمات االسرائيلية 

 قُتل في المجابهات الداخلية، بينما كان كل شـخص يقتـل جـراء الهجماالعالم الفلسطينية مع من   
، ولم تتعامل الصحافة مع جزء كبير من الذين قُتلوا في المعارك الداخلية             "شهيد"االسرائيلية يوصف بأنه    

  .باالسم الكامل بهدف الحؤول دون ازدياد مشاعر المرارة والرغبة في االنتقام
تسببوا في الهجمات الجوية االسرائيليهم الذين   " حماس"نشطاء  

، انهم يأملون بأن يؤدي قصف سـديروت الـى رد           "فتح"بصوت مسموع بعد أن اشتد أوار المعارك مع         
كانت لهذا األمل عدة اسباب، أوال، رغم أن الغلبة كانت لهم           . اسرائيلي يتسبب في ايقاف االقتتال الداخلي     

أضف الى ذلك أنه    . ، إال أنه كان واضحا أن هذه األخيرة ال توشك على االستسالم           "فتح"في المعارك مع    
وثانيـا، ألن  . كان هناك خوف متزايد من انجرار الجانبين الى صراع طويل يتسبب في سفك دماء كثيرة        

لوا أن تتمكن الحركة من     لم يكن مريحا لقيادة الحركة بتاتا، إذ أم       " حماس"اندالع المعارك في ظل حكومة      
  .فوضى سلطوية وإهمال وتفريط أمني وسفك للدماء: فرض النظام، إال أن العكس هو الذي حصل

واذا لم يك
على نفس النحـو ال     " حماس"سية،  أبو مازن وأتباعه غير ذوي صلة عندما ال تكون هناك مفاوضات سيا           

  .تعتبر ذات صلة عندما يسود الهدوء على الجبهة مع اسرائيل
في القطاع بجر غزة الى مجابهة خارجية مـع  " حماس"مثلما حدث مرات كثيرة في تاريخ االنظمة قامت         

نطبـاع  اال  .اسرائيل من اجل حرف الجدل وتهدئة الجبهة الداخلية التي تؤلمها أكثر من أي شيء آخـر               
الوارد من المكالمات الهاتفية مع بعض المواطنين الغزاويين حول المزاج السائد فـي القطـاع هـو أن                  

الطائرات االسرائيلية توجه ضـرباتها نحـو       ". حماس"الهجمات االسرائيلية تؤدي فقط الى تعزيز مكانة        
جنب بصورة واضحة مهاجمـة     اسرائيل تت . أتباع الحركة ومراكز قوتها التنفيذية التي شكلها سعيد صيام        

، االمر الذي "فتح"قواعد حركة   

ر الداخلية والخارجيـة والتـي                 
ين
س

وثيقة شر"ختامية والتوقيع على    
ي عن مطلب قيام          
اسرائيل بتوسيع وقف اطالق النار ليشمل الضفة الغربية، وقادتها مستعدون لمواصلة اطالق الـصواريخ              

ائيل ، ومن األفضل بالطبع مقارعة اسـر      "فتح"خشية أن تؤدي التهدئة الداخلية الى استئناف المعارك مع          
على أن يقوم
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فالقيادات السياسية ترغب في حصول وقـف النـار         . ست عالية      

ن الثاني من العام الماضي، لم يحترم ابدا بكامله، وعلى أي                  

 سـبتمبر /  ايلول 28ى الضفة ايضا وربطه بانسحاب اسرائيلي الى خطوط             

فيل في تقليص رفضهم بعد سبع سنوات والثمن البـشري، االجتمـاعي     
وال حاجة . لفلسطينيين العنف الذي آثاروه   واالقتصادي الذي جباه من ا    

بل من الجدير أكثر عر. المقابل المطلوب في الضفة في اطار مثل هذه الوساطة
صر قريبة من فتح اكثر من حماس، التي تقع تحت نفوذ ايران، ولكن يجدر بكل المحافل المعتدلة فـي                   

ن تساعد على نجاح الوساطة المصرية، التي يجب أن يكون احد بنودها يجب وجود قوة حفـظ                 ساحة ا 
فمن دون اغالق هـذا الـشريان لتهريـب         . ن مصرية او متعددة الجنسيات على طول محور فيالدلفيا        

سالح والمواد المتفجرة، ستجد اسرائيل صعوبة في االمتناع على مع مرور الزمن، عن القيـام بحملـة            
واذا كان هناك جهد سياسي كفيل بان يـوفر حملـة           . رى وكثيرة االصابات للسيطرة على هذا المجال      

  . بغي الترحيب به
   29/5/2007" هآرتس" افتتاحية 

 30/5/2007المستقبل 
  
  

  30/5/2007األيام الفلسطينية 
  
  
وساطة توف 

 هآرتس" افتتاحية 
وصل ممثلون لحركتي حماس وفتح، في االيام االخيرة الى القاهرة، في محادثات الستئناف وقف النـار                

راح الستئناف وقف النار بين السلطة الفلـسطينية        وقف النار الداخلي هذا يرتبط ايضا باقت      . بين الحركتين 
  . واسرائيل

الفرصة لنجاح هذه المبادرة المزدوجة لي
الفلسطيني الداخلي، ولكن مراكز قوى اخرى ال تأتمر دوما بإمرتها؛ وعليه فشلت أيضا فكـرة حكومـة                 

رئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية بضغط السعودية وفي أعقـاب            الوحدة، التي اقامها ال   
  . قمة مكة

وقف النار مع اسرائيل، الذي اعلن في تشري
اوالت في الضفة الغربية استمرت مح    . وقف النار هذا انطبق على غزة وحدها      . حال من الصعب استئنافه   

الفلسطينيون وال سيما حماس، ولكن محافل اخـرى ايـضا ـ    . العمليات والمساعي االسرائيلية الحباطها
تطالب بتطبيق وقف النار عل

  .  ، عشية بداية المواجهة الحالية2000
يل ملت التسويات مع جانب فلسطيني ال يمكنه وربما ال يريـد            هذا المطلب ليس عمليا، وذلك الن اسرائ      

ووجود الجيش االسرائيلي على مقربة من القرى والمدن الفلسطينية في الضفة يسمح            . تطبيق نصيبه منها  
اما انسحاب متـسرع    . للشاباك وللجيش بان يترجما بسرعة المعلومات االستخباراتية الى اعتقال واحباط         

  . بية صيغة اخرى لغزةفسيجعل الضفة الغر
لقد طُبق قدر معين من وقف النار في الضفة قبل سنتين، قبل اخالء غزة، عندما وضعت حماس سالحها                  
وردت اسرائيل تجاهها بضبط مشابه للنفس، ولكن عمليات الجهاد االسـالمي تواصـلت وكـذا أيـضا                 

  .العمليات االسرائيلية ضدها
لسطينية تكمن في الدور التقليدي لمصر، الجار العربي الوحيـد          آمال الوساطة المصرية بين الفصائل الف     

نجاعة الرافعة المـصرية تجـاه الفلـسطينيين ليـست          . لغزة وسيدة حركة التحرير الوطنية للفلسطينيين     
واضحة، ولكن النفوذ المصري ك

السرائيل الن ترفض رفضا باتـا        
  . ض الشروط والمساومة

م
ال
ام
ال
كب

عسكرية، فين
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