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6  

1.
  

  تنضم للحوار والجهاد.. حماس تواصل مشاوراتها مع المسؤولين المصريين 
 يتوجه اليوم الخميس القيادي     :حكمت يوسف  نقالً عن مراسلها     غزة من   31/5/2007 وكالة سما    أوردت

وقالت  . القاهرة للمشاركة في الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر        ىلإسالمي خالد البطش    في الجهاد اإل  
 في حـين    ،مصادر في الجهاد أن وفد الحركة سيقتصر على خالد البطش من داخل األراضي الفلسطينية             

 .تشارك في االجتماعاتأكدت مصادر موثوقة في الحركة أن قيادة الخارج لن 
بدأت مساء أمس المحادثات    :  جيهان الحسيني  نقالً عن مراسلتها  القاهرة   من   31/5/2007 الحياة   ونشرت

بلورة مواقف موحـدة    "بين وفد حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق وبين مسؤولين مصريين بهدف             
 الفلسطيني، وذلك من خالل آلية يتم       - يبين سائر الفصائل الفلسطينية لضمان عدم تجدد االقتتال الفلسطين        

لـى تفعيـل دور وزارة      إحماس تدعو   "وقال أبو مرزوق للحياة قبيل بدء االجتماعات إن          ."التوصل إليها 
وشـدد علـى ضـرورة      . "ن تكون هناك ضمانات تؤكد استقاللها عن كل االنتماءات الحزبية         أالداخلية و 

نحـن وفـتح طـائر يعمـل        ": ، وقال "نا ولفتح ولكل الفصائل   ألنها هي الجامعة ل   "حماية األجندة الوطنية    
بجناحين، وال يمكن لطائر بجناح واحد أن يطير، وال يمكن استثناء طرف أو إلغاء اآلخـر مهمـا كـان                

هناك قوى  "وحذر أبو مرزوق من أن       ."ض الخارجي ومهما كانت الدوافع الشخصية أو اإلغراءات       التحري
القوى في الساحة الفلسطينية لمصلحة فريق دون آخر، وأن هناك جهات           لى تغيير توازن    إخارجية تسعى   

 للقوة التنفيذية بحجة إطالق الصواريخ علـى        "إسرائيل"ضرب  "، مشيراً إلى    "فلسطينية تساعدها في ذلك   
القوة التنفيذية ليست لها عالقة بضرب الصواريخ، بل تقـوم بعمـل            "وقال مستنكراً إن    . "جنوب إسرائيل 

: وعن الشراكة السياسية، قال    ."ها قوة تابعة لوزارة الداخلية تتبع الحكومة وليس تنظيم حماس         نالشرطة أل 
شغل الوظائف العامة بحيث ال تكون " محتكرة علـى فـصيل                   نريد أن تكون هناك شفافية تام ة في كيفية 

  ."بعينه
الل اللقاء األخير الـذي    الحية للحياة أنه حذر خ      نائب كتلة حماس البرلمانية النائب خليل      من جهته، كشف  

شعال الـساحة   محاوالت إل "خالد مشعل من    وعقد الشهر الماضي في القاهرة بين الرئيس محمود عباس          
أبلغناهم أن لدينا معلومات بنية أطراف فلسطينية افتعال مـشاكل بهـدف االنجـرار              ": ، وقال "الفلسطينية

توعب لشراكة حماس في السلطة، ويخشى على       ما زال غير مس   "، متهماً فريقاً في فتح بأنه       "لحرب أهلية 
  ."لى تنفيذ أجندات خارجيةإمكانته ونفوذه في سبيل مصالحه الشخصية، ويسعى 

موسى أبـو   ، أن   محمود علي ،   القاهرة  نقالً عن مراسله في    30/5/2007 إسالم أون الين     وأضاف موقع 
مـن دعـم حركتـي فـتح        " يةمسافات متساو " بالوقوف على    - لم يسمها  - عربية   مرزوق طالب دوالً  

إلجراء حـوار شـامل         عن تفضيله ، األربعاء ،نت.وحماس، كما أعرب في تصريحات إلسالم أون الين       
وأضاف أبو مـرزوق أن      .يضم كافة الفصائل، بحيث ال يقتصر على فتح وحماس كما اقترحت القاهرة           

تحدة لتغيير موازين القوى لصالح      والواليات الم  "إسرائيل" ال يخفى على أحد من قبل         خارجياً دعماً"هناك  
 من خالل دعم األجهزة األمنية الفلسطينية التي تسيطر عليهـا حركـة             ،حركة فتح وإزاحة حركة حماس    
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ارات القمة العربية األخيرة في الرياض ودعـم حكومـة          بقر      

وقال النـاطق    .منية وإعادة صياغتها            

ضاري ونموذجي حتى نضمن أن يكون           

 أن المؤسـسة            
ألمنية يحكمها قانون وبالتالي يجب إبعادها عن التجاذبات السياسية والحزبية وضرورة عدم اسـتحداث              

2.

ـب  

  هنيـة  وقال .بالنسبة للتهدئة مشددا على تهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة       " رائيلياالس"ان الكرة في الملعب     

وحث أبو مرزوق الدول العربية على       ".فتح، وتأييد بعض الدول العربية في هذا السياق لفريق دون فريق          
دعم اتفاق مكة المكرمة وصيانته وااللتزام "

  ".الوحدة وفك الحصار السياسي واالقتصادي والدبلوماسي عن الشعب الفلسطيني
حماس تأخـذ علـى     "نت أن   .وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية فلسطينية مستقلة إلسالم أون الين          

ئاسة السلطة الذي تسيطر عليه حركة فتح بعتـاد          بتزويد حرس ر   اإلمارات العربية المتحدة قيامها مؤخراً    
 للسلطة، إال أنها موالية أيضا      كما تأخذ على مصر قيامها بتدريب قوات تابعة رسمياً         وتجهيزات عسكرية، 

لفتح، وترى الحركة أنه كان أجدر بالقاهرة أن تنتظر لحين تنظيم أوضاع األجهزة األمنية وتحريرها من                
  ".القيام بتدريبهاسيطرة الفصائل عليها قبل 

عبـد  و وائل بنات     نقالً عت مراسليها   القدسو رام اهللا وغزة   من   31/5/2007 الوطن السعودية    وأفادت
 في وجهـات النظـر فـي     كبيراًأبدت كل من حركتي حماس وفتح تقارباً   : الوكاالتوالرؤوف أرناؤوط   

, ت من مسؤولين فـي حمـاس      ضوء اللقاءات التي أجراها وفد فتح في القاهرة والتصريحات التي صدر          
حيث اتفق الجانبان على رؤية واحدة فيما يتعلق بتشكيل األجهزة األ

 : هي ،رؤية حماس حتى هذه اللحظة تنحصر في ثالث نقاط        " إن    للوطن باسم حركة حماس فوزي برهوم    
الكل الفلسطيني، بحيث تكون أجهزة أمنية غير       إعادة صياغة األجهزة األمنية وتفعيلها من جديد بما يخدم          

انتهاء "وأضاف أن النقطة الثانية هي       ".حزبية وغير مسيسة تخدم الدولة والحكومة والشعب في آن واحد         
. وأن تكون هناك نوايا صادقة لكي ال يحدث استقطاب سلبي فـي الـشارع الفلـسطيني               " ثقافة المؤامرة 

التي يجب أن تفعل بشكل ح" قيةالشراكة الحقي "والنقطة الثالثة هي    
  .هناك تفعيل لألجهزة السياسية بما يخدم المواطن والكل الفلسطيني

فـي  , من جانبه أعرب القيادي في حركة فتح أحمد حلس، الذي شارك في وفد فتح باجتماعات القـاهرة                
اتفاق ينهي جميع القضايا الخالفية مع حركـة         عن تفاؤل حركته بالتوصل إلى       ،اتصال هاتفي مع الوطن   

وشدد حلس على أن رؤية فـتح هـي .حماس، ويصل بالساحة الفلسطينية إلى بر األمان      
ا

  .ر المؤسسة الرسميةأية تشكيالت في المؤسسة األمنية خارج إطا
 القيـادي  إلى أنوكاالت  ال أحمد رمضان و    من رام اهللا نقالً عن مراسلها      31/5/2007 المستقبل   وأشارت

 حركة فتح بوضع عراقيل لعدم تنفيـذ اتفـاق   القاهرةلى إ سعيد صيام اتهم عند وصوله       حماس في حركة 
 سلحة والعتـاد، متهمـاً     الرئاسي باأل  لم يسمها بإمداد فتح وخاصة الحرس     " قوى خارجية " كما اتهم    ،مكة

  .محمد دحالن بالوقوف وراء االشتباكات العنيفة التي دارت في قطاع غزة الشهر الحالي
  
 بالنسبة للتهدئة" االسرائيلي"الكرة في الملعب :  بعد لقائه عباسهنية 

س الفلسطيني  اجتمع الرئي :  أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      31/5/2007القدس العربي   نشرت  
وعق .محمود عباس مع رئيس وزرائه إسماعيل هنية ظهر أمس في مقر الرئاسة في مدينـة غـزة                

االجتماع قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة ان كال من عباس وهنية ناقشا خالل اجتماعهما الوضع                 
 الشعب الفلسطيني،   ىصل عل المتوا" االسرائيلي"الداخلي الفلسطيني، في ضوء تصعيد العدوان العسكري        

ـ     ".اسرائيل" تهدئة متزامنة ومتبادلة مع      ىوالجهود المبذولة من أجل التوصل ال       أن  ىوأشار أبو ردينة ال
اللقاء بحث كذلك سبل تعزيز الوحدة الوطنية، ووقف االقتتال الداخلي، بما يحقق عدم العودة إليه مطلقـاً،         

المتواصل واستئناف عملية السالم، علي طريـق تحقيـق         " لياالسرائي"من أجل التفرغ لمواجهة العدوان      
 .طموحات شعبنا في الحرية واالستقالل، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

اسماعيل هنية اعتبر بعد لقائه مع الرئيس عباس         إلى أن    غزةمن   31/5/2007القبس الكويتية   وأشارت  
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ي مـع   الفلسطيني والحوارات التي تجـر              

ات المتعلقـة بـبعض المـستويات             
 ".لقيادات االمنية في الساحة الفلسطينية خالل الساعات القادمة
تمـارس دوراً   هنية أن مصر    اسماعيل  أكد  : وكاالت

3.

واكـد محمـد     . هذه بعد لقاء جمعه مع الرئيس أبو مازن        هنيةوجاءت قرارات    .فظات الشمالية  
المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي على ان العمل 

مؤكدا على انه تم التوافق على اتخاذ جملة من القرارات على المـستويات العليـا فـي                 خطة األمنية،   
على بعض المراكز العليا حـسب مـا تقتـضيه                 

4.

قطاع غزة الى حين التوصل الى اتفاق نهائي مـع كافـة الفـصائل                    
قال األحمد للخليج ان عباس يحاول من خالل وج .دئة الداخلية لتثبت الته 

ال شك ان وجود    "وتابع   .التصاالت مع كل األطراف وخاصة فتح وحماس حتى يتوصل الى اتفاق نهائي           
 مشترك بين   نية عقد لقاء      

5.

القطاع لجامعة الدول العربية نسف لوحدة األراضي الفلسطينية ولحـق               
وقال في بيان إن االقتراح ينسف مبدأ  .صير للشعب الفلسطيني  تقرير الم 

تناول العديـد   "قبل لقائه مع الوفد االمني المصري برئاسة اللواء برهان حماد ان لقاءه مع الرئيس عباس                
من القضايا في مقدمتها العدوان الشامل الذي يتعرض له شعبنا 

وفي رده علـى سـؤال حـول         ".الفصائل الفلسطينية لكبح جماح العدوان اضافة الى االوضاع الداخلية        
التهديدات ليست جديدة لكنها تعبر عن المأزق االمني        "باستهدافه شخصيا قال هنية     " االسرائيلية"التهديدات  

انه بحث مع عباس ايضا مـسألة    واضاف هنية    "".االسرائيلي"والسياسي واالخالقي الذي يعيشه االحتالل      
اعتقد انني سأكون بصدد بعض القـرار"وتابع  " تنفيذ الخطة االمنية  "
وا

نقالً عن ال   31/5/2007االتحاد االماراتية   وأوردت  
كلنا أمل أن تسفر حوارات القاهرة عـن اتفاقـات          : " وأضاف .مهماً في تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني     

جديدة تطوي صفحة مؤلمة في تاريخ شعبنا الفلسطيني وتفتح المجال أمام شراكة سياسية جديدة وحـوار                
   ".جدي والعمل على إعادة بناء وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية

  
 ة يصدر قرارات تمهيدية لتطبيق الخطة االمنيةهني 

أصدر رئيس الوزراء والقائم باعمال وزير الداخلية، إسماعيل هنية قرارا بنقل محافظ نابلس فيصل              : غزة
إلى وزارة الداخلية وتعيينه مديرا عاما للشرطة الفلـسطينية، وترقيـة           ) كمال الشيخ (محمد الشيخ يوسف    

مساعدا لوزير الداخليـة    ) عالء حسني (واء، حسني محمد عبد القادر ربايعة       مدير عام الشرطة السابق الل    
في المحا

جاري للشروع بالبـدء بتنفيـذ                 
ال

المؤسسة األمنية وأن هناك بعض التنقالت والتعديالت 
المصلحة الوطنية، وأن العمل جاري من أجل تفعيل غرفة العمليات المشتركة من أجـل تطبيـق هـذه                  

 .الخطة
  30/5/2007الة معا وك

  
 عباس لن يغادر غزة قبل إنجاز الوفاق: األحمدعزام  

 عزام األحمـد ان الـرئيس        الفلسطيني كشف نائب رئيس الوزراء    :وكاالتال رام اهللا، الخليج،     - القاهرة
عباس عاقد العزم على عدم مغادرة 

وده في غزة العمل على تكثيف              
ا

، وأعلن األحمد عن إمكا"الرئيس في غزة ساعد كثيرا في إنجاز التهدئة الداخلية        
وفدي فتح وحماس برعاية مصرية في اعقاب ما ستفضي اليه الجهود المصرية ونتائج اللقاء الثنائي بين                

 .المسؤولين المصريين ووفد حماس
  31/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  رفض مبادرة ميرتس تسليم قطاع غزة للجامعة العربيةت الحكومة الفلسطينية 

بتولي جامعة الدول العربيـة     " االسرائيلية"طينيون اقتراحاً لحركة ميرتس     رفض الفلس  : رائد الفي  -غزة  
واعتبر وزير االعالم والمتحدث باسم الحكومة مصطفى البرغوثي، أن اقتـراح            .مسؤولية ادارة القطاع  

بعض قادة حركة ميرتس بتسليم 
اقامة دولة فلـسطينية والنظـام             
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ديمقراطي، الذي انتخب على أساسه الرئيس والمجلس التشريعي، وتم من خالله تشكيل حكومة الوحـدة     
ـ              دعوة إلـى   م ال

6.

حكومـة             
وقـال البر .الوحدة الوطنية من اجل تحقيق تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة        

على تقديم شـريك    " االسرائيلية"بمواصلة االغتياالت والقصف يدل على عدم قدرة الحكومة         " السرائيلية
ب الوقت من اجل              

              31/5/2007الحياة الجديدة 
  

  رئيس الوزراء يمارس أعماله بشكل اعتيادي رغم تهديدات : صدر في مكتب هنية .7
يمـارس  "نية أمـس أنـه   

8.
ى البرغـوثي          

في العاصمة االلمانية الى االعتراف بحكومة اجتمعت أمس   اللجنة الرباعية التي    
كما دعـا    .مباشر مع حكومته ومؤسساتها دون تمييز     حصار عن الشعب الفلسطيني والتعامل الكامل وال      

ـة الوحـدة      

9.

ـ                 ة وحدة وطنية قبلت بموقف الرئيس أبو مازن، ومنحته التفويض إلجـراء المفاوضـات مـع الحكوم

ال
وطالب حركة ميرتس بالعمل على انهاء االحتالل واقامة دولة فلسطينية ومن ث .الوطنية

، بدل طرح اقتراحات تسهل مهمة أولمـرت بتـصفية          "اسرائيل"نشر قوات دولية بين الدولة الفلسطينية و      
  .فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة

  31/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  قرار مواصلة االغتياالت يدلل على غياب الشريك الحقيقي للسالم: مصطفى البرغوثي 

ان قـرار المجلـس       مصطفى البرغوثي،   الفلسطينية العالم والمتحدث باسم الحكومة   كد وزير ا  أ: رام اهللا 
المصغر برفض العروض الفلسطينية لوقف اطالق النار يـؤذي جهـود " االسرائيلي"الوزاري  

غـوثي ان قـرار الحكومـة         
ا"

حقيقي للسالم ويكشف اصرارها على التصعيد العسكري في االراضي الفلسطينية لكس
واضاف البرغوثي ان المطلوب االن من المجتمع الدولي هـو الـضغط             .استمرار سياسة الضم والتهويد   

  .الستبدال سياسة التصعيد بالتهدئة الفورية القائمة على اساس التبادلية والشمولية" اسرائيل"على 

م
لفلسطيني إسماعيل هذكر مصدر في مكتب رئيس الوزراء ا   :  الوكاالت - غزة

وقـال   ".المتـصاعدة باسـتهدافه   " االسـرائيلية "أعماله اليومية بشكل اعتيادي على الرغم من التهديدات         
  ".هنية أجرى عدة اتصاالت والتقى بعدد من الوزراء"المصدر في بيان 

  31/5/2007الوطن السعودية 
  
  بحكومة الوحدة ورفع الحصارالرباعية لالعتراف يدعو مصطفى البرغوثي  

وزير اإلعالم الفلسطيني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفدعا  ": د ب أ  " –رام اهللا   
الوحدة الوطنية، ورفـع          

ال
للقبول بمبادرة حكوم" اسرائيل"اللجنة الرباعية الى الضغط على      "البرغوثي في بيان صحفي     

على الشروع في مفاوضات    " االسرائيلية"الوطنية بالتهدئة الشاملة والمتبادلة والمتزامنة ، وحمل الحكومة         
 ".هاء دائرة العنف في المنطقة واطول احتالل في التاريخ الحديثالحل النهائي من اجل ان

  31/5/2007الدستور 
  
  وقف الصواريخ ليس كافياً: عزراو .. لديه الشجاعة"سرائيليا"نحتاج إلى شريك : الرجوب 

، "اإلسـرائيلي "تبادل اللواء جبريل الرجوب، وجدعون عزرا، وزير البيئة          :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
ات بشأن المسؤولية عن تفجر األوضاع األمنية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، لكنهما اتفقا خـالل           االتهام

في القدس الـشرقية    " اإلمبسادور" لألبحاث والمعلومات في فندق      "إسرائيل" –ندوة نظمها مركز فلسطين     
  . هو أمر ممكن"اإلسرائيلي" –على أن التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني 

 جاداً في إنهاء احتاللـه      "اإلسرائيلي"العودة إلى طاولة المفاوضات ممكنة إذا كان الجانب         : لرجوبوقال ا 
لألراضي الفلسطينية، وأعتقد بأن الفرصة اآلن متاحة أكثر من أي وقت مضى في ظل وجـود حكومـة                  
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  .شعبين

 ستفرج عن معتقلين    "إسرائيل"ه الخطوة فإن         

 ممكن إلثبات حسن نواياهـا للفلـسطينيين، بمـا فـي ذلـك                  

ان الحكومة االسرائيلية واصلت االسـتيط    : وأضاف "."اسرائيل"رتكبته        

 .إن ذلك أسوأ أشكال االرهـاب     .. مجانين المتشددين        

  .1967العام 

  .لى ان تقوم بدور نزيه وفاعل بين الطرفين

، وهذه الحكومة تعترف بوضـوح ان       "اسرائيل" الدولية واالتفاقات الموقعة مع      رعية  

ال أمانع وجود طرف ثالث، رغم انني اعتقد بأن الجهد الذي يبذلـه المـصريون               : ال عزرا   
القناع الفلسطينيين لم ينجح، واذا لم ينجح المصريون فال أعلم من 

وبالتالي، بوجود مبادرة السالم العربية فإن من شـأن ذلـك أن يـساعد              .  للتوصل إلى حل   "اإلسرائيلية"
األطراف على إنهاء الصراع الذي لن يحل إالّ بالمفاوضات، وعلى أساس دولتين ل
 سـيؤثر   أعتقد بأن ما  : لكن عزرا اعتبر أنه حتى وقف إطالق صواريخ القسام من غزة ليس كافياً، وقال             

 هو أن يخرج أبو مازن ويقول يجب وقف تهريب السالح إلى قطاع غـزة، وسـيتم                 "اإلسرائيليين"على  
وأعدكم أنه إذا قام بمثل هذ. إطالق سراح شاليت غداً صباحاً    

  .بيعيةفلسطينيين، وثالثاً يجب وقف اإلرهاب ضد إسرائيل والنتيجة ستكون حياة ط
 يلتزم بالـشرعية    "اسرائيلي"العودة الى طاولة المفاوضات ممكنة اذا كان هناك شريك          "وأكد الرجوب ان    

الدولية ولديه االستعداد إلنهاء احتالله، وهذا يبدأ بتجميد االستيطان ووقف االرهاب الرسمي الذي يمارس              
  ".بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية

أن عزرا أصر على تحميل الفلسطينيين المسؤولية عن تدهور االوضاع واستمرار الصراع، معتبرا             غير  
 قامت بكل ما هو"االسرائيلية"ان الحكومة   

ث فقط مع   ال أريد الحديث مع حماس أو مع االرهاب، وانما اريد الحدي          : وقال .االنسحاب من قطاع غزة   
وحسب رأيي شخصياً، فإنه    . أبو مازن، وان شاء اهللا ستتوفر لدى أبو مازن القوة كي يعمل ضد االرهاب             

 قادرون على مساعدة أبو مازن في مهمته، فيجب ان يكونوا           "االسرائيلية"اذا كان هناك اناس في السجون       
  .معه، فمن المهم جدا ان تتوفر لديه القوة

لم ..  سلمت مفاتيح قطاع غزة للشارع ولم تسلمها الى الرئيس أبو مازن           "اسرائيل""أما الرجوب، فأكد ان     
ترد االعتراف بوجود الشريك الفلسطيني، وشارون اراد ان يحدد الحدود والحل وفقاً لعقليتـه ورؤيتـه،                

واعتقد بأن ذلك كان خطأ كبيراً ا
وبناء الجدار ومصادرة االرض واهانة الفلسطينيين في كل مكان، ويمكنكم ان تذهبوا وتشاهدوا كيف تتم               

معاملة الفلسطينيين في الخليل من قبل المستوطنين ال
 عن طريـق لحـل للنـزاع        ، اكد انه يجب اخذها بعين االعتبار لدى البحث        أربع حقائق وحدد الرجوب   

  :، وهي"االسرائيلي" –الفلسطيني 
 ال حل عسكرياً للصراع وإنما حل سياسي على أساس دولتين تعيشان جنباً الى جنب بأمن وسـالم                  :أوالً

على أساس حدود الرابع من حزيران 
 ثالث يتمثـل باللجنـة       الثقة بين الجانبين وصلت الى ما دون الصفر، وهو ما يتطلب وجود طرف             :ثانياً

الرباعية الدولية، ع
 التركيز على االمن لن ينجح وانما يتوجب التركيز على البعد السياسي، وذلك بـضمان أن يحقـق                  :ثالثاً

  .الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة
 باالتفاق ما بين الطرفين ولـيس مـن خـالل            االنفصال هو الحل الوحيد إال أن ذلك يجب أن يتم          :رابعاً

  .اجراءات أحادية
حكومة الوحـدة   :  ان يتعامل مع الرئيس عباس كشريك، واضاف       "االسرائيلي"على رئيس الوزراء    : وقال

الوطنية هي انجاز لحل الصراع، فهذه الحكومة اعطت التفويض للرئيس عباس بالتفاوض مع الحكومـة               
 وفقاً للش"االسرائيلية"

 لديـه الـشجاعة     "اسـرائيلي "نحتاج الى شريك    : وأردف .1967هدفها هو دولة فلسطينية بحدود العام       
للوقوف والقول إنه قرر وقف االستيطان وهذا الجدار البشع والبدء بمفاوضات مـع الفلـسطينيين علـى                 

 االحتالل وتفكيك المستوطنات، فالحوار السلمي هو الطريق الوحيدة، أما األمن وحـده فلـن               اساس انهاء 
  .يقود الى اي شيء

من جهته، ق
عزرا الذي   و !لطرف الثالث؟ سيكون ا            
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اذا كـان   "في اشارته الى الضفة الغربية، طرح مبدأ مفـاده          " يهودا والسامرة "صر على استخدام تعبير     
أن نبـدأ بالقـضايا                 

10.

، شرعت بالبحث عن طوق نجاة لها عبـر عملياتهـا           "االسرائيلية"رب لبنان على الحكومة       
المسعورة والمحمومة من قصف وتدمير واغتيال، واعتقال للنواب والـوز

وأكـدت أن هـذه     . روع في بناء المزيد من الوحدات االستيطانية، وتهويد القدس        إضافة إلى الش  . ألمنية
ر شـروط                

11.

 أهمية اإلسراع في اتخاذ خطوات عملية في موضوع المصالحة الوطنية بين العائالت الثكلى               
وطالبت بإعادة المواقع العسكرية واألمن .والمتضررة وتعويض المنكوبين  

وأكدت اللجنة أنها تمكنت في اليومين األول والثاني من إزالة كافة مظاهر التوتر، بمـا                .هاتها األصلية 
ن لدى الطرفين، إال أنها واجهت العديد من               

 .المعيقات

أ
باالمكان حل القضايا البسيطة، فإنه يمكن بعدها حل القضايا الصعبة، وبالتالي يجب 

 ".الصغيرة
 31/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  هدفها اغتيال النظام السياسي الفلسطيني" اسرائيل"ممارسات :  نجاة أبو بكرلنائبا 

نجاة أبو بكر على أن الهدنة أو التهدئة التي تم االتفاق عليها بـين فـتح   . عن فتح دالنائبأكدت  :رام اهللا 
ن لنـزع   وحماس ليست حالً سياسياً في حينه، وإنما كانت خطوة البد منها الستئناف الحوار بين الحركتي              

إن القضية ليست قضية تثبيت هدنة، وإنما هـو         :  في حديث خاص بالوطن    توقال .فتيل التفجير المتكرر  
البحث عن حلول جذرية وعميقة تنهي التصارع من أساسه وتلزم الجميع بـنهج يحفـظ للـشعب أمنـه                   

وأشارت إلى أن    .أبو بكر أن اتفاق مكة على أهميته كان يحتاج إلى إثراء في تفاصيله            .ورأت د  .وتوحده
تأسيس نظـام   : كان يتطلب حسبماً قالت   ) وهو مستجد كبير  (دخول حماس في النظام السياسي الفلسطيني       

وأكدت على أن االنسداد في الوضع       .فلسطيني يكرس من خالله حقوق التعددية والتداول السلمي للسلطة        
كل ما ستمارسـه    : وقالت.  اختراق فيه  السياسي أكثر تعقيداً من أن تستطيع المبادرة العربية على احداث         

وأشارت إلـى   .في هذا هو فقط مضيعة للوقت للعرب، والتحرك في ظل تنويم الموقف العربي       " اسرائيل"
أن المطلوب عربياً اآلن هو إحداث ضغوط حقيقية سياسية واقتصادية ودبلوماسية واعالمية الحداث مثل              

التي تعيش فشلها المحلي واالقليمي، بفعل االثار السلبية        " ليةاالسرائي"وبينت أن الحكومة    .. هذا االختراق 
التي تركتها ح

راء، ومـن أفـراد األجهـزة                
ا

الممارسات تستهدف أساساً اغتيال النظام السياسي الفلسطيني، وفرض وقـائع جديـدة لتغييـ
 .المفاوضات

  31/5/2007الوطن العمانية 
  
  تهدئة بين فتح وحماساستمرار وجود معيقات أمام تنفيذ اتفاق ال: لجنة المتابعة واإلشراف 

أكدت لجنة المتابعة واإلشراف على تنفيذ االتفاق بين حركتي فتح وحمـاس، اسـتمرار    :كتب حسن جبر 
وأشارت اللجنة في مذكرة أرسـلتها للـرئيس         .وجود معيقات أمام االتفاق الذي تم إبرامه بين الحركتين        

تعليمات الـصادرة للمتواجـدين علـى       عباس، ورئيس الوزراء هنية والوفد األمني المصري، إلى أن ال         
الحواجز في الشوارع أو الذين يعتلون األبراج والمباني، ال يتم تنفيذها بشكل سريع، بما فيها الحـواجز                 
اإلسمنتية والحديدية التي مازالت موجودة، وأوضحت وجود تثاقل في التنفيذ، األمر الذي يعكـس عـدم                

وأكدت اللجنة استمرار حـاالت      .ماكنهم بعد إجالئهم بساعات   جدية في تنفيذ االتفاق، ويعود المسلحون أل      
لمسنا هدوءاً نسبياً في التصريحات     : وقالت .االختطاف الفردية التي تتم دون تحديد الجهة المسؤولة عنها        

وأوصت اللجنة باإلسراع في إعادة      .اإلعالمية من الجانبين، إالّ أنه مازالت هناك أصوات تحتاج لمتابعة         
ت واألمانات التي تمت السيطرة عليها خالل الفترة المنصرمة، من سيارات وأسـلحة وأمـوال،               المتعلقا

مشددة على
ة عليها إلى   ية التي تمت السيطر       

ج
فيها سحب المسلحين وإزالة الحواجز واإلفراج عن المختطفي
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12.

روت للقاء المسؤولين اللبنانيين والوقوف على آخر تطورات الموقف في مخيم نهر البـارد     
هنية إن زيدان سيلتقي برؤساقال بيان رسمي صادر عن مكتب        .لالجئين

للوقوف على التطورات الجارية فـي مخـيم        "واب في لبنان بجانب القوى الفلسطينية والجهات المعنية         

13.

كان على مخيم نهر البارد وعلى موضوع المخيمـات الفلـسطينية وعلـى              
 اللبناني، و-تي تحاول المساس بالتعايش المشترك الفلسطيني       المؤامرة الكبرى ال  

ن هذه الحكومة هي االولى في لبنان التي تقيم وزنا للحياة الفلسطينية الحقيقية بعيدا عن الشعارات وبعيدا                 

14.

 
التطورات وتنسيق االتصاالت والمو"ة مواكبة   وأوضح أن مهمة هذه اللجن    

لجيش والقوى الفلسطينية كلها لتتحمل مسؤولياتها أمام شعبنا ومخيماتنا من جميع النـواحي الـسياسية               
  ." جدار هذا البلد

15.

 31/5/2007األيام الفلسطينية 
  
   إلى بيروت لمتابعة أزمة مخيم نهر الباردهنية يوفد وزيراً 

كلف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمس وزير الشؤون االجتماعية صـالح زيـدان              : أ ف ب  
بالتوجه إلى بي

ء الجمهورية والوزراء ومجلس        
الن

 ".نهر البارد
  31/5/2007الوطن السعودية 

  
    لتوطين  على اهملتعويد على الفلسطينيين  مؤامرةث الباردا أحدواهم من يفكر بأن: زكي 

أعلن ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي أن من يفكر بأن ما يجري في مخيم نهر البارد مؤامرة                   
 بهذا  ]اللبنانية [القتالع الفلسطينيين او تعويد الناس على انهم ذاهبون الى التوطين واهم، الن هذه الحكومة             

ي من الفلسطينيين ليس بالمجان، بل جاء نتيجـة         النقاء وهذه المعنويات وهذه الصدقية وهذا التثمين العال       
محاوالت بذلناها على مدار سنة ونصف السنة العادة االمور بحيث يصبحون مهاجرين لدى انصار كرام               

وأكـد  ". وضيوفا مؤقتين ونزع كل االوهام التي تقول نحن دولة ضمن دولة او شركاء حتى في القـرار                
فلسطيني كله اننا لن نتوانى عن اخذ دورنا حينما يسألنا االخـوة            باسم الرئيس ابو مازن وباسم الشعب ال      "

 اللبنـاني وأوضح بعد زيارته نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالـدفاع           ".اذا كانوا بحاجة إلينا بأي شيء     
التركيز : "الياس المر، أمس  

لكن اشعر بسعادة كبيرة      
ا

  .عن بيع الكالم بل باالفعال
  31/5/2007المستقبل 

  
  بشأن نهر الباردة  اللبنانيع الحكومةلجنة فلسطينية سداسية للتنسيق م 

أكد رئيس ممثلية منظمة التحرير في لبنان عباس زكي أمس على خطورة الموقف في نهر البارد، وقال                 
اتجاه األمور نحو التصعيد في ظل انسداد األفق أمام أي مخارج سلمية، يؤكد على أن المعركة ليست                 "إن  
حلية وإقليمية إضافة إلى وجود المدنيين المحاصرين داخـل         نتيجة تداخل عدة عوامل م    "وأوضح   ."سهلة

وكـشف  . " إلغراق لبنان في أتون الحروب الضيقة      "فتح اإلسالم "المخيم يساهم في إنجاح مخطط جماعة       
."ف الفلسطيني            تشكيل لجنة سداسية مشتركة برئاسته مؤلفة من فصائل منظمة التحرير وقوى التحال"عن  

اقف مـع الحكومـة اللبنانيـة          
وا

والخدمية واإلنسانية والقيام بأي دور يمنع تحول الفلسطينيين إلى ثغرة في
  31/5/2007ماراتية البيان اإل

  
  مصر وافقت على رعاية آلية لمراقبة اتفاق وقف االقتتال: مشهراويال 

قال سمير مشهراوي القيادي في حركة فتح في تصريحات نـشرت أمـس، إنـه تـم             : أ.ب. د -القاهرة  
ورقـة  "التوصل خالل المشاورات التي جرت بين مسؤولين مصريين ووفد من الحركة في القاهرة، إلى               

تضمنت االتفاق على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطالق النار الداخلي ورعاية مصر آللية لمراقبة              " يممفاه
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صر وفصائل وشخصيات            

على أن تنفيذ الخطة األمنية التي تم التوصل إليها بين              

حتى يتسنى  .. يس الوزراء 

  
كان "إن عمر سليمان مدير المخابرات المصرية       : وقال مشهراوي 

ى ضرورة إعادة األوضاع للمسار السياسي وإعادة االعتبار السياسي للقضية الفلسطينية بحيث ال تبقى              
  ".ضية الجئين ق

16.

قتتال الداخلي، وإلعادة بنـاء     سطينية الفلسطينية إلغالق ملف الصراع واال        
الوحدة الوطنية الحقيقية القائمة على الشراكة واالئتالف الوطني ووحدة الصف ف

كدت الجبهة الديمقراطية على موقفها من التهدئة وشروط نجاحها حيث أن التهدئة تفقد جدواها إذا لـم                 

  انها عبثية.17

تم االتفاق فـي هـذه      : "وأوضح مشهراوي، في مقابلة مع صحيفة األهرام القاهرية، بالقول         .هذا االتفاق 
 على رعاية آليـة      على ضرورة وضع آلية لمراقبة منع االقتتال الداخلي، وقد وافقت مصر           الورقة أيضاً 

المقترح في هذا الصدد يقضي بقيام لجنة عليا تضم م"إلى أن    وأشار ".المراقبة
أن تقول لنا كفتح مـن خـالل آليـة          ..نريد لمصر بثقلها   ":، قائالً "فلسطينية مستقلة من غير حماس وفتح     

الجميع من الوقوع في الخطأ مـرة       المراقبة أخطأتم، ولحماس أخطأتم، وبشكل علني وواضح حتى يحذر          
  ".أمام المواطن العربي وأمام العالم اإلسالمي..أخرى ويتجنب تحمل المسؤولية

ورقة التفاهم تشمل االتفاق "وأضاف مشهراوي إن    
تم "قائالً إنه    ،"جواء في قطاع غزة   الرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة إسماعيل هنية ضروري لتهيئة األ         

االتفاق على إجراء حوار استراتيجي معمق بين فتح وحماس وباقي الفصائل حـول مفهـوم المـشاركة                 
  ".السياسية وتنفيذ ما اتفق عليه في االتفاقيات السابقة

 نـاً  على ضرورة الحديث عن تنظـيم تكتيكـات المقاومـة مكا           ورقة التفاهم نصت أيضاً   "وأشار إلى أن    
، بما في ذلـك حـل       "اإلسرائيلي"، إلى جانب ضرورة تحقيق تهدئة متبادلة ومتزامنة مع الجانب           وزماناً

  ". المخطوف في غزة جلعاد شاليت لتجنيب قطاع غزة دمار العدوان"اإلسرائيلي"قضية الجندي 
ل مـن   ستكون هناك ورقة تفاهم مماثلة بين مصر وحماس وكل فصي         "وكشف مشهراوي النقاب عن أنه      

خالل الحوارات الثنائية الجارية في القاهرة اآلن، ثم تقوم مصر بصفتها راعية االتفاق بصياغة مقتـرح                
وأكد أن المـسؤولين     ."موحد من مجمل كل أوراق المفاهيم يشمل نقاط االلتقاء لالتفاق على ورقة واحدة            

ورئ..في ضوء ذلك إلى وجهة نظر الرئيس الفلسطيني       "المصريين سيستمعون   
 عقد اجتماع موسـع فـي القـاهرة لهـذا           من الوارد جداً  " إلى أنه    ، مشيراً "إخراج االتفاق بصورة نهائية   

أنه ال يوجد سقف زمني محدد للحوارات الجارية في القـاهرة           "وشدد القيادي الفلسطيني على      ".الغرض
".ناك رؤية أكثر وضوحاً أيام تكون ه10بعد " لكنه أشار إلى أنه ربما ،"حالياً

حريصاً خالل لقائه بوفد حركة فـتح        
عل

بعد كل نضاالت الشعب الفلسطيني مجرد قضية معونات أو
 31/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  الجبهة الديمقراطية تلتقي الوفد األمني المصري في غزة 

التقى وفد من الجبهة الديمقراطية ضم رمزي رباح عضو المكتب السياسي وصالح ناصر             : رامي دعيبس 
 . برهـان حمـاد    ومحمود خلف أعضاء اللجنة المركزية للجبهة، بالوفد األمني المصري برئاسة اللـواء           

تناول البحث خالل االجتماع الخطوات والجهود تحضيراً إلطالق الحوار الوطني الفلسطيني فـي ظـل            و
إلـى جانـب   .  وبهدف مواجهة هذا العدوان بموقف فلـسطيني موحـد  ،"اإلسرائيلية"تصاعد االعتداءات  

اإلسراع بمعالجة العالقات الفل
 .ي مواجهـة العـدوان              

وأ
  .تستند إلى التبادلية والتزامن

  30/5/2007 48عرب
  
حماس والجهاد تنتقدان دعوة عباس للقاء مع أولمرت وتعتبر 
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يـه الـشعب    ذه اللقاءات إظهار بأنه يمد يد السالم إلى الفلسطينيين في الوقت الذي يتعرض ف               
زة والضفة إلى العدوان، فالمستفيد األول هو العدو الصهيوني وتعطيه الغطاء الـسياسي             غلسطيني في   

 ال تتواءم وطموحات           

18.

مقرات 

  
الذي يهدف إلى إحالة قطاع غزة" اإلسرائيلي"وانتقد المصري، المشروع 

، واعتبره مخططاً لمحاولة تحييد "إسرائيل"قوات حماية أمنية على الحدود بين غزة وعربية، واستقدام 
إنه مخطط فاشل مسبقاً ألن قطاع غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية : "مقاومة في غزة، وقال

عدم استغرابه ألن تنساق أطراف 

19.

انتقدت حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس     : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته   30/5/2007 48 عرب أورد موقع 
 اللقاء في حال    تا واعتبر ، إيهود أولمرت  "اإلسرائيلي"دعوة الرئيس محمود عباس للقاء مع رئيس الوزراء         

  . ال فائدة ترجى من ورائه للشعب الفلسطينيه لقاء عبثياَحدوث
فقد أكد وليد حلس الناطق باسم الجهاد في غزة أن اللقاء فيه إهانة للشعب الفلسطيني والمقاومة ولـدماء                  

 أن هذا اللقاء يعطـي شـرعية لالحـتالل           موضحاً ، خاصة في ظل تواصل العدوان الصهيوني      ،الشهداء
 واستدرك بالقول أن اللقـاء لـن   ،ن هناك موافقة ضمنية على هذه الجرائم      أه وك بمواصلة جرائمه وعدوان  

 "سرائيليةاإل" سيخدم األجندة    هأنو ،"ليةيسرائإ"يكون في مصلحة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر         
 .رادغالداخلية خاصة في ظل ما يعانيه االحتالل من انهيارات متوالية وأزمات داخلية بعد تقرير فينو

 ،نزالعضو المكتب السياسي لحماس محمد       من جهته قال   :دمشق من   30/5/2007قدس برس   وأفادت  
تقديرنا أن هذه لقاءات عبثية ال فائدة منها على اإلطالق، فـأولمرت            : "في تصريحات خاصة لقدس برس    

يريد من ه
الف

 عن أسفه لتصريحات الرئيس عباس ووصفها بأنهانزالوأعرب   ".لمواصلة عدوانه 
ها وال يعيـر أي اهتمـام        المؤسف أنه يسير ضمن قناعات ويعبر عن       من... : "الشعب الفلسطيني، وقال  

للرأي العام وال لغيره، وإال لما كان يدعو إلى لقاء قمة مع أولمرت والطائرات اإلسرائيلية تـدك غـزة                   
  ".والضفة

  
 ووضع غزة تحت الجامعة مرفوض.. عباس ال يؤمن بالمقاومة: المصريمشير  

ئيس محمود عباس التي انتقد النائب والقيادي في حركة حماس، مشير المصري، تصريحات الر: غزة
أنها ال تخدم مصلحة "على أساس " إسرائيل"تدين استمرار انطالق الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه 

وأكد . ، حسب وصفه"ألنها هي العبثية"، داعياً إياه إلى وقف اللقاءات مع أولمرت "الشعب الفلسطيني
لغو "خ المقاومة، بأنها عبثية المصري، في تصريحات خاصة لقدس برس، أن اعتبار عباس لصواري

  ".الرئيس عباس ال يؤمن بالمقاومة أصالً، وال يؤمن بعسكرة االنتفاضة"، والحقيقة "مجتزأ من كالمه
لقطاع غزة، والذي ذكر أنه دمر كل " اإلسرائيلي"قلل المصري من قدرة القصف من جهة أخرى 

كل هذه محاوالت يائسة : "رات تدريب كتائب القسام، وقالالقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، وكل مق
ودعا المصري ". وفاشلة أمام صمود شعبنا الفلسطيني، وتماسك حركة المقاومة اإلسالمية حماس

ومن معهم ممن يراهنون على تحييد حماس من المشهد السياسي الفلسطيني إلى أن يقرأوا " اإلسرائيليين"
وذكر أن النيل من حماس عبر اغتيال قادتها أو من خالل عملية .  حماسالتاريخ جيداً من تجاربهم مع

.السور الواقي واعتقال كل قيادات حماس، كل ذلك لم يزدها إال قوة وجماهيرية، على حد تعبيره
 إلى رعاية جامعة الدول 

ال
ال

وأعرب عن ". وسيبقى، وهذا محاولة لفرض األجندة الصهيونية بامتياز
  .، مع هذا الطرح"إسرائيل"سطينية وعربية، ممن وصفهم بأنهم لم يعرفوا أبداً قول كلمة ال لـفل

  30/5/2007قدس برس 
  
  
 في نابلسقصى  األ كتائبحد قادةشهيدان في محاولة اغتيال فاشلة أل 
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لـى استـشهاد    إدى  أنفجار  الن ا أمنية  أنابلس نقالً عن مصادر     من  

ـ   تطاعت متابعة الجيـب و        ة،مراقبتـه بدق
 ".ليهإذلك منعت قنديل من الدخول 

أطلق مـسلحون    : أمين أبو وردة   ،نابلسً عن مراسلها في     

 . سيتم بثه"العميلين" العترافات اًمصور

20.
صواريخ علـى البلـدات      

س على سـديروت وتجمعـات        
كما أكدت السرايا مسؤوليتها عن إ . شرق رفح جنوب القطاع    "سرائيليةإ"

  . شرق جحر الديك"سرائيلياإل"عيار الثقيل ظهر أمس باتجاه الموقع العسكري 
ألقصى وحدات نبيل مسعود مسؤوليتهما المـشتركة              

  يوليو/ تموزشهر  إلى نهاية ة سعداتتأجيل محاكم .21
حمد سعدات األمـين العـام للجبهـة        أأعلنت محكمة عوفر االحتاللية عن تأجيل محاكمة        : مي دعيبس 

ات االعتراف بشرعية المحكمة ورفـض          

 وأصيب عـدد    ااستشهد نيفلسطيني أن   رامي دعيبس  نقالً عن مراسله     31/5/2007 48 عرب ذكر موقع 
 ، فـي وسـط مدينـة نـابلس        "إسرائيلية"جروح وصفت جراح أحدهم بالخطيرة في عملية تفجير         خر ب آ

كتائـب أن   الوقالت مصادر في     . شهداء األقصى   كتائب استخدمت فيها سيارة مفخخة واستهدفت أحد قادة      
 . قامت بتفجير السيارة عن طريق جهاز تحكم عن بعد"اإلسرائيلية"المخابرات 

 30/5/2007اً  وكالة مع  فاد مراسل وأ
لـى  إضـافة   باإلسيارة،  خر مجهول الهوية بسبب تفحم جثته، كانا بالقرب من ال         آالشاب محمود فطاير، و   

ن المـستهدف فـي     أقصى  ي كتائب األ  يحد قياد أبو غزالة   أبدوره قال مهدي     .خر من المارة  آصابة عدد   إ
ن إ" :بو غزالة في حديث لوكالة معـاً      أضاف  أو .كتائبالحد قيادات   أسفيان قنديل   هو  االغتيال هذه   عملية  

خبرته عبر وسـيط    ألى المطارد سفيان قنديل، و    إرسلت بجيب مفخخ من القدس      أ "سرائيليةاإل"المخابرات  
ن الكتائب اسأ غراض، مؤكداً  من األ  اًن له بداخل الجيب عدد    أ
وب

نقال 31/5/2007 الخليج اإلماراتية    وجاء في 
من كتائب األقصى النار على شخصين من مدينة نابلس على خلفية اتهامهما بالتعـاون مـع مخـابرات                  

ن الكتائب أطلقت النار على قـدمي العميلـين         أ حديث خاص للخليج     وأكد مهدي أبو غزالة في    . االحتالل
وأوضح . اللذين تم التأكد من تعاملهما مع االحتالل خالل التحقيق معهما عند دوار الشهداء وسط المدينة              

 اًأبو غزال أن شريط
  
  من غزةالمقاومة تواصل إطالق الصواريخ  

ائل المقاومـة إطـالق الـت فصواصل: الء المشهراوي ورندة حماد   ع -غزة  
طالق صـواريخ   إمس عن   أعلنت العديد من االجنحة العسكرية       حيث أ  . المحاذية لقطاع غزة   "اإلسرائيلية"

 بسقوط صاروخ على منزل فـي سـديروت محـدثاً           "سرائيلإ"بينما اعترفت   , "سرائيليةإ"على تجمعات   
  . في المكانأضراراً

ربعة صواريخ أمأطالق  إأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن      فمن جهتها   
طالق ثالث قذائف هـاون مـن            

ال
أعلنت ألوية الناصر صالح الدين وكتائب شهداء او

مجموعـة  , علنت كتائب المقاومة الوطنيـة     فيما أ  .2عن قصف نتيف عتسراه بصاروخ من طراز ناصر       
أعلنت كتائب األقصى لـواء      كما   .عن قصف موقع كيسوفيم العسكري بصاروخين     , الشهيد محسن جابر  

  .طالق صاروخين على سديروتإلشهيد جهاد العمارين مسؤوليتها عن ا
  31/5/2007القدس الفلسطينية 

  

را
 بعد أن رفض سعد،ادم يوليو الق  /الشعبية إلى نهاية شهر تموز    

ودعا سعدات في تصريحات صحفية      .نائبه عبد الرحيم ملوح من اإلجابة على أسئلة القضاة في المحكمة          
 األسرة الدولية بالـضغط      مطالباً ،له إلى الوحدة الوطنية بين فصائل العمل الوطني وخاصة فتح وحماس          

  .جل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطينيأعلى حكومة االحتالل من 
  30/5/2007 48عرب
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22.

 . تطاوالً على الـذات اإللهيـة          
ويومها، أكدت حماس أن المادة الواردة في الشريط مجتزأة من حديث لرئي

دد هذه العبارة التي وردت على لسان عزام األحمد، رئيس كتلة فـتح البرلمانيـة، فـي مقابلـة                   ن ير 
 أخيـراً بعـدما     

23.

: ت الـثالث 

لكن المصادر الحظت أن العبسي يمضي في اقحـام المخـيم فـي             . شأن    

   وتهدد بمقاضاتهاالعربيةإلى قناة   توجه إنذراً قانونياًحماس 
لى قناة العربية، طالبتها فيه بتكـذيب خبـر،         إنذاراً قانونياً   إوجهت حركة حماس    :  شيرين الفايدي  -دبي  

وطالبتها باالعتذار مـن هنيـة،      . سماعيل هنية إنسبته المحطة قبل أشهر إلى رئيس الوزراء الفلسطيني         
 يناير الماضـي،    /ففي كانون الثاني  . محذرةً إياها بمقاضاتها أمام محاكم دبي حيث مقر المحطة الرئيسي         

 إلى أحد وزراء حكومته أثناء االجتماع األسبوعي        فيهتحدث  يبثّت قناة العربية تسجيالً منسوباً إلى هنية،        
نحـن لـن   ": على استفسار حول الشروط المقدمة على منح أموال للحكومة، قائالً         للحكومة في غزة، رداً     

، وهو ما رآه بعضهم"نقبل أمواالً بشروط حتى لو كانت من رب العالمين        
س الوزراء مـع مستـشاريه،               

كا
فتحتووعادت القضية    .تلفزيونية مع قناة المنار، لمناقشتها واإلعراب عن استنكاره لها        

إنذار قانوني  قررت حماس طرح الموضوع قضائياً، وكلّفت مكتب حسين لوتاه للمحاماة في دبي، بتوجيه              
إلى المحطة والتحذير من مقاضاتها، ما لم تستجب لطلب قيادة حماس عبر تكذيب الخبر واالعتذار مـن                 

  .، كما تقول حماس"بعدما رفضت ذلك سابقاً"رئيس الوزراء الفلسطيني، 
  31/5/2007األخبار اللبنانية 

  
  ع العبسي بالتجاوب وتفشل في إقنا تراوح مكانها"البارد"مبادرات الفصائل لحل أزمة  

ن مصادر فلسطينية في نهـر البـارد، أن آخـر            م علمت الحياة : بيروتمن   31/5/2007الحياة  أفادت  
 بضرورة التجاوب مع الوفد الفلسطيني الموحد على قاعـدة موافقتـه            "فتح االسالم "محاولة جرت القناع    

وأكدت المصادر أن   .  أمس على حل مركب عرض على قائد التنظيم شاكر العبسي، كانت مساء أول من            
العرض المركب الذي عرض على العبسي ينطلق من موافقته على اخراج المقاتلين اللبنانيين في صفوف               

 وعائالتهم من نهر البارد، وذلك كبادرة حسن نية على أن يتزامن هذا الطلب مـع عودتـه             "فتح االسالم "
عرض، مؤكداً اصراره على الالءاالى مواقعه السابقة، لكن العبسي رفض التجاوب مع هذا ال     

ال للموافقة علـى    . ال لالنسحاب الى المواقع السابقة    . ال لتسليم المتهمين في ارتكاب الجريمة ضد الجيش       
 .تمركز قوة مشتركة من الفصائل وتحالف القوى تأخذ على عاتقها ضبط السالح وتنظيمه داخل المخـيم               

 ال يزال يدير ظهره للمساعي الفلسطينية من دون أن يقترح أي بديل             ولفتت المصادر الى أن فتح االسالم     
سوى التعاطي السلبي مع أي تصور النهاء المعارك وتجنيب المخيم المزيـد مـن الخـسائر البـشرية                  
والمادية، مشيرة الى أن العبسي ال يملك أي تصور لحل، وانه يطالب اآلخرين ببلورة مشروع متكامـل،                 

  .ب على موقفه ويصر على اقفال األبواب في وجه أي مسعى فلسطينيلكنه سرعان ما ينقل
العبسي يصر على اقحام المخيم في مواجهة ال يريدها وال يتبناهـا مـع الجـيش     "وأضافت المصادر أن    

ونفت ما  . "اللبناني ويتصرف على الطريقة االنتحارية غير آبه بالنتائج المترتبة على استمرار االشتباكات           
د انشقاق في داخل حركة فتح في نهر البارد، مؤكدة أن ال صـحة لمـا يـشيعه بعـض                    تردد عن وجو  

االطراف الفلسطينيين في هذا ال
 .اشتباكات مع الجيش اللبناني ظناً منه ان عناصر من الفصائل األخرى سيلتحقون به عـاجالً أو آجـالً                 

المصادر نفسها، أن بعض الفصائل انكفأ أخيراً عن المنطقة التي يوجد فيها العبسي وهي تحاول               وتابعت  
لكنها رأت في المقابل، أن ال مـصلحة فـي          .  من التمدد في مناطق أخرى     "فتح االسالم "اآلن منع مقاتلي    

ر العبسي فـي كـل      تفريغ المخيم من سكانه نظراً إلى ان الشبان الموجودين فيه يقيمون سداً لمنع انتشا             
ارجاء المخيم، خصوصاً انه يمعن في خطف المخيم ويتخذ منه رهينة اعتقاداً منه بأنـه سـيتمكن مـن                   

  .توريطه في القتال ضد الجيش
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من المستحيل أن يلقى تجاوباً من قبل فتح اإلسالم، ما استدعى التأكيد من قبـل الـرئيس                    

ناء على رغبة الرئيس محمـود عبـاس،        ت إلى أن الوفد الفلسطيني، المتوقع وصوله إلى لبنان ب         
ورأت فصائل قـوى التحـالف أن        .ما يسهم في حسم التباين القائم بين الفصائل الفلسطينية والمنظمات         

من الفصائل، ما حال دون اجتماع                

24.

وأوضحت المصادر أن كل فصائل المنظمة وتحالف القوى الفلسطينية يهمها الحفاظ على كرامة الجـيش               
وجددت التأكيد أن عـدد الفلـسطينيين فـي         .  على سكان المخيم   اللبناني وهيبته ودوره كما يهمها الحفاظ     

  . في المئة مع تقديرها أن هناك مبالغة حتى في اعتماد هذه النسبة10صفوف فتح االسالم ال يتجاوز الـ 
كشف مسؤول حركة الجهاد اإلسالمي في لبنـان        : 31/5/2007 األخبار اللبنانية     في بسام القنطار وكتب  

أن لقاءه مع الرئيس فؤاد السنيورة لم يحمل جديداً على مستوى حّل أزمة مخيم نهـر                أبو عماد الرفاعي    
واعتبر الرفاعي، الذي كان قد طرح مجموعة أفكار عامة لحل األزمة، أن الـرئيس الـسنيورة                . البارد

                   على تسليم جميع المتورطين في الجرائم من عناصر فتح اإلسالم، ال بل أكثر من ذلك فإنه يـصر يصر
وكان جواب الرفاعي   . على تسليم جميع عناصر فتح اإلسالم بمعزل عن ثبوت تورطهم في جرائم جنائية            

أن هذا الخيار 
وأكد الرفـاعي   . "السنيورة على أن الحكومة ماضية في إعطاء أوامر واضحة للجيش اللبناني بالتصرف           

أن السنيورة حرص على تبني معالجة كل التداعيات اإلنسانية المترتبـة عـن األحـداث، وخـصوصاً                 
موضوع إعادة اإلعمار، لكنه تساءل حول مدى قدرة الدولة اللبنانية على الوفاء بوعودها إذا ما استمرت                

وخلص . لكامل في مخيم نهر البارد     وحدة سكنية مدمرة با    200المواجهات، ألنه إلى اآلن هناك أكثر من        
 نتج عن االجتماع مع السنيورة سوى تجديد الحـرص علـى متابعـة              "ال جديد "الرفاعي إلى اعتبار أنه     

 غيـر   "إما التسليم أو التـصعيد    "واستبعد الرفاعي استخدام الخيار العسكري، مؤكداً أن معادلة         . المساعي
  .قابلة للتطبيق

للبنانية في جبهة التحرير الفلسطينية محمد ياسين لألخبار أن مـساعي           من جهته، كشف مسؤول الساحة ا     
حثيثة تبذل الستكمال ما خرج به االجتماع المشترك لفصائل منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطينية،               
أول من أمس، لناحية تكليف ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان وعضو الجبهة الشعبية لتحريـر                 

ن عبد العال متابعة المشاورات للخروج بموقف فلسطيني موحد بإزاء أحداث نهر البـارد              فلسطين مروا 
بعد الكالم الذي أطلقه، مساء أول من أمس، أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين بحق بعض                   
فصائل قوى التحالف والذي ترك استياء في صفوف هذه القـوى وأدى إلـى رفـض اسـتكمال هـذه                    

وأشار إلى أن قوى التحالف رفضت المشاركة في الزيارة التي كانت مقـررة إلـى مخـيم                 . وراتالمشا
البداوي اليوم والتي خطط لها لتضم جميع فصائل التحالف والمنظمة، األمر الذي أكـده علـي فيـصل                  

بينها مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين الذي أعلن لألخبار أن فصائل المنظمة تتشاور في ما               
حول احتمال القيام بالزيارة، مبدياً حرصاً شديداً من قبل عدة فصائل ومنها الجبهة الديموقراطية لـرأب                

وتـشير  . الصدع وتوحيد الرؤيا، مستبعداً أن تكون آفاق االتفاق بين فصائل التحالف والمنظمة قد انسدت             
المعلوما

رب
كالم أبو العينين كرس االنقسام السياسي بعد توجيهه اتهامات ألطراف 

طراف المعنية في منظمة التحرير الفلـسطينية أبلغتنـا عـدم           أن األ "وكشف ياسين   . عبد العال وحمدان  
إالّ أن موقع األخير في المنظمة يجعلنا نأخذ في االعتبار مـا يطلقـه مـن                . التزامها بما قاله أبو العينين    

وفي كل األحوال نحن ال نريد أن نجتمع لمجرد االجتماع، بل نود أن نخرج بنتائج عملية، ألنه                 . مواقف
 48ولم يتوقع ياسين انعقاد اللقاء مجـدداً قبـل          . "تحدث بأكثر من لغة في ظل معاناة شعبنا       ال يجوز أن ن   

  .ساعة
  
  "الوتيرة الحالية"اسرائيل تقرر مواصلة العدوان على غزة والضفة بـ  

ما يحتـاج مـن     "منحت الحكومة األمنية المصغرة في إسرائيل جيش االحتالل         :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
، رداً على تواصـل سـقوط       "الوتيرة الحالية "وانه على قطاع غزة والضفة الغربية بـ         ليواصل عد  "وقت

  

            16 ص                                      738:                                 العدد31/5/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

، وهو ما   "مني محدد ألي جدول ز  ) العسكري  

صادقت عليه قبل        

وتـابع ان   . الـوزير كـوهين     

 فـي   "الوحدات الخاصـة  "قوات من           
ماق القطاع لتنفيذ عمليات، خصوصاً في مناطق إطالق القذائمناطق مفتوحة في أع   

الداخلي آفي ديختر إن الغرض من مواصلة العمليات العسكرية هو خفض القصف الفلـسطيني أو وقفـه                 
ية واستخباراتية وأمنيـة مختلفـة                

 لوقـف   "التنظيمات اإلرهابية "وأعلنت الحكومة رسمياً أمس رفضها إجراء مفاوضات مع         . "القسام"قذائف  
وجاء إعالن الحكومة في ختام اجتماع عقدته أمس لبحث سبل وقف سقوط القـذائف الـصاروخية                .النار
وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس       . فلسطينية على سديروت والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة      ال

وحرص . الحكومة ان الحكومة أبدت ارتياحها لنتائج العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش منذ أسبوعين            
في عملها (إٍسرائيل ال تخضع    "البيان على تأكيد الحكومة ان      

اعتبره مراقبون رفضاً إسرائيلياً مسبقاً الحتمال تدخل دولي لوقف العدوان، وذلك عشية انعقاد قمة الدول               
وأفادت اإلذاعة العبرية العامة ان قرار الحكومـة         .الثماني والرباعية الدولية في ألمانيا، األسبوع المقبل      

 الذي سبق للحكومة أن "اً لبنك األهداف  وفق"المصغرة يعني مواصلة الجيش نمط نشاطه       
الحفاظ على الحد األدنى من اإلصابات في صـفوف         "وأضافت ان الحكومة طلبت من الجيش       . أسبوعين

. "المدنيين ما سيتيح إلسرائيل مواصلة تلقي الدعم الدولي وتمكينها من مواصـلة عملياتهـا العـسكرية               
القول إن عمليات الجيش اإلسرائيلي ستتواصل وتـشمل قـصفاً جويـاً            ولخصت اإلذاعة قرار الحكومة ب    

  ."في المناطق المفتوحة حتى المناطق السكنية"وتوغالت برية 
نقطة الخروج  "وكانت صحيفة هآرتس أفادت أمس ان اجتماع الحكومة األمنية المصغرة أمس جاء لبحث              

لحكومة ترفض االقتراح الفلسطيني لوقـف      وأضافت ان ا  .  من المواجهات مع الفلسطينيين    "االستراتيجي
  ."لكن حتى يتم طرحها سيواصل الجيش عملياته"النار وأنها بانتظار اقتراحات أخرى، 

وكان عدد من أعضاء الحكومة المصغرة طلبوا تشديد الضربات العـسكرية ضـد حمـاس و الجهـاد                  
ليات التي نفذها الجيش حتى     وأعرب نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي عن عدم رضاه من العم          . اإلسالمي

محو مناطق مأهولـة    "واقترح يشاي   . "إذ أنها لم تعد للجيش قوة الردع التي تمتع بها في الماضي           "اآلن،  
من "وطالب الوزير أفيغدور ليبرمان بتعميق العمليات العسكرية البرية          ."عن األرض، بعد إجالء سكانها    

من جهتـه   . " لفترة محدودة إلى حين دخول قوات دولية       خالل بتر القطاع والسيطرة على محور فيالدلفي      
وقف تزويد القطـاع بـالوقود والمـاء        " الدينية المتشددة    "شاس "اقترح الوزير اسحاق كوهين من حركة     

يوفـال  ) شـاباك (ويبدو ان الفكرة األخيرة راقت لرئيس جهاز األمن العـام            ."والكهرباء بشكل تدرجي  
 القتراح "نب القانونية واألبعاد الدولية   الجوا"ديسكين الذي دعا إلى فحص      

أدت إلـى قمـع معـين لعمليـات إطـالق القـذائف             "العمليات العسكرية اإلسرائيلية في األيام األخيرة       
واقتـرح  . "اختفى قادة التنظيمات اإلرهابية عـن األنظـار       "وزاد انه نتيجة هذه العمليات      . "الصاروخية

صل السياسة الحالية، أي العمليات العسكرية من قـصف جـوي واسـتهداف ناشـطين               ديسكين أن تتوا  
وقال وزير النقل شاؤول موفاز في محاضرة في تل أبيب إن حركة حمـاس تقـيم تعاونـاً                   .فلسطينيين

وأضاف ان حركة حماس قررت     . "كجزء من استراتيجية مشتركة   "مباشراً مع حزب اهللا وسورية ولبنان       
وعندما سيتحقق ذلك سيكون رجل حماس رئيساً للسلطة وينشأ هنا كيان           "لطة الفلسطينية   السيطرة على الس  

  ."يكون جزءاً من السلطة الراديكالية برنامجها الوحيد القضاء على إسرائيل
 ان الجيش اإلسرائيلي بدأ أخيراً في إنزال هارتس،إلى ذلك، أفادت    

وقال وزير األمن    .ف        

وسيتحقق ذلك من خالل توظيف كل ما يلزم من أدوات عسكر"تماماً،  
ان وتيرة العمليات اإلسرائيلية ستحددها وتيرة القصف الفلسطيني التي         "وأضاف لإلذاعة ذاتها    . "وسياسية

سنواصل جس النبض وسنقابل أي تصعيد بمثله وسـنرد علـى           ": وأضاف. "نتابعها بدقة وانتباه شديدين   
ن بغـض   استهداف كل من يبعث بإرهابيي    "وزاد ان إسرائيل لن تتردد في       . "خفض القصف بلجم خطواتنا   

  ."النظر عن مكانته وموقعه، ويجدر بهؤالء أن ينتبهوا إلى ما نقول
  31/5/2007الحياة 
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 !! بصواريخ مماثلة للقسام.25
اقترح الوزيران مئير شطريت ورافي ايتان خالل اجتماع اللجنة االمنية

ريخ الفلسطينية وقصف قطاع غزة بها بدال عن الغارات الجوية والقصف صواريخ على شاكلة الصوا
ررا اقتراحهما بزهد ثمن هذه 

26.

ن الفصائل في               
الفروق بين األطراف الفلسخندق واحد ضد إسرائيل، وسيؤدي إلى غياب        

فضالً عن ذلـك، فـإن دمـاء    : " وأضاف يوسي بيلين قائالً ".ع إسرائيل، وبين تلك التي ال تعترف بها 
ة اآليلة للسقوط أصالً، وستـضطر              

  المستحقة للفلسطينيين.27
أكد إيهود أولمرت، في لقائه مع رئيس البرلمان األوروبي، اليوم، أن إسرائيل لن

اإلمكانيـة بـأن تحـول    ": وقال أولمرت ."اإلرهاب"مستحقة للفلسطينيين، بزعم أنها قد تستخدم لتمويل 
وتحدث أولمرت عن األضـرار النفـسية        ".ال تطاق       

  .ي هو االحتالل

28.

واتهم نتانياهو في مقابلة .  أولمرت واإلسراع بإجراء انتخابات جديدة

 
وزيران اسرائيليان يقترحان قصف غزة  

 االسرائيلية اليوم تصنيع 

التي اوردت النبأ ان الوزيرين ب" هارتس"واضافت صحيفة  .المدفعي
الصواريخ وهي وان كانت تسبب اضرارا طفيفة اال انها تؤدي الى خلق اجواء من الضغط المتواصل 

وقد عقّب الصحافي كيرشنباوم في القناة العاشرة من التلفزيون االسرائيلي على  .ينعلى السكان الفلسطيني
لم يتبق علينا سوى ان نحفر انفاق ونتسلل الى غزة او ان نرسل يهودا : بقوله " السخيف " هذا االقتراح 

 .يفجرون انفسهم وسط المدن الفلسطينية
  30/5/2007وكالة معا 

  
  ي في غزة لن يكون في مصلحة إسرائيللتصعيد العسكرا: بيلينيوسي  

 للتقدم  هالسبب الجوهري الذي دفع حزب     أن" ميريتس ياحد "اعتبر يوسي بيلين رئيس حزب    : صالح النعامي 
بمبادرته هو قناعة الحزب بأن التصعيد العسكري في غزة لن يكون في مصلحة إسرائيل، حيث اعتبـر                 

 ".اح قطاع غزة، فإنها تمنح بذلك حركـة حمـاس هديـة           في حال إذا ما قامت إسرائيل باجتي      "بيلين أنه   
اجتياح قطاع غزة لن يعمل فقط على توحيد صـفوف          "بأن  " يديعوت أحرنوت "وأضاف في مقال نشرته     

حركة حماس، بل إنه سيعمل على توحيد حماس وحركة فتح والجهاد اإلسالمي، وغيرها م
طينية التي تؤمن بالمفاوضـات        

م
جنودنا ستراق في أزقة مخيمات الالجئين، وستنهار السلطة الفلسطيني

كم عسكري في القطاع يكون مسئوالً عن توفير حاجيات الجمهـور الفلـسطيني،             إسرائيل إلقامة إدارة ح   
بدالً من الوضع الحالي الذي يستعطف فيه الفلسطينيون العالم أن يقدم لهم يد المساعدة، حيث إن العـالم                  

ي؛ سيحمل االحتالل اإلسرائيلي المسئولية الكاملة عن توفير متطلبات الحياة األساسية للجمهور الفلـسطين            
  ".وفضالً عن ذلك سيكون هذا إيذانًا بنهاية اتفاقيات أوسلو في قطاع غزة والضفة الغربية

  30/5/2007إسالم أون الين 
  
سرائيل لن تحول أموال الضرائب إ :أولمرت 

 الضرائب   تحول أموال              
ال

إسرائيل أموال ستستخدم للنشاطات اإلرهابية ضدها 
حتالل القمعية في الـضفة     التي لحقت باطفال المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وتجاهل ممارسات اال          

واقترح رئيس البرلمان األوروبي سبال لتحسين أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة            .الغربية وقطاع غزة  
، "يستثمروا في مناطق يسيطر عليها اإلرهاب     "إال أن أولمرت قال أن المستثمرين لن        . كتطوير الصناعة 

متجاهال أن المسيطر الحقيق
  30/5/2007 48عرب

  
 لن أدخر جهدا لإلطاحة بحكومة أولمرت: نتانياهو 

لن "أكد زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو أمس أنه :  د ب أ-غزة  من 31/5/2007 الدستور ذكرت
لإلطاحة بحكومة إيهود" يدخر جهدا
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ة أمس حكومة أولمرت بالفشل في المواجهة أمام حزب اهللا اللبناني والفصائل مع اإلذاعة اإلسرائيلي

  
29.

نسق تشنه جيوش عربية عليها، لم تكن تـسعى أساسـا                  
لقد اتخذت الحكومة آنذاك القرار الصائ"وأضاف  . الحتالل أراض جديدة  

 لم تكن هناك حدود مماثلة في ما يتعلق بالفلـسطينيين           .ى الحدود الدولية مع مصر وسوريا لقاء السالم       
عتبر الكثير من اإلسرائيليين االستيطان في فلسطين منسجما مـع          

30.

ت تقريبا كل المناصب الرفيعـة      
عرفـت  "زة نوبل للـسالم      عاما والحائز على جائ    83وأضاف السياسي البالغ من العمر       ."ي هذه البالد  

رأي الى    
وخسر بيريز انتخابات الرئاسة. أن غالبية االسرائيليين تريد أن يصبح بيريز رئيسا       

وشغل منصب رئيس الوزراء في الفترة بـين        . وولد بيريز في بولندا    . أمام قصاب مرشح الليكود    200
ان بيريـز مهنـدس اتفاقيـات       

  .الفلسطينية في قطاع غزة
 نتنياهو أن المزاعم القائلة بأنه هذكر ما 30/5/2007 رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري وأضاف

س لها من الصحة، بل إن قام بتقليص ميزانيات وزارة الدفاع عندما عمل وزيراً للمالية أنباء ال أسا
وحول االنتخابات ذكر أنه ال  . مليار شيكل46 مليار في حينه إلى 34ميزانية الدفاع قد ارتفعت من 

يفضل أحداً على أحد في التنافس ضده على رئاسة الحكومة، من حزب العمل وأنه في حال انتخابه 
  .سوف يشكل حكومة وحدة وطنية

 1967ي عام لم يكن هناك شعب فلسطين: بيريز 
يكرر العجوز اإلسرائيلي شمعون بيريز أحـد رواد االسـتيطان والبرنـامج النـووي              : ب.ف.ا، ا .ب.د

ويرى بيريز أن تلك الحرب      .67اإلسرائيلي، مقولة غولدا مائير بأنه لم يكن هناك شعب فلسطيني في ال             
خطاء جسيمة ال تـزال     شكلت محطة حاسمة ونقطة انطالق لعهد جديد في الشرق األوسط، كما أسست أل            

دورا محوريا في تعزيز القوة العسكرية اإلسرائيلية       )  عاما 83(ولعب بيريز   . تأثيراتها مستمرة حتى اليوم   
 قبل حرب الستة أيام، كان العـالم يثنـي علـى          "وقال لفرانس برس    . خالل السنوات التي سبقت الحرب    

وزعم ان إسـرائيل التـي      ". ين ليلة وضحاها  لكن كل هذا تبدل ب    . إسرائيل والناس يذرفون الدموع عليها    
بادرت إلى شن الحرب خشية التعرض لهجوم م

ب باقتراحها انسحاب إسـرائيل          
ال

وا ."!ألنه لم يكن هناك شعب فلسطيني     
 وتأسست أول مستوطنة ويطلـق      "إسرائيل الكبرى " وبالنسبة لهم فقد بدأ يتحقق حلم        "أرض الميعاد "خرافة  

وكانت كفار داروم أول مستوطنة تتأسـس فـي         .  جنوب القدس  1967 في عام    عليها اسم كفار عتسيون   
وعلى مدى السنوات الالحقة زاد عدد المستوطنات ليصل في الضفة وحدها إلى            . 1970قطاع غزة عام    

  . مستوطنة21 مستوطنة وفي القطاع إلى 124
  31/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  بيريز يؤكد خوض انتخابات الرئاسة 

أكد شمعون بيريز يوم االربعاء أنه سيطلب من البرلمان انتخابـه رئيـسا لدولـة               : كورين هيلر  القدس،
اسرائيل الشهر القادم ليتولى بذلك منصبا شرفيا في االساس خيمت عليه ظالل تحقيق في قضية اغتصاب                

وأبلـغ   ."اسـة قررت تلبية الدعوات بالترشيح للرئ    "وقال بيريز    .يجرى مع رئيس الدولة المنتهية واليته     
بيريز زمالءه اعضاء الكنيست عن حزب كاديما بقراره بعد يوم من اعـالن ايهـود اولمـرت رئـيس                   

شغل"وقال بيريز    .الوزراء وزعيم كاديما تأييد الحزب للسياسي العجوز      
ف

وتشير استطالعات ال ."الفشل لكني حققت أيضا نجاحات امل أن تكون قد ساهمت في بناء الدولة            
 الـسابقة فـي عـام          

0
وك.  بعد اغتيال اسحق رابين    1995 ومرة أخرى في عام      1986 و 1984

ويكافح للتخلص من سمعة فشله في      . السالم المؤقتة التي أبرمت مع الفلسطينيين في منتصف التسعينيات        
  . منجزات دائمةتحويل عقود من الزمن أمضاها في مناصب رفيعة الى
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31.

 وللموقف اإلسرائيلي واضراراً بما     67حرب األيام الستة عام     " انجازات"، مساهمة في خسارة     
تصوره االسرائيلوقال ان كل ما ي    .  وانجازاتها "الرواية الصهيونية "تسمى  

وانتقد يعلـون الـسياسيين .الداخلي المتعلق بالنزاعات الحدودية والنزاع اإلسرائيلي متأثر بهذه الحرب        
ألوسط، لكن السياسيين الحـاليين غيـر           

  31/5/2007خليج اإلماراتية ال

 إسرائيل هي ثالث أعنف وأخطر دولة في العالم: "تقرير دولي .32
، اليوم، أن إسرائيل هي ثالث أعنف وأخطر "هآرتس"صحيفة 

33.

   
وانين المتعلقة بحالة الطوارئ، ومن الجدير بالذكر أن أنظمة الطـواإلصالح الق 

رائيل، وقد ورثت اسرائيل هذه األنظمة من اإلستعمار البريطاني لفلسطين، حـين أقرهـا المنـدوب                
 العامـة   وفي كلمته في الهيئة    .ئين له     

 ي هوك خالل التدريب.34
سكتحطمت طائرة اسرائيلية مقاتلة من نوع سكاي هوك اثتاء رحلة تدريب ع

وقلت مصادر اسرائيلية  .حركها حيث اندلعت النيران فيه ما اضطر الطيار للقفز منها فوق بحر اسدود

  ."لكن في مقدوره أداء أعمال جيدة... الرئيس ال يتمتع بسلطات كبيرة"وقال بيريز يوم األربعاء 
  30/5/2007رويترز 

  
  "67انتصار "استعداد إسرائيل للتسوية تخريب لـ : رئيس أركان سابق 

شيه يعلـون، اسـتعداد     اعتبر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق مو       : آمال شحادة  - القدس المحتلة 
، وظهـور سـلوك فاشـل لـسياسيين     "الـسالم "المسؤولين اإلسرائيليين لتقديم تنازالت اقليمية سعياً إلى   

إسرائيليين
يون ألنفسهم وطبيعـة نقاشـهم       
     

 غيرت وجه الشرق ا67االسرائيليين منطلقاً من أن حرب عام       
ومن وجهة نظره فإن هـذه      . "النصر الكبير "نها ان تقضي على     مدركين لذلك ويقومون بخطوات من شأ     

الحرب كانت بداية نهاية األيديولوجيات العربية القومية العلمانية على نحو شـجع نـشوء أيـديولوجيات                
اسالمية جهادية ويمكن ان نراها بدء النهاية المؤقتة للحروب التقليدية بين الجيوش وتغييراً لتهديد دولـة                

  .إسرائيل

  
 

ونشرته " إكونومكس"اكد تقرير أعدته مجلة 
ها الدول األكثر دولة في العالم، في حين تحتل العراق المرتبة األولى، وصنفت الدول االسكندنافية على أن

وقال معدو قائمة الدول األكثر هدوءاً وسلماً في العالم، أن إسرائيل صنفت من  .هدوءاً وسلماً في العالم
، بسبب األزمة المتواصلة 119بين الثالث دول األعنف واألخطر في العالم، حيث تأتي في المرتبة الـ 

 .لفي الشرق األوسط، والنفقات العسكرية العالية إلسرائي
  31/5/2007وكالة سما 

  
  الكنيست يجدد العمل وفق قوانين الطوارئ 

جددت الكنيست اليوم أمر العمل وفق أنظمة الطوارئ التي تقدمت بها اللجنة المشتركة للجنـة الداخليـة                 
 أشـهر6واألمن ولجنة القانون والدستور مرة أخرى خالفاً لطلب المحكمة العليا التي منحت الحكومـة               

رئ فعالـة منـذ قيـام                 
اس

 لمالحقة المواطنين الفلسطينيين المناو1945السامي آنذاك في عام     
أن هذه األنظمة هي موروث موجها في األساس ضد حرية التعبير عن            : للكنيست قال النائب واصل طه    

الرأي ويعتبر مساً مباشراً بالديمقراطية، إذ تستعملها المؤسسة اإلسرائيلية أداة لضرب النشطاء السياسيين             
ية، وتحديد الـسفر أو الـدخول الـى         فاإلقامات الجبر . المعارضين لسياستها، وتحديداً المواطنين العرب    

  .المناطق المحتلة تندرج ضمن هذه األنظمة، ناهيك عن مجاالت أخرى تصل الى كل مواطن في الدولة
  30/5/2007 48عرب

  
تحطم طائرة اسرائيلية مقاتلة من نوع سكا 

رية بعد ان اصاب عطب 
م
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علما ان  .فتحطمت فوق البحر

  

  29/5/2007 قدس برس

36.

 والـذي   ،عتداء على الجيش اللبناني الذي يشكل الضمانة الفعلية للوحدة الوطنيـة            
  .ن السند الفعلي للمقاومة الفلسطينية في نضالها من أجل حق العودة

 عائلة 35بل 

37.

 .عدم عودة النازحين قريباً إلى منازلهم

كّل ما توزعه و، وخصوصاً أن األونروا لم توزع حتى الساعة شيئاً من مساعداتها الخاصة، 
عل و.هو الذي وصلها من دول ومؤسسات أرسلت مساعدات إلى النازحين

األهلية الفلسطينية للمتابعة، التي تشكّلت من فاعليات نازحي مخيم نهر البارد، أهدافها المتعلقة بإنضاج
 النازحين، والتواصل مع 

ان قوة اسرعت النقاذ الطيار من مياه البحر صباح الخميس، اما الطائرة 
جنوب الخليل بعد ان اشتعلت النيران في  في 2004طائرة مثيلة كانت تحطمت في فبراير من العام 

الجو االسرائيلي في بداية السبعينيات حين كان ) تصنيع امريكي ( ودخل السكاي هوك سالح  .محركها 
وكانت اسرائيل اشترت  .وجرى تزويد اسرائيل بها الطائرة الحربية االولى في جيش الواليات المتحدة

 . طائرة ميراج فرنسية الصنع 50من قبل 
  31/5/2007وكالة معا 

   ميليشيات الصدر بقتل فلسطيني وابنه في بغداد تتهمالجالية الفلسطينية .35
ن ميليشيات جيش المهدي، قتلت فلسطيني مع ابنه        أقال مصدر في الجالية الفلسطينية في العراق،        : بغداد

قاموا باإلتصال  ، و ماهوأوضح أن مجموعة مسلحة قامت باختطاف      .بعد اختطافهم في منطقة الغزالية ببغداد     
، وأكدوا لهم أن الشخصين بحوزة مكتب الصدر في مدينة الشعلة، مطالبين بفدية مالية كبيـرة،                همابأقارب

  .التهديد بقتلهم في حال عدم تأمينها وهو ما حدث فعالو

  
  سالمفتح اإلالبقاع اللبناني تدين  في مخيم الجليل في  الفلسطينيةاللجان الشعبية 

  البقاعيـة،   من اللجان الشعبية لمخيم الجليل في بعلبك       اوفدأن  : بعلبكمن   31/5/2007المستقبل  نشرت  
في مداخالتهم على ان حركة فـتح اإلسـالم         والتقوا عددا من المسؤولين فيها، وأكدوا       زار بلدية المدينة    

هـي عنـصر طـارئ يجـب         و ،ليست من النسيج الفلسطيني وال عالقة لها بتاريخ الشعب الفلـسطيني          
كما دانوا اال. استئصاله

كا
مخيم الجليل استقأن : بعلبك من 31/5/2007 الشرق األوسط  مراسل حسين درويشوذكر
عائلة توزعت على منطقة بعلبك ومخيم  85الالجئين الذين قدموا من مخيم نهر البارد، من اصل من 

عن استعدادها لفتح المدارس الرسمية بعد  في هذا الصدد، بلدية بعلبك وأعلنت.  في البقاعتعلبايا بسعدنايل
فة الى تقديمات انسانية وتموينية بالتعاون انتهاء العام الدراسي قريباً، ليصار الى ايواء النازحين، باالضا

مع حزب اهللا الذي ابدى استعداده لتقديمات مماثلة واستضافة قسم من النازحين في حال لم يعد بمقدور 
 .مخيم الجليل استيعابهم

  
  شكوك حول خطوات لألنروا تنذر بإمكانية عدم عودة نازحي مخيم نهر البارد إلى بيوتهم 

خطوة األونروا تأمين ألف منزل جاهز، ووضعها في ملعب أرخت : ي الصمد عبد الكاف-البداوي 
بظالل الشكوك فلسطين داخل مخيم البداوي استباقا لوقوع األسوأ من نزوح إضافي من مخيم البارد، 

 بأنّها تقدم على ذلك كمؤشر إلى للوكالةتحولت إلى اتهام التي 
وراءها شيء ما يحضر لمخيم هذه الخطوة يوسف حمدان أمين سر لجنة حق العودة في لبنان، أن د ويؤك

نهر البارد
علنت اللجنة ى صعيد متصل، أ

 
العودة إلى مخيمهم، وتفعيل التواصل مع الصامدين فيه، وتخفيف المعاناة عن

ّل ظروف األزمة الراهنة، والتأكيد على أن اللجان الشعبية وفصائل المقاومة، ورفع مستوى الوعي في ظ
  .األونروا هي المسؤولة مباشرة عن تأمين حياة كريمة للنازحين
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 شكّلت اثنتي عشرة فرقة إغاثية في إطار حملة اإلغاثةهاأعلنت حماس أنفقد وعلى صعيد المساعدات، 

38.

  
ثيوفيلوبطريرك ال في االردن وفلسطين يطالبون بعدم إعادة االعتراف باألرثوذكس .39

طالب ممثلو الطائفة االرثوذكسية في االردن وفلسطين أمس الحكومتين االردنيـة           :  نبيل غيشان  -مان  
س ثيوفيلـوس،             

  31/5/2007الحياة 
  

   على حساب استقاللية الكنيسةإنقاذ نفسهاسطنبول يحاول في  ثيوفيلوس :عطا اهللا حنا.40
ريرك ثيوفيلوس غادر القدس أمس 

  
  الجليلية ان عطا اهللا حنا في قرية الرامةاجتماع تضامني مع المطر .41

 عبر المشاركون فيه عن دعمهم ، مع المطران عطا اهللا حناا تضامنياقد في قرية الرامة الجليلية اجتماع
ك ثيوفيليوس والمجمع المقدس ير وعن احتجاجهم على خطوات ، ووقوفهم إلى جانب قضيته

 هو ه، قرار توقيفجهته أكد حنا أن

 
  .الكبرى

  31/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  في لبنان الفلسطينيين مخيم نهر الباردنازحيغاثة إل  إماراتيةإرسال قافالت 
 أنه تم إرسال ثمانية قافالت ،أعلن مستشار دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية: غزة

 .من المساعدات الطبية واإلغاثية اإلماراتية لالجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد في لبنان
  30/5/2007وكالة سما 

  س
ع

والفلسطينية باالستمرار في نهج سحب االعتراف ببطريرك الكنيسة االرثوذكسية في القد
 لجهة اعادة االمالك الوقفية التي تسربت الى ايدي         ،ة االعتراف به اال بعد تنفيذه مطالب رعيته       وعدم اعاد 

وقال عضو الهيئة االدارية لجمعية الثقافة والتعلـيم         . والتي سبق أن التزمها قبل تنصيبه بطريركاً       ،اليهود
م يتزامن مع موعد الزيـارة       ان الهيئات الموقعة على بيان مؤتمر عمان تنوي تنفيذ اعتصا          ،االرثوذكسية

المقررة لوزيرة الخارجية اليونانية الى عمان، وذلك في اطار التصعيد ضد سياسة التجهيل التي يتبعهـا                
  .ثيوفيلوس مع أبناء رعيته

 
ن البط، أ حنا عطا اهللا المطرانأكد:  الهادينيفين عبد - عمان

متوجها الى اسطنبول للقاء البطريرك المسكوني للتباحث معه في االزمة البطريركية في القدس وايجاد 
 وذلك. مخرج لها، مشيرا الى ان حل االزمة الحالية في الكنيسة لن يكون في اسطنبول وانما في القدس

واعتبر حنا ذهاب ثيوفيلوس الى اسطنبول  .إنصاف الطائفة واعطائها ما تستحقه من اهتمام ورعايةب
 ويريد من ينقذه حتى وان كان هذا على ةكنيسال يهرب من الواقع االليم الذي تعيشه همؤشرا خطيرا، كون

  .حساب استقاللية الكنيسة المقدسية
  31/5/2007الدستور 

ع
البطرهل

من و . عن الخدمة لمدة شهرين والتي كان آخرها توقيفههالتعسفية بحق
من الخطأ الفاحش أن يعطى إلى ان  شاروأ.  قرارا باطال وغير قانونيمعتبرا إياهقرار سياسي 

 ونقصدي عن مسألة التعريب ال ونتحدثحين ينهم ، موضحا أاالستعمار واالستبداد غطاء روحيا وكنسيا
متسائال عن انتقاد البعض حين الحديث عن التعريب، في حين  من مكانة أحد، فيها عنصرية أو انتقاصا

  .يتجاهلون الهيمنة اليونانية على مقدرات الكنيسة
  30/5/2007 48عرب
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42.

 الفلتان االمني كان القشة التي قصمت ظهر إال أن ، تحمل الحصار االقتصادين
 ان يكبرواهريد البنائيوال  ،هاخسر كل ما بنيريد ان يال ، مشيرا إلى أنه البعير

في معبر رفح الحدودي، قدرت مصادر غير رسمية عدد الذين غادروا قطاع غزة منذ حوالىإلى ذلك ف
فلسطينية حقوقية اكدت ان عدد 

  
 إسرائيل تسعى إلى إفراغ فلسطين :ة الحق بالدخوللحم .43

جانـب الـذينة الحق بالدخول التي تعنى بشؤون المواطنين الفلـسطينيين واأل لأكدت منسقة حم  : رام اهللا 
ن مـن سـكانها                  

  . في األردن
اءوكالة االنب

  
  حرمة ضد الفلسطينيين

ال تؤثر علـى اإلنـسان      ،  أن إسرائيل باستخدامها لتلك المواد المشعة الفتاكة والخطيرة        

45.
اللجنـة  أن  : القدس المحتلة  مراسلها من     عبدالرؤوف أرناؤوط   عن 3/5/2007

  جهاز الشاباك يمـارس التعـذيب ضـد          ،نشر أمس  في تقرير    عامة ضد التعذيب في إسرائيل أكدت     
 محققين بممارسة التعذيب ضد من تسميهم           

 شارك فيها العناصـر الطبيـة       معتقلون، التي تعرض لها ال    تنكيلالعمليات  كما ذكر أن    . ضحايا للتعذيب 

 االقتتال بين فتح وحماس يدفع الفلسطينيين الى نزوح جديد : تحقيق 
ع غزة، الفلسطينيين الى نزوح يدفع االقتتال الدامي بين حركتي فتح وحماس في قطا:  ا ف ب-غزة 

 قرر  يعمل في احد مستشفيات غزةيؤكد طبيبو. تحريم الهجرة من االراضي المحتلةفتوى جديد رغم 
هم يستطيعوانالهجرة، 

.  في بيئة ممتلئة بالعنف
 

لكن مصادر .  باكثر من عشرة االفيه،لم يعودوا ال وعام تقريبا
رت الى ان هناك العديد من طلبات الهجرة الى دول اوروبا والى واشا. المهاجرين اكبر من ذلك بكثير

 عن حالة نزوح واضحة من قطاع غزة ،وتحدث مدير المركز الفلسطيني للحقوق االنسان. كندا وامريكا
وتوقع ان يكون الصيف . في ضوء االقتتال الداخلي، لكن ال احد يستطيع الوصول الى ارقام صحيحة

نه اثر على الناس  أل،اها الى االوضاع االقتصادية السيئة والى االقتتال الداخلي التي عز،زاخرا بالهجرة
  .بامنهم ولقمة عيشهم

  31/5/2007الدستور 

  من مواطنيها
   

تمنعهم إسرائيل من دخول األراضي الفلسطينية، أن الهدف من المنع هو إفراغ فلـسطي
ن هـذه الـسياسة     أ أكـدت و . تحت حجج وذرائع أمنية واهيـة      ، الذين يحاولون العودة إليها    ينالفلسطيني

تجديد تأشيرات الدخول   اإلسرائيلية قد تصاعدت بشكل ملحوظ في السنتين الماضيتين حيث باتت ترفض            
 أن عـدد المـواطنين       في هذا السياق إلى    وأشارت .للمواطنين، ما يعني أن إقامتهم أصبحت غير قانونية       

 ألـف  100الممنوعين من الدخول إلى األراضي الفلسطيني تجاوز عشرات اآلالف، إضافة إلى أكثر من     
أردني متزوجين من فلسطينيات يقيمون

  30/5/2007 وفا - الفلسطينية

إسرائيل تستخدم أسلحة فوسفورية م: التجمع للحق الفلسطيني .44
 أن إسرائيل تستخدم أسلحة فوسفورية محرمة       ،التجمع للحق الفلسطيني  مؤسسة  كشفت  : وائل بنات  - غزة

بان جلده عن عظمه بشكل يصبح ضد الفلسطينيين، تؤدي إلى تغيير مالمح من يتعرض لها إضافة إلى ذو        
أحد كبار األطباء في مستشفى الشفاء بغزة في         وشدد   .فيه الضحية مجهول الهوية ويصعب التعرف عليه      

 ،شهادته للمؤسسة 
  .فقط بل على البيئة والحيوان والنبات

  31/5/2007سعودية الوطن ال
  
  الشاباك يعذب المعتقلين الفلسطينيين: لجنة حقوقية إسرائيلية 

1 الوطن السعودية    نشرت
أنال

 منتقدة سماح المحكمة العليا اإلسرائيلية لل،ن الفلسطينيين المعتقلي
  .القنابل الموقوتة

التقرير ذكر تفاصيل تتعلق بتسعة معتقلين فلسطينيين ممن كانوا         أن  : 30/5/2007 48 عرب وذكر موقع 
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جري تنفيذها          
  .بشكل بيروقراطي منظم

  

48.

 أن تحمل الحكومة مسؤولياتها، والعمل على إعطاء مـسألة          بسام زكارنة على ضرورة    
الرواتب األولوية المطلقة، إضافة إلى وقف كافة اإلجراءات التعسفية التي ا

15بدوره ذكر رئيس اللجنة المطلبية في النقابة، أن معاناة الموظفين تعود إلـى              و .الموظفين العموميين 
، مـن جهتـه   ثي     

من دخـل   % 70 تشكل   ، والتي الفلسطينية      
  .السلطة الوطنية

  31/5/2007الحياة الجديدة 
  

   جراء االستيطان والجدارفلسطينيينغرس االميركي يطلع على معاناة الفد من الكون .49
ين بعد ظهر امس قرية        

ومحققو الشاباك والقضاة العسكريون والمدعون العامون والسجانون وأفراد الشرطة، وكبار المـسؤولين            
شهادات بأن آلية التعذيب متجذرة تجاه المعتقلين الفلسطينيين، ويالوتؤكد  . في وزارة القضاء  

 يرة تقرر اإلضراب عن الطعام اليوم في السجونالحركة االس .46
قررت الحركة االسيرة في سجون االحتالل االضراب عن الطعام اليوم تضامنا مع األسرى : بيت لحم

، خاصة أن عدد همخراجاوتقديم رسالة إلى إدارة السجون تطالب فيها ، والمعتقلين في العزل االنفرادي
،  أسيرا يعانون من عزلهم18من الجدير بالذكر أن  و.نفراديمنهم يدخل عامه الخامس في العزل اال

  .ويمنعون من التواصل أو االحتكاك أو حتى رؤية باقي األسرى والمعتقلين في ذات السجن
  31/5/2007وكالة معا 

  
 في غيبوبة منذ ستة اشهريعيش اسير فلسطيني مناشدة إلنقاذ  .47

لفلسطينية، المنظمات الحقوقية والصليب األحمر التدخل ناشدت اللجان الشعبية ا: أسامة العيسة -القدس 
الفوري إلنقاذ حياة أسير فلسطيني موجود في مشفى سجن الرملة، يعيش في حالة غيبوبة كاملة منذ ستة 

سياسة أنه يعاني وأوضحت  .اشهر بسبب إصابته بعدة أعيرة نارية من قبل قوات االحتالل لدى اعتقاله
  .صحيال ه وضع، رغمبقسوة وينقل إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهويعامل ، اإلهمال الطبي

  30/5/2007موقع ايالف 
  

   بسبب االعتداءات االسرائيلية االحتجاجيةهاتوقف فعاليات الفلسطينيين نقابة العاملين 
ت  قرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، امس، وقف جميع فعاليا           : ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   
ـ حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الممارسات العسكرية اإلسرائيلية ضد أبنـاء            االحتجاجية  النقابة    شعبال

وأكد . الفلسطيني
ا بحـق عـدد مـن       تخـذته           

 
أعرب مصطفى البرغـو فيما   . مليون دوالر  800شهرا وصلت خاللها مستحقاتهم إلى      

لى أن الحكومة ملتزمة بشكل     وأكد ع . امس، عن شكر الحكومة واشادتها بموقف نقابات الوظيفة العمومية        
مطلق وبانتظام بدفع رواتب الموظفين مطلع كل شهر، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في سلطات االحتالل                

 مليون دوالر من عائدات الضرائب 850التي تواصل احتجاز  

و
 والعديد من المسؤول االمريكي زار وفد ضم ستة من اعضاء الكونغرس      : رام اهللا 

 وتفقد مسار الجـدار العنـصري       ،عابود شمال غربي رام اهللا، واطلع على اوضاع المواطنين المعيشية         
  .خترق اراضيهم ويعزل مساحات واسعة منهاالتوسعي الذي ي

 31/5/2007الحياة الجديدة 
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50.
فلسطيني في مدن وقرى ومخيمات الـضفة            

 حيث تم اعتقا.الت في صفوف المواطنين   وسط اشتباكات ومواجهات وحملة اعتقا    
 داخل أحياء بلدة قـبالن المجـاورة         قوات االحتالل  ي بلدة بيت ايبا في محافظة نابلس، في حين توغلت         

وكانت قد توغلت فـي مخـيم طـولكرم         . ر معلومة        

51.

ويلجـأ العديـد مـن       .
المواطنين، خوفاً من أن يتعرضوا إلطالق النار، إلى دفن موتاهم في مقبرة 

مما يدفع أهالي غزة     امتألت ولم يعد بها متسع للدفن،        هامدينة، والتي كتب على بابها الفتة تشير إلى أن        
بـالفخر  ب شهيد   ويشعر أ  .خرين      

  قطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج االجمالي.52
بتراجعت مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي االجمالي          :  اهللا رام

 عاما على احتالل اسرائيل لالراضـي40بعد  % 7 الى   67 عام% 30 من   ،التنمية الزراعية الفلسطينية  
زراعي في اطـار    طاع ال        

  

   الغربيةقوات االحتالل تواصل حمالت المداهمة والتفتيش واالعتقال في الضفة 
استمرت االعتداءات االحتاللية ضد الشعب ال: رامي دعيبس 

ستة من المـواطنين    ل     
ف

واعتقلت رئيس المجلس المحلي ونقلته إلى جهة غي
، في حـين أصـيب      نت حملة تفتيش اعتقلت خاللها عددا من المواطني       وحاصرت عددا من المنازل وشن    

توغلت داخل أحياء مدينة ومخـيم جنـين وسـط           كما   .رصاص بشكل عشوائي  نتيجة إطالقها ال   امواطن
 شددت من حصارها على بلدات المحافظة واضـعة         في حين اشتباكات عنيفة لم يبلغ فيها عن اعتقاالت،        

  . البلدات والقرى الفلسطينيةالمزيد من الحواجز على مداخل
  30/5/2007 48عرب

  
    أهل غزة ال يجدون مكاناً لدفن شهدائهم: تحقيق 

أن ال يجد الفلسطيني مكانا يقيم فيه على أرضه أو حياة ينعم بها في دنياه بعيـداً                 :  ميسرة شعبان  - غزة
مدينة غزة قبراً في قطعـة      عن أيادي العدوان اإلسرائيلي أمراً غير مستغرب، ولكن أن ال يجد شهيد في              

شـرق مدينـة     ففي   .أرٍض تحتضن جسده الطاهر وتضمه في إقامته الدنيوية المؤقتة، فهذا الغريب بعينه           
بالقرب من الخط الشرقي لشارع صالح الدين والتي بات من الصعب في الوقت              غزة تقع مقبرة الشهداء   

دما تكون األوضاع هادئـة    الحالي أن يتجه إليها أهالي المدينة لدفن موتاهم إال عن         
الشيخ رضوان الواقعة شمال                

ال
إلى الدفن في قبور تضم رفاة ا،  اً لهم أو شهيداً    أن يدفنوا ميت   إن أرادوا 

. مساحة مترين ليحضن جثمان ابنـه فـي دنيـاه         بلنيل ابنه الشهادة، إال أنه يتحسر على أنه لم يجد قبراً            
ء لم تتمكن من التوجه إلى مقبرة الـشهدا       ه  مسيرة تشييع ضمت خمسة شهداء من بينهم ابن       يشير إلى أن    و

لئال تصبح الكارثة كارثتين ويزيد عدد الشهداء اذا ما أطلقت قوات االحتالل نيرانها علـى المـشيعين،                 
  .معبراً عن خشيته من أن ال يجد المواطن الفلسطيني بعد ذلك مكاناً لدفن أمواته

  31/5/2007المستقبل 
  
سبعة بالمئة مساهمة ال 

تقرير لجمعيـة   حسب  
       

اسرائيل قامت طوال سنوات احتاللها  باستهداف الق وأشار إلى أن     .الفلسطينية
 وتدمير مقومات   ،استهدافها لالقتصاد الفلسطيني بهدف ضمه والحاقه وتعميق تبعيته لالقتصاد االسرائيلي         

االراضـي   ويشار في هذا السياق، إلى أن        .العملية االنتاجية وتعزيز النزعة االستهالكية عند الفلسطينيين      
مـن  % 25 وتساهم بما نسبته     ، وقطاع غزة  من مساحة الضفة الغربية   % 30الزراعية تشكل ما مساحته     

  .الصادرات الفلسطينية
  30/5/2007رويترز 

   مليون دوالر25اإلجراءات اإلسرائيلية سببت لنابلس خسائر اقتصادية بلغت  .53
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس بالضفة الغربية، أن حجم الخـسائر            :  بدوية السامري  -نابلس  

ن أضـاف أ  و .2002 مليون دوالر منذ نيسان عام       25ة في المحافظة فاقت     جراء اإلجراءات اإلسرائيلي  
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  .شكل خاص وتدمير البنية التحتيه لالقتصاد النابلسي
وكالة االنباء ال

  ضي الفلسطينية

55.

ين وحزب العمل اإلسالمي، حيث أكد البخيت، أثناء اللقاء،              

شيرا الى أن الحركة اإلسالمية، لم تكن مستهدفة، فـي يـوم مـن                   

        
لدى الحركة ا" قيمة اساسية "ان امن واستقرار االردن هو      : ذنيبات، اكد من جانبه   

زء من االردن وليست طارئة عليه وال نختلف ابدا مع القيم العليا للدولة االردنية، مطالبا الحكومة بحل                 
ـ          ورة ضية جمعية المركز االسالمي، االمر الذي دعا رئيس الوزراء الى التعقيب بان هذه القـضية منظ

وقد اشار الذنيبات بان الحركة االسالمية تـؤمن بنزاهـة وعدالـة القـضاء              . الن امام القضاء االردني   
مسلمين جميل ابو بكر ان قـادة الحركـة                 

  

التجاري والصناعي يعانيان منذ سبعة أعوام واقعاً اقتصادياً صعباً، أدت إلى ضرب االقتـصاد               القطاعين
في المحافظة بشكل عام والمدينة ب

  30/5/2007 وفا -طينيةفلس
  

 سنوات فأكثر في األرا10 ألف مدخن أعمارهم 488: شبانه .54
استعرض رئيس الجهاز المركزي لالحصاء ظاهرة التدخين في المجتمع الفلـسطيني، وأفـاد أن              : البيرة

نـسبة  بأي   سنوات فـأكثر مـدخنون،       10 فرداً في العمر     487,976 أن    تشير إلى  ،2006بيانات العام   
% 34,7 بلغت هذه النـسبة      في حين . في قطاع غزة  % 13,7في الضفة و  % 20,9بواقع  وذلك  ،  18,3%

  .بين اإلناث% 2,1بين الذكور و
 31/5/2007الحياة الجديدة 

  
  معروف البخيت يدعو الحركة اإلسالمية الى مراجعة أدائها  

لبخيت في مكتبه بدار رئاسـة      التقى رئيس الوزراء الدكتور معروف ا     :  بترا – رياض منصور    -عمان  
الوزراء، امس، قيادات جماعة األخوان المسلم

على أن الحكومة، تقف على مسافة متساوية، من كافة األحزاب، والتنظيمـات الـسياسية، المرخـصة،                
ر المسؤول، لخدمـة الحيـاة الـسياسية، فـي          وتحرص على تعزيز قيم المشاركة الفاعلة، ومنطق الحوا       

األردن، وإبراز قيم الدولة األردنية، م
  .األيام، وأن قصة االستهداف أمست مجرد دعاية انتخابية، يتم تسويقها

ا وتعيد قراءة تصريحات وكتابات     وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة أن تراجع الحركة اإلسالمية أداءه         
بعض قياداتها، لتحدد بنفسه، مدى انسجام ذلك مع تقاليد العمل السياسي األردني، ومع اإلرث الـسياسي                

  .للحركة اإلسالمية، وأدبيات خطابها األصيل
ـ                 ق وشدد رئيس الوزراء، على أن مشاركة التنظيمات السياسية في االنتخابات النيابية أو البلدية، هـي ح

دستوري، مشيرا الى أن تشكيك بعض قيادات الحركة بنزاهة االنتخابات، استبق بدء العملية االنتخابيـة،               
  .ما ينم عن منطق اتهامي غير مقبول

من جانبه، ثمن المراقب العام لالخوان المسلمين سالم الفالحات، عاليا، هذا اللقـاء مؤكـدا ان الحركـة                  
ة للمنجزات او تجريح االشخاص والهيئات وان حـصل ذلـك فهـو             االسالمية في االردن ترفض االساء    

واكـد  . سلوك فردي ال تقره الحركة، مؤكدا ان االساءة خط احمر ترفضه قيادة الجماعـة ومرجعياتهـا               
ن عبدالمجيـدالمراقب العام السابق لجماعة االخوان المسلمي". ان من ينهش الدولة ينهش نفسه     "الفالحات  

السالمية والتـي هـي       
ج
ق
ا

من جانبه قال نائب المراقب العام لجماعة االخوان ال. االردني
لحركة والتي لم تتوقف عنـد      االسالمية اثاروا امام رئيس الوزراء التصريحات الحكومية التي استهدفت ا         

  . هذا الحد بل وصلت الى التضييق على اعضاء الحركة في الجامعات واالنتخابات البلدية
  31/5/2007الدستور 
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  األشغال الشاقة الموقتة لمحاولي التسلل الى اسرائيل: ّمان .56
ل الى اسرائيل لتنفيذ    ين بمحاولة التسل          

 31/5/2007الحياة 

57.
تبنى مجلس األمـن قـراراً      : دة درغام  

س األمن بموجب الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم             

 مـن الوثيقـة     8ة              

  . حزيران10شاء المحكمة في الفترة المتاحة حتى 

ذات الطابع الدولي هي حاجـة وضـرورة لبنانيـة، وان       
رارها عبر مجلس االمن قد يؤدي الى انفراجات على المستوى السياسي المحلي، ويفسح فـي المجـال                 

ع
خفضت محكمة أمن الدولة االردنية، أمس، الحكم على متهم: عمان

عملية عسكرية، من الحكم شنقاً الى االشغال الشاقة الموقتة مدة عشر سنوات، وذلك بعـد أن اسـتأنف                  
لم "المتهمان الحكم لدى محكمة التمييز التي طلبت اعادة المحاكمة وتعديل وصف التهمة من القيام بأعمال                

الشروع بأعمـال   "الى  " كر عالقتها بدولة اجنبية   تجزها الحكومة تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتع       
  ". لم تجزها الحكومة

  
   والفصل السابع 1757جريمة اغتيال الحريري في عهدة القرار  

 راغ،نيويوركنقالً عن مراسلتها في      31/5/2007 الحياة   نشرت
وأقر نظام تشكيل المحكمـة الدوليـة         الفصل السابع الملزم للجميع،    ، بموجب 1757تاريخياً حمل الرقم    

قطـر وأندونيـسيا وجنـوب أفريقيـا        (بموافقة عشرة أعضاء في المجلس وامتناع خمسة عن التصويت          
 يقرر مجل1757وبحسب الـ    ).والصين وروسيا 

  :المتحدة
الوثيقة المرفقة بالقرار المتعلقة بإنشاء محكمة خاصة للبنان، بمـا فـي ذلـك    " اميبدأ سريان أحك " أن   -أ  

، ما لم تقدم حكومة لبنان      2007 يونيو   / حزيران 10النظام األساسي للمحكمة الخاصة للبنان، اعتباراً من        
  ". من الوثيقة المرفقة19قبل ذلك التاريخ اخطاراً بموجب المادة 

لعام أن اتفاق المقر لم يبرم على النحو المتوخى فـي المـاد انه إذا أبلغ األمين ا     -ب  
المرفقة، فإنه يحدد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، ويكون ذلك رهناً بإبرام اتفاق مقر                

  .بين األمم المتحدة والدولة التي تستضيف المحكمة
 5ساهمات الحكومة اللبنانية لتحمل النفقات المبنية في المـادة           إذا أبلغ األمين العام عن عدم كفاية م        -ج  

وحمل الـسفيران    .من الوثيقة المرفقة، فإنه يجوز له قبول تبرعات من الدول األعضاء لتغطية أي نقص             
األميركي زلماي خليل زاد والبريطاني السير امير جونز بيري مسؤولية احباط العملية الدستورية اللبنانية              

ولفت خليل زاد الى أن في إمكان رئيس البرلمان فتح باب المجلـس             . س مجلس النواب نبيه بري    الى رئي 
للتصويت من أجل إبرام معاهدة ان

 سعد الحريري، مساء أمس بقرار إنـشاء         اللبناني رحب النائب : 31/5/2007 الوطن السعودية    وأوردت
انتـصار  " يمثل   1757وقال في كلمة عبر التلفزيون إن القرار رقم         . ولية لمحاكمة قتلة والده   المحكمة الد 

هذه المحكمة ليست لنـصرة     "وأكد أن   ". العالم للبنان المظلوم لكنه أيضا انتصار للبنان المظلوم في العالم         
كما أكد رئيس    ."جهة على جهة أخرى في لبنان بل ستكون بداية الخالص من مسلسل اإلجرام اإلرهابي             

ليس موجهـا بالتأكيـد ضـد       "الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أن إقرار مجلس األمن إنشاء محكمة دولية            
إنه انتـصار   . أن إقرار المحكمة ال يشكل انتصار فريق على فريق آخر في لبنان           "وأكد  ". الشقيقة سوريا 

  ".للبنان واللبنانيين، كل اللبنانيين
ان يكـون  "غازي العريضي الى اللبناني  وزير االعالم ادع: 31/5/2007فير الـس وفي السياق اضافت    

جـاء  ". قرار مجلس االمن بإنشاء المحكمة نقطة انطالق الى مرحلة جديدة في تاريخنا السياسي في لبنان              
. ضم رئيس المكتب السياسي علي الـشيخ عمـار        " الجماعة االسالمية " بعد استقباله امس، وفدا من       ذلك

أكدنا أن المحكمة : شيخ عمار بعد اللقاء   وقال ال 
اق
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 من المحكمة الدولية لموقف قطر المخالف لبنانيةانتقادات  .58
ساعات الفاصلة عن التصويت علـى اقـرار        كان الترقب سيد الموقف في بيروت امس خالل ال        : روت

ـ   موقف قطر، البلـد    "دة ل

200  
  

    في لبنان ال يضيف جديداً إلى مهماتنا"  الدولية المحكمة" إقرار": ونيفيل .59
ي تـصريح         

60.

 أمس عن أن تسريبات كانت وراء فشل        فلسطين في لبنان   

وافق حوله في   امام جميع القوى اللبنانية من اجل العودة الى طاولة الحوار، والبحث عما يمكن ان يتم الت               
  . ما يتعلق بالحكومة او باالنتخابات الرئاسية او قانون االنتخابات النيابية المقبلة

السورية لألنباء مـن دمـشق، عـن مـصدر          " سانا" وكالة   عن 31/5/2007األخبار اللبنانية    فيما نقلت 
". صـة بلبنـان   ال تغيير في الموقف السوري ازاء المحكمة الدوليـة الخا         "إعالمي سوري مسؤول قوله     

إنشاء المحكمة تحت الفصل السابع يعد انتقاصاً من سيادة لبنان، األمر الذي قد يلحق مزيداً               "وأضاف إن   
 ".من التردي في األوضاع على الساحة اللبنانية

  

بي
مروان حمااللبناني  وزير االتصاالت    أسفو. المحكمة الدولية في مجلس االمن    

واعتبر النائب  ". وهذه نتيجة خالفات خليجية محلية    ... الشقيق، فهو نابع من اعتبارات عدة نعرف بعضها       
وان للحكومة القطريـة    . طر من المحكمة الدولية مرفوض عربياً     موقف ق "ان  ) كتلة المستقبل (وليد عيدو   

. ان البعض يعتبر موقف قطـر محيـرا       : "وأضاف". حسابات خاصة ال تنسجم مع الموقف القطري العام       
اإلسرائيلية يتضح تماما اين تقف      - السورية والعالقات القطرية   - لكن من خالل قراءة العالقات القطرية     

 ".قطر
31/5/7الشرق األوسط 

الي
الكابتن دييغـو فولكـو، فـاللبناني  في الجنوب   " اليونيفيل"أكد الناطق العسكري باسم قوات      

يف جديـداً إلـى     إقرار المحكمة الدولية في مجلس األمن الدولي لن يض        "ان  " الوكالة الوطنية لإلعالم  "لـ
ان ال صـلة بـين مهمـات        "، موضحاً   "1701مهمات قوات اليونيفيل المحددة أساساً في القرار الدولي         

االحتياطات التي اتخذتها اليونيفيل    "ولفت إلى ان     ".اليونيفيل في جنوب لبنان وبين إنشاء المحكمة الدولية       
لشمال هي احتياطات أمنيـة عاديـة، مألوفـة         في ا " فتح اإلسالم "عقب االشتباكات بين الجيش اللبناني و     

  ".عدم تخوفه من تعرض مواقع اليونيفيل ألي اعتداءات على خلفية أحداث الشمال"، معلناً "وبسيطة
  31/5/2007المستقبل 

  
  "فتح االسالم"يعد مبادرة بين الجيش وويكن ".. رابطة العلماء"تسريبات وراء فشل وساطة  

كشف إمام مسجد القدس في صيدا ماهر حمود، الذي شارك فـي            : 31/5/2007 البيان اإلماراتية    ذكرت
 وساطة القوى اإلسالمية المتمثلة برابطة علماء     

األفكار األساسية للمعالجة المقترحة ترتكـز علـى        "وقال إن    ".فتح اإلسالم "جهود الوساطة بين الجيش و    
وأشـار إلـى أن      ".وقف النار، وتسليم السالح، وتسلم القوى اإلسالمية األمن فـي المخـيم           ثالث نقاط،   

 عبـر   "فتح اإلسـالم  "الوساطة تعثرت جراء تسرب بعض التفاصيل كالحديث عن إيجاد مخرج لعناصر            "
ع ترحيلهم إلى العراق وهو ما ظهر وكأنه لعب على القوانين ومس باألمن والسيادة في لبنان وهذا ما دف                 

  ".بالجيش إلى الرد الحاسم بوجوب تسليم المعتدين ومحاسبتهم ورفض أي تسوية لصالحهم
 الشيخ محمد الحاج     فلسطين علماءرابطة  اقر عضو   : عمار نعمة نقالً عن    31/5/2007 السفير   وأوردت

خيـر  للسفير ان وساطته المستمرة منذ ثالثة ايام تواجه صعوبات كبيرة جداً كانت واضحة في اللقـاء اال   
  ." االسالم-فتح  "الذي تم امس مع قيادة تنظيم

الداعية فتحي يكن، الذي    " جبهة العمل االسالمي  "إزاء ذلك، دخل طرف جديد على خط التهدئة هو رئيس           
ستجمع ايجابيات  "اكد للسفير ان مبادرته التي سيقوم باستشارات واسعة بدءاً من اليوم امالً في ترويجها،               
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جيش نفسه وسط معركـة محليـة واقليميـة              
ه ال بد من تسليم الذين      أما المسألة االكثر حساسية، أي تسليم المعتدين على الجيش، فيقول يكن ان           . دولية

لقوا المحاكمـة،                 

      البارد واالحتكام الى القضاءمخيم ألزمة   تطالب بمعالجة جديةية.61
نظرا الـى ا"سي أمس، انه    في بيان عن مكتبها السيا    " الجماعة االسالمية "اعلنت  

بنانيون ولبنان على إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس االمن الدولي، تمهيدا لعودة االطراف               
ة مشتركة وتشكيل حكومة وفـاق وطنـي                 

62.

 والمتفجرات واألعمال اإلرهابية       
ظالل ال"ونقل الكاتب عن مصادر سياسية فلسطينية اعتقادها بأن         . في العراق 

لفعل في العراق وأن    تدربت با " فتح اإلسالم "، وتأكيدها أن عناصر     "ى البلدان العربية المجاورة للعراق    
ارك عنيفة أحيانا فـي محـيط                  

  30/5/2007موقع ايالف 
  

  " الفلسطيني-لجنة الحوار اللبناني"ان بإنجازات الحكومة منذ تشكيل  .63

قوام هذه المبادرة التي وافقت عليها قيادة الجيش التي سيلتقيها يكن           ". متجاوزة سلبياتها المبادرات السابقة   
اليوم بعد ان يجتمع مع رئيس الجمهورية، االتفاق بين جميع الفصائل الفلسطينية على تـشكيل مرجعيـة                 

ث فـي   حتى ال يحدث أي شرخ كما يحد      "موحدة تتصدى للشؤون كافة عبر انشاء غرفة واحدة للعمليات          
ويشير الى ان من شأن هذه المرجعية انهـاء اشـكالية المخـيم             ". فلسطين ولكي ال يكون القرار ضائعا     

مما يحول دون ان يجد ال" فتح االسالم "والتعاطي مع ملف    
و

اعتبروا من قبل قيادة الجيش او الفصائل متسببين او مسؤولين عما جرى وهم القتلة، لي
الفتاً الى ان التنظيم برمته يعتبر مسؤوالً عما حدث، لكن المطلوب تسليم العناصر االكثر تورطـاً فـي                  

ادرة يلحظ ان يتعهد الفريق الذي فـي الـداخل ان يبقـى             البند االخير من المب   . االعتداء في الحد االدنى   
قبل ان يتفجر وضعهم المختنق في المخيمات كافة ونـصبح          "محصوراً بحيث تتم عودة المهجرين سريعاً       

فيجب تأجيل معالجتها حتـى تبـرد       "اما عن الظاهرة في المخيم،      ". امام مشكلة الوجود الفلسطيني برمته    
، مشيراً الى   " ان تحل دفعة واحدة كوننا ندور في دوامة مغلقة ال خروج منها            االجواء، اذ ال يمكن للقضية    

  ".فتح االسالم"ان ثمة اتصاالً مستمراً لكن غير مباشر مع 
  
 االسالمالجماعة 

الهميـة التـي يعلقهـا         
الل

الى طاولة الحوار بهدف التوصل الى تفاهم على رؤية سياسي
ا منا على السلم االهلي، تؤكد على الدعوة الـى معالجـة جديـة              تمهد النتخابات رئاسية جديدة وحرص    

لالحداث الطارئة السيما اشكالية حصار مخيم نهر البارد، من اجل الوصول الي مخرج مالئـم يـضمن                 
اهمية االحتكام الى القـضاء     "، مشددة على    "امن البلد واستقراره ويحفظ سالمة المدنيين من سكان المخيم        

لعدالة مجراها إزاء كل ما حدث في االيام الماضية، سواء في مدينة طـرابلس او               المختص بحيث تأخذ ا   
  ".محيط المخيم

  31/5/2007المستقبل 
  
 مسلحو فتح اإلسالم تدربوا في العراق  : الواشنطن بوست 

على موقعها اإللكتروني األربعاء في تقرير للكاتب الصحافي        " الواشنطن بوست "ذكرت صحيفة   : بيروت
اإلرهابي تدربوا على السالح" فتح اإلسالم "أن مسلحي تنظيم    توم بيري   

مسلحين السنة بدأت تخـيم      
عل

عدداً من مسلحيها قاتلوا هناك قبل إنتقالهم إلى لبنان، حيث يخوضون مع
، الفتاً إلـى    "القاعدة"يتبنى فكر   " فتح اإلسالم "وشدد على أن تنظيم     . مخيم نهر البارد ضد الجيش اللبناني     

 سعودياً، فضالً عن تونسيين وجزائـريين       75ينهم   ب 300أن عدد المنتمين إليه يصل إلى ما ال يقل عن           
ضـياء رشـوان فحـواه أن       " القاعدة"وأورد التقرير رأيا للخبير في شؤون       . ولبنانيين وسوريين وليبيين  

الجماعات المتطرفة ال تزال ترغب في التوجه إلى العراق وتفضله حتى على ضرب إسرائيل والمسلمين               
 ".الرافضة"فاراً ويطلق عليهم تسمية الشيعة الذين يعتبرهم المتشددون ك

بي
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ا السفير خليل مكاوي بيانا عددت فيه أهم الخطـوات   

               
رس والمعاهد الرسمية          

  .والجامعة اللبنانية، ودرس قضية الفلسطينيين فاقدي االوراق الثبوتية
  31/5/2007المستقبل 

64.

65.

 وا اجتماعا بمناسبة وجود األمين العام للمؤتمر القومي العربي خالـد الـسفياني فـي                
لبنان، وبعد مداوالت في شتى األوضاع العربية والمحلية اقترح المجتمعون عل

 االسـالمي،   -شكيل وفد عربي غير حكومي يضم األمناء العامين للمؤتمرات، القومي العربي، والقومي           
ساء والمرجعيات الدينيـة    رؤ         

66.

أصدرت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي يرأسه
 على مستوى تحسين وتدعيم العالقة اللبنانية الفلسطينية في لبنان          واالنجازات التي حققتها الحكومة الحالية    

ومنها اختصار مدة االذونـات المـسبقة ووقـف         . وتحسين مستوى عيش الالجئين الفلسطينيين في لبنان      
االجراءات بسحب وثيقة سفر الالجئ الفلسطيني، واالعتراف بجواز السفر الفلـسطيني الـصادر عـن

سماح للطالب الفلسطينيين بمتابعة تحصيلهم العلمي في المداالسلطة الفلسطينية، وال  

  
 "فتح اإلسالم" موقوفاً من 20االدعاء على : لبنان 

 لدى المحكمة العسكرية القاضي جـان فهـد         ادعى امس مفوض الحكومة اللبنانية    : يوسف دياب -بيروت
ممن اوقفوا اثر االحداث االمنيـة      " فتح االسالم "على تسعة عشر لبنانياً وواحد سوري ينتمون الى تنظيم          

 .في طرابلس ومحيط مخيم نهر البارد االسبوع الماضي بين هذا التنظيم والجيش وقوى االمن الـداخلي 
 .وفقا لمواد تنص على عقوبة االعدامتهما وأسند االدعاء الى االشخاص العشرين 

 31/5/2007الشرق األوسط 
  
   وفد غير حكومي لمعالجة العالقة اللبنانية الفلسطينيةاقتراح: المؤتمر القومي العربي 

دعا أعضاء ونشطاء بارزون في التيار القومي العربي، إلى تشكيل وفد عربي غيـر حكـومي                : بيروت
 الفلسطينية في إشارة إلى استمرار تدهور األوضاع العسكرية في          - ة اللبنانية لقيادة وساطة لمعالجة العالق   

وأكد بيان من المؤتمر القومي العربي أن أعضاء قياديون مـن المـؤتمر              .مخيم نهر البارد شما ل لبنان     
القومي العربي عقد

ى األمانة العامة للمـؤتمر               
ت

والمؤتمر العام لألحزاب العربية، وشخصيات عربية، يزور لبنان ويلتقي بال
والشعبية وقيادة الجيش اللبناني، وممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، وذلك في إطار             
مبادرة شعبية عربية تهدف الى حقن الدماء اللبنانية والفلسطينية، وحفظ هيبة الجيش اللبنـاني وإجـراء                

شال مخطط االيقاع بين اللبنـانيين والفلـسطينيين، بالبـدء          محاكمة عادلة للذين اعتدوا على أفراده، وإف      
 الفلسطينية، باالضافة الى الدعوة إلى تجسير الهوة بين القـوى           - بمعالجة مختلف جوانب العالقة اللبنانية    

  .السياسية اللبنانية
  29/5/2007قدس برس 

  
  تناقض تصورات النظام السوري " فتح االسالم"ايديولوجية : عزمي بشارة 
عزمي بشارة الدول العربية بأخذ التجربة الموريتانية على محمـل          .طالب د : محمد خير الفرح   - لدوحةا

وقال بـشارة فـي حـديث       . الجد، موضحا أن أبرز أسباب نجاحها يتمثل في بعدها عن النفط وإسرائيل           
 البـارد بـشمال   األحداث التي يشهدها مخيم نهر    (ال أعتقد أن هناك عالقة مباشرة بين األمرين       "للدستور  

، من الخطأ رؤية كل شيء في الدنيا من زاوية نظر ضيقة،            )لبنان بقرب إقرار مشروع المحكمة الدولية     
ال يكفي طرح االحتماالت،    : واكد .صحيح ان المحكمة الدولية مهمة ولكن ليس كل العالم يدور من حولها           

، انا اعتقد ان هذا كثير التعقيد ومـا         "كيجب ان يثبت المرء العالقة ما بين السطو على بنك وتدخل الدر           "
يسمى بفتح االسالم هو تمرد على فتح اإلنتفاضة، ألنهم يتهمون فتح االنتفاضـة بالعمالـة للمخـابرات                 
السورية، وأنها خانت مهمة فتح اي فتح االنتفاضة التي إنشقت عن فتح، بإعتبار أنهـا خانـت طريقهـا                   
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لفلسطينية ترى اآلن ان المالذ                  
ية العربية انما االسالم، هذا بجوهره يناقض تصورات النظام السوري ليس القوم 

عربية، هذا اوال، وثانيا هناك مجموعة من الفارين من افغانستان والعراق وهم يهـددون كـل النظـام                  
محكمـة   عقل تآمري جدا ليربط هذا فقـط بال            

  

  "مدخالً للحل.67

ـل        

  ".لتتشكل حكومة جديدة
، مشدداً "ان االقتراح أتى متأخراً ومشبوهاً    "واعتبر وزير االتصاالت مروان حمادة      
   ".ى المسلمات المشتركة لحكومة الوحدة

ة الرئيس لحود   

 تجاه حزب اهللا لم تتغير بتغير الرئيس والحوار تهاتؤكد أن سياسباريس  .68
هكذا ". موقف فرنسا من حزب اهللا لم يتغير مع وصول رئيس جديد للجمهورية           ":  ميشال أبونجم  -ريس

ما "مصدر إن باريس    الويقول   .تصر مصدر فرنسي رسمي طبيعة العالقة الحالية بين الحزب وفرنسا         
الموقف األوروبي كما أن    " ملتزمة"رهابية وهي        

 31/5/2007الشرق األوسط 

ؤمنون بتحرير فلسطين عن طريق االسالم وهم ليـسوا الحالـة           بتحرير فلسطين، ربما لدينا اناس فعال ي      
الوحيدة في العالم العربي التي تؤمن بأن االلتصاق بااليديولوجية االسالمية هو الطريق لتحرير فلسطين،              

لما ال نفترض هذا؟ هم حالة شاذة؟ كال، لديك تيارات اساسية على الساحة ا
وغيره مـن االنظمـة               

ال
أعتقد أن المرء يحتاج الى. العربي الرسمي بما فيه سوريا    

 ايلول من صنع المخابرات األمريكية، هنالك       11الدولية، ألن ذلك من نوع التفسير الذي قال إن هجمات           
واضاف بشارة   .جماعات اسالمية تكفيرية موجودة وهناك من يدعمها، وهناك من يدعمها ثم ينقلب عليها            

دولة اللبنانية التي اعتدوا عليها في      ان هناك اتفاقيات بين اللبنانيين والفلسطينيين يجب ان تحترم وهناك ال          
حادث الجيش ويجب ان تدافع عن نفسها وال بأس بذلك، ولكن تعريض المدنيين للخطر كارثة كبرى وانا                 

 .اراه امتدادا للمأساة الفلسطينية، ان يتم التعامل مع الفلسطينيين بهذا الشكل
31/5/2007الدستور 

  
 "يعتبر مبادرة لحود" البعث"جعجع يرفض و 

رئيس اللبناني اميل لحود، في شأن تـشكيل        التفاوتت المواقف السياسية من المبادرة التي اطلقها        : تبيرو
وأعلـن رئـيس الهيئـة       .حكومة سداسية، وذلك بحسب انتماء المعلقين عليها الى المواالة أو المعارضة          

، معتبراً انه   "سيد بكركي "ذي حمله لحود الى     الطرح ال "سمير جعجع رفضه    " القوات اللبنانية "التنفيذية لـ   
إلفتعال هذه االزمة بغية الضغط علينا لني" فتح االسالم "انهم من ارسل منظمة     "بمثابة مؤشر يدل على     

وأكد ان الحكومة الحالية لـن تتغيـر اال فـي      ". عن فشلهم في هذه الحال    "، معرباً   "الحكومة التي يبغونها  
بحيث تسقط "نواب او بعد اجراء االنتخابات الرئاسية، اما داخل مجلس ال: حالتين

أولوية التفـاهم   "على    
عل

ني"ان  " صوت لبنان "حديث الى إذاعة    النيابية وليد عيدو في     " المستقبل"واعتبر عضو كتلة    
من خالل طرح فكرة الحكومة السداسية كانت واضحة في تحويل األنظار عن المحكمة الدولية وقـضية                

ان مبادرة لحـود تـستحق التأييـد        "واعتبر النائب السابق فيصل الداود في تصريح        بينما  ". فتح اإلسالم "
  ".لحل سياسي والتمهيد للدخول الى االستحقاق الرئاسي في اجواء وفاقيةوالدعم لها، ألنها تفتح الباب 

ان المبادرة التي اطلقها الرئيس لحود، تـشكل فـي هـذه اللحظـة              "ورأت القيادة القطرية لحزب البعث      
  ". المصيرية من تاريخ لبنان، مدخالً جدياً لمعالجة االزمة الراهنة بكل تشعباتها

  31/5/2007الحياة 
  

  معه لم ينقطع
با
اخ

الرافض تصنيف حزب اهللا كمنظمة إ" لى موقفها زالت ع 
 أن المصادر الفرنـسية الرسـمية       بيد .حزب اهللا ليس مدرجاً على الالئحة األوروبية للمنظمات اإلرهابية        

 لن تغيـر    وانها" دورية ومنتظمة ومتواصلة  "التي أكدت للشرق األوسط أن االتصاالت مع قادة حزب اهللا           
رأيها إزاء ضرورة أن يتخلى الحزب عن سالحه بموجب ما تطلبه القرارات الدولية لكنها ترهن تحقيـق             

 .هذا الهدف بالتوافق اللبناني
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  العجز اإلجمالي في الموازنة تقر ب  وزارة المال: لبنان .69
 العجز اإلجمالي في الموازنة وعمليات الخزانة بلغ        أعلنت وزارة المال أن    : حسين عبد الكريم   -بيروت  

را بالمقارنة مع الفترة ذاتها مـن        

70.

المي للوكالة العربية السورية لالنباء سانا، انه ال تغييـر فـي الموقـف الـسوري ازاء                   

  ". ة اللبنانية
يعكس إنقسام"في خبر لها عن الجلسة، ان اقرار المحكمة الدولية          " سانا"واعتبرت  

عاطي مع موضوع يشكل سابقة في القانون الدولي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضـافة الـى                 
اساته السلبية على الـساحة      من إنتقاص لسيادة لبنان وإنعك           

71.

أن القاهوأوضحت  . الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت بقبول هذه الصفقة      
يت الفلسطيني أوالً وأن تبرهن حماس وفتح على أن القيادات السياسية لهما هي من تتحكم في األجنحة                 

  
  

 مليا519 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره       1102حتى شهر أبريل الفائت     
 مليار  765( في المائة    23، وأوضحت الوزارة أن أحد أسباب ارتفاع اإلنفاق اإلجمالي بنسبة           2006عام  
 مليـار ليـرة،   412، ارتفاع في اإلنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب   2006يل  بالمقارنة مع أبر  ) ليرة

 مليـار ليـرة     237 مليار ليرة أي بارتفاع قـدره        1600فيما بلغ مجموع اإلنفاق على خدمة الدين العام         
 .مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها العام الفائت، باإلضافة إلى التحويالت على الضمان االجتماعي

  31/5/2007الشرق القطرية 
 
   إقرار المحكمة سيؤدي إلى تردي األوضاع أكثر في لبنان   : دمشق 

أكدت دمشق، مساء امس، انها لم تغير موقفها من مسألة انـشاء المحكمـة ذات               : ا ف ب، سانا، ي ب ا      
اقـرار  الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريـري، وهـددت بـان                

. في لبنان " مزيد من تردي األوضاع   "المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة قد يؤدي الى            
وقال مصدر اع

الفصل السابع يعد انتقاصاً مـن  إنشاء المحكمة الدولية تحت   "وأوضح ان   . المحكمة الدولية الخاصة للبنان   
سيادة لبنان، األمر الذي قد يلحق مزيداً من التردي في األوضاع على الساح

 المجتمع الـدولي فـي       
الت

اإلنفسام في الموقف اللبناني وما يشكله القرار
 دول من دون    10 دول عن التصويت مقابل تأييد القرار من قبل          5، وذلك في اشارة الى امتناع       "اللبنانية

  .اي اعتراض
وفي نيويورك، قال السفير السوري لدى االمم المتحدة باشر جعفري للصحافيين بعد التصويت في مجلس               

  ".الح الشعب اللبناني، ولبنان ككلبالتأكيد هذا أمر يتعارض مع مص"االمن 
  31/5/2007المستقبل 

  
   التبادلحماس وفتح عرقلتا صفقة: القاهرة 

كشفت مصادر مصرية، أمس، أن السلطات المصرية أبلغت وفد حركة حماس، الذي التقى مـع               : القاهرة
ين الفلـسطيني   رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، أن صفقة تبادل األسرى بين الجانب            

وقالت المصادر إن القاهرة حملت حركتي حماس وفـتح مـسؤولية     . واإلسرائيلي متوقفة إلى إشعار آخر    
إلقناع رئـيس         توقف مساعيها، واتهمتهما بتعطيل الجهود السرية المكثفة التي بذلتها خالل اآلونة األخيرة 

رة ترى ضرورة إعادة ترتيب      
الب

  .العسكرية الموالية لهما، ال العكس
وطبقاً لمصادر مصرية وفلسطينية، فقد كشفت الحوارات الثنائية بين المسؤولين المصريين وحركة فـتح              

وتتضمن هذه األفكـار ضـرورة      . نقاط أساسية سيجرى تداولها بين وفد حماس والجانب المصري        عن  
على أن تضم    ،   تثبيت وقف إطالق النار الداخلي، ووضع آلية برعاية مصر لمراقبة منع االقتتال الداخلي            

  . شخصيات فلسطينية محايدة غير محسوبة على أي فصيل فلسطيني لضمان حيادتها ونزاهتها
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72.

ضـي                  
و"، مشدداً على أن     "الفلسطينية قد تكون له نتائج وخيمة بالنسبة إلى المنطقة برمتها         

في النزاع الذي طال أمده في الشرق األوسط، يكتسي داللة خاصة بالنسبة إلى             عتبارها العنصر الرئيس    
األراضي الفلسطينية،           

  . الشرق األوسطيخ الثقة ومعاودة المفاوضات لبناء سالم عادل في 

 ة في فلسطين 

74.

ط امن كبـار ومـا يـسمى بمـدراء المحطـات                  

 الترتيبات التـي تبتغيهـا      
  .امريكا في لبنان ليتحول هذا البلد الى داعم السرائيل

  31/5/2007خبار اللبنانية األ
  
   المغربي يحذر من عواقب تمادي اسرائيل في تهويد القدسالعاهل 

حذر العاهل المغربي محمد السادس من عواقب وخيمة على مستقبل السالم في            :  محمد األشهب  -الرباط  
مدينـة  الشرق األوسط في حال تمادي إسرائيل في تهويد القدس الشريف وتغيير المعـالم الحـضارية لل               

ووجه، باعتباره رئيساً للجنة القدس المنبثقة عن المؤتمر اإلسالمي، رسائل إلـى قـادة الـدول                . المقدسة
األعضاء في مجلس األمن الدولي ورئاسة االتحاد األوروبي وقداسة البابا بينديكت السادس عشر ورئيسة              

ـ "مجلس االتحاد األوروبي ورئيس اللجنة األوروبية، أكد فيها أن    ة التـي عبـرت عنهـا الحكومـة     الني
اإلسرائيلية لتحويل المقرات الحكومية واإلدارية نحو مدينة القدس الشريف، وبناء آالف المـساكن، قـد               

، مطالباً بالتدخل لدى إسـرائيل لحـضها        "يترتب عنها فصل المدينة بصفة نهائية عن محيطها الفلسطيني        
وحذّر العاهل المغربي من أن     ". المنطقة وفي العالم  التخلي عن كل اجراء ال يخدم قضية السالم في          "على  

أي خطوة تقدم عليها إسرائيل في الظرف الراهن ستفضي حتماً الى تدهور في الوضع فـي األرا"
ضع المدينة المقدسـة    

با
بالنظر الى الوضع الهش والمقلق الذي يسود حالياً في : "، وأضاف "العالم اإلسالمي 

من هذا  وأخذاً في االعتبار توقف مسلسل السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، فإن أي اجراء إسرائيلي              
القبيل ال يمكنه سوى اإلضرار بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل اعطـاء انطالقـة جديـدة                  

واعـرب العاهـل المغربـي عـن        ". لمسلسل السالم ووضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده في المنطقة          
استعداده لإلسهام في جهود ترس

  31/5/2007الحياة 
  

مؤتمر جماهيري في القاهرة يدعو لتفعيل المقاطعة ودعم المقاوم .73
بإحياء الذكرى األربعين إلحتالل بقية     " حماس"في استجابة سريعة لنداء حركة المقاومة اإلسالمية        : القدس

دفاعاً "اً جماهيرياً، مساء الثالثاء، بعنوان      فلسطين، عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية مؤتمر       
، سبقه وقفة للحضور على ساللم النقابة تنديداً باالعتداءات الصهيونية األخيرة على المسجد             "عن األقصى 

 . االقصى والشعب الفلسطيني
 30/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لقاء خطير برئاسة شيني الشعال حرائق وفتن في دول المنطقة 

نقل مصدر مطلع في العاصمة االمريكية، للمنار، أن نائب الرئيس االمريكي ديك تـشيني عقـد،  فـي                   
مايو الجاري، اجتماعا سريا وصفه المصدر بالخطير، وذلـك فـي مكتبـه،           / السابع عشر من شهر ايار    

وحضره بعض مستشاري الرئيس جورج بوش وضبا
وقـال المـصدر، للمنـار، أن       . ية االمريكية في عدد من الدول العربية والشرق االوسـطية         االستخبار

المجتمعين استعرضوا الخطط والتحركات االمريكية في الساحة الدولية خالل الفتـرة المتبقيـة لواليـة               
 الرئيس بوش وتحديدا في المنطقة العربية، مع ضرورة العمل على تنفيذها بالسرعة الممكنـة، ووضـع               
تشيني امام الحضور عددا من الترتيبات التي تسعى اليها واشنطن، وتتمثل، في اشعال سريع للفتنة فـي                 
الساحة اللبنانية اعتمادا على حلفاء امريكا وضرورة تسليح هؤالء ودعمهم ماليـا مـن جانـب الدولـة                  

الخليجية النفطية، مشيرا الى عدم استبعاد تقسيم الدولة اللبنانية في حال فشلت           
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الشعال الحرائق وارتكاب عمليات ارهابية في العديد مـن الـساحات العربيـة                
والصاقها بمنظمات متطرفة وبالشكل الذي يخدم مساعي فرض 

جمع كـل القـوى الحليفـة مـع         ساحات، الخليجية والمغربية، وعمليات تخريبية في سوريا وايران، و        
.  

             

75.

وجاء في بيان   . ع الماضي          
مشترك للجنة اثر اجتماعها في برلين انها تسجل بان اعتقال اعضاء منتخبين 

 واعربت اللجنة الرباعية عـن      .وابا يثير قلقا خاصا مضيفا ان اللجنة دعت الى االفراج الفوري عنهم           
 ومجموعات ارهابية اخرى فـي    

76.

 لم يكشف عنهما في               
وحث البيان اسرائيل على تحويـ. يونيو حزيران وكذلك مع جامعة الدول العربية      

 والجمارك الى آلية تديرها اوروبا لتوصيل األموال الى الفلـسطينيين مـع             والر من عائدات الضرائب   

اما الترتيب الثاني الذي تم بحثه في االجتماع المذكور استنادا الى المصدر ذاته، فهو تـأجيج واشـعال                  
ـ               ا اسـرائيل   الفتنة في الساحة الفلسطينية بوسائل عدة، من بينها، تصعيد العمليات العسكرية التي تقوم به

ضد الفلسطينيين وتنفيذ عمليات اغتيال تخدم هذا الهدف واستمرار الحصار المفـروض علـى الـشعب                
الفلسطيني، ومنع الدول العربية من تقديم اية مساعدات لهذا الشعب، للضغط على السلطة بهـدف قبـول                 

والبدء الفـوري   . بنانحل امريكي يحمي اسرائيل لعشر سنوات قادمة وبعد الهزيمة التي لحقت بها في ل             
  .بعملية تطبيع بين تل ابيب والدول العربية ، تحت طائلة الترهيب والترغيب

وقال المصدر، للمنار، ان الترتيب الثالث يتمثل في تقسيم العراق الى دويالت ثالث تساهم فـي تخفيـف     
ضاف المصدر ان االدارة    الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش االمريكي على ايدي المقاومة العراقية، وا          

االمريكية اعدت خططا 
الترتيبات االمريكيـة ومـن بـين هـذه                 

ال
واشنطن لتتحمل ادوارها في عدوان مرتقب تنوي االدارة االمريكية شنه على ايران

وأكد المصدر، للمنار، أن ديك تشيني سيوفد في االيام القليلة القادمة، موفدين الى عدد من دول المنطقـة                  
االسـراع فـي وضـع الترتيبـات     للوقوف على التعاون والتنسيق الذي يجمعها مع واشنطن للمساهمة و 

  .االمريكية موضع التنفيذ
 31/5/2007المنار الفلسطينية

  
  الرباعية الدولية تدعو الى االفراج الفوري عن وزراء ونواب حماس المعتقلين  

فوري عن  دعت اللجنة الرباعية الدولية للشرق االوسط، مساء االربعاء، الى االفراج ال          :  وكاالت –برلين  
مسؤولين سياسيين لحماس بينهم وزير ونواب، كانت اسرائيل اعتقلتهم االسبو

في الحكومـة الفلـسطينية                 
ون

تنديدها بشدة باطالق صواريخ القسام على جنوب اسرائيل وكون حماس
" وطلبت اللجنة االفراج الفوري وبال شروط عن الجندي االسرائلي جيلعـاد شـاليت            . غزة تعزز تسلحها  

واعلنت اللجنة انها ستجتمع    .  مسلحة  من قبل مجموعات فلسطينية    2006يونيو  / الذي خطف في حزيران   
  .مع االسرائيليين والفلسطينيين"يونيو في الشرق االوسط / مجددا في حزيران

  30/5/2007وكالة سما 
   
  رباعي الوساطة يجري مباحثات مع اسرائيل والفلسطينيين في يونيو 

زم إجراء مباحثـات مـع      قال رباعي الوساطة للسالم في الشرق االوسط، يوم االربعاء، انه يعت          : برلين
االسرائيليين والفلسطينيين وكذلك الجامعة العربية سعيا الى إحياء آمال إحالل السالم التي أوهنتها جولـة               

وبعد اجتماع في برلين َعَبر رباعي الوساطة عن قلقه القوي بسبب المعارك الجديـدة              . جديدة من العنف  
لتي تقول انها تدافع عن نفسها من الصواريخ التي         بين قوات حركتي حماس وفتح في غزة ومع اسرائيل ا         

ودعا رباعي الوساطة كل األطراف الى االلتزام بهدنة واسرائيل الى          . تطلقها حماس على الدولة اليهودية    
التحلي بضبط النفس وحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على بذل كل ما في وسعه إلعـادة النظـام                  

وأعلـن  . سي المخطـوف اآلن جونـستون     .بي. االذاعة البريطانية بي   واألمن واالفراج عن مراسل هيئة    
الرباعي عن خطط إلجراء مباحثات مع االسرائيليين والفلسطينيين في موعد ومكان

 مليـون   700ل نحـو         
د
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وفي غـزة   . ضع لحظر فرضه الرباعي على المعونات المباشرة            

77.

وأفـادت إذاعـة الجـيش      . "إسرائيل"بوترينغ، معلناً استعداد أوروبا للدفاع عن          
 بأن أقوال غيرت بوترينغ جاءت بعدما دعته ايتسيك إلى ال"اإلسرائيلي"

عمل بجد من أجل الحصول على سالح نووي وتمرر أسلحة إلى           طهران ت "واعتبرت ايتسيك أن    . إليراني
وقف إذا لم تعمل أمم العـالم ضـد                   

  

78.

ويدعو القرار إلى تجميد التمويـل      . لف محاضر  أ 120رابطة البالغ عددهم        
األوروبي للمؤسسات األكادمية اإلسرائيلية ويستنكر مشاركة األكاديميا اإلسرائيلية

األخـذ بعـين االعتبـار      "ضاء الرابطة إلى مقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية وتدعوهم إلـى           
وانتقد المبـادرون للمقاطعـة     ". ديمية اإلسرائيلية     

79.

خالل 
لقائها مع وزير االعالم الفلسطسني مصطفى البرغوثي في رام اهللا أمس 

من  .حكومة السويدية الى التعامل بشكل كامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وكل وزرائها
طينية جراء الحصار الخانق واستمرار  االراضي الفلس

تجنب التعامل مع حركة حماس التي تخ
ويجعل " ال يخدم إال اسرائيل   "قال سامي ابو زهري المسؤول في حركة حماس ان بيان رباعي الوساطة             

هذه المطالب مرفوضة وهي ال تفعل سوى انهـا تقـوى           "وقال ابو زهري    .  الصراع الرباعي طرفا في  
  ."اعتقادنا بان اللجنة الرباعية ال تفعل شيئا سوى خدمة مصالح االحتالل االسرائيلي

  31/5/2007رويترز 
  
  يثير شهامة أوروبية تحريض إسرائيلي 

 رئيس البرلمـان    "شهامة"تسيك ضد إيران،     داليا اي  "اإلسرائيلي"أثار تحريض رئيسة الكنيست     : اي.بي.يو
األوروبي هانس غيرت 

عمل على وقف البرنامج النـووي              
ا

المنظمات األكثر عنفاً في الشرق األوسط، وهذا النشاط الخطير لن يت
يمكنكم أن  "ورد غيرت بوترينغ على ايتسيك قائال       . "سياسة الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد الخطيرة      

 أو أعلن عن عزمه تدميرها فإن االتحاد األوروبي سيدعم          "إسرائيل"م شخص وقوض أمن     تثقوا بأنه إذا قا   
  ."دولتكم من دون تردد

 31/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  رابطة المحاضرين البريطانيين تقرر مقاطعة األكاديميا اإلسرائيلية  

ة علـى إسـرائيل بـسبب       قررت رابطة محاضري الجامعات والمعاهد البريطانية، اليوم، فرض مقاطع        
وجاء . سياساتها القمعية وانتهاكات حقوق اإلنسان في المناطق المحتلة التي وصفتها بانها سياسة أبرتهايد            

القرار في مؤتمر اللجنة السنوي الذي عقد اليوم، واتخذ بأغلبية األصوات، ومـن المتوقـع أن يطـرح                  
للتصويت أمام كافة أعضاء ال

ويدعو كافة  .  باالحتالل        
أع

ة عالقات مع المؤسسات األكاالتداعيات األخالقية إلقام  
سياسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة واتهموها بممارسة سياسة األبرتهايد ، وانتهـاك حقـوق               

قـرار،  ورغم جهود بعثة إسرائيلية للحيلولة دون اتخاذ هذا ال        . اإلنسان ومنع الفلسطينيين من حرية التنقل     
  .إال أن األغلبية صوتت معه

  30/5/2007 48عرب
  
  الحزب االكبر يعترف بكامل حكومة الوحدة : السويد 

اكدت رئيسة قسم العالقات الدولية في الحزب االشتراكي السويدي ان ليند ان حزبها :  د ب أ-رام اهللا 
ودعت ليند  . أو تمييزيعترف بحكومة الوحدة الوطنية وبالتعامل مع جميع وزرائها دون استثناء

وخالل مؤتمر صحفي مشترك 
ال

جانبه استعرض البرغوثي االوضاع الصعبة في
وقال  . مليون دوالر من اموال الشعب الفلسطيني من عائدات الضرائب850اسرائيل في احتجاز 

البرغوثي انه جرى االتفاق مع ليند على مواصلة التعاون واالتصاالت والعمل على رفع الحصار عن 
                         .شعبنا
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  لى رفع الحصار عن الفلسطينيينروسيا تدعو إ .80
شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيـل كـامينين علـى             :  كريم المظفر  - وسكو

س في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية               

 31/5/2007الدستور 
  

م
ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدعم تكاتف الفلسطينيين الذي انعك

 إن روسيا تدعو إلى إقامة حوار مباشـر فـي           وقال . على أساس اتفاقات مكة بين حركتي فتح وحماس       
تسوية النزاع الشرق أوسطي، مشيرا إلى أن التسوية الشرق أوسطية يجب أن تتطور بثبات وينبغـي أن                 

  .يدعم المجتمع الدولي عمليات رص الصفوف لدى الفلسطينيين
  31/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  قطاع غزةإلى وقف فوري العمال العنف في مجلس األمن يدعو  
دعا أعضاء : ب.ف.ا

81.
مجلس األمن الدولي، أمس، إلى وقف فوري العمال العنف فـي قطـاع غـزة،                 

مؤكدين دعمهم لجهود رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرساء 
/ ن لشهر مـايو   زم تاله المندوب االمريكي في االمم المتحدة خليل زلماي زاد الذي يرئس مجلس األم             

اح كل االطراف االنضمام اليهم فـي دعـم          

 ةة الفلسطينيلسلط.82
قررت النرويج تحويل عشرة ماليين دوالر لحساب صندوق منظمة التحرير

وقال ستن أرنه روسنس ممثل .  االقتصادية في المنظمةسالم فياض بصفته رئيس الدائرة. مالية د
المالية في تخفيف العبء عن 

  31/5/2007فراس برس 
  

    مؤشر السالم العالمي دولة بحسب121العراق أقل الدول أمنا من بين  .83
 األمن الـداخلي      

  . تباعا في أسفلهاالعراق والسودان، إسرائيلت 

  
بالسجين زيارة بلير تهدف إلى مقايضة الممرضات البلغاريات: مصادر ليبية .84

وفي اعالن غير   . وقف اطالق نار           
مل

 بالح15ناشد اعضاء مجلس األمن ال    "أيار على الصحافيين،    
 ازاء خرق وقف النار فـي قطـاع         "قلقهم العميق "وأعربوا عن   . "نداء الرئيس عباس لوقف فوري للعنف     

 الذي تقدمه الحكومة    "اعلللدعم الف "غزة، مشيدين بجهود عباس لوقف المواجهات ومعبرين عن تقديرهم          
  .المصرية لهذه الجهود

 31/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
 ماليين دوالر ل10النرويج تقرر تحويل  

 الفلسطينية الذي يديره وزير 
ال

نأمل أن تساهم هذه المساعدة : النرويج لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
ميزانية حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المنهكة وفي التخفيف من األزمة االجتماعية في المجتمع 

ية بمكان ان تقوم الجهات المانحة األخرى أيضا باإلستفادة من هذا الحساب أنه من األهم. الفلسطيني
 .المستحدث لمنظمة التحرير الفسلطينية

 عامالً تمثل24 دولة في العالم وفقاً لمحصلة أدائها في         121رتب مؤشر السالم العالمي     
والخارجي، من بينها العنف والجريمة المنظمة واإلنفاق العسكري وانتشار القـوات المـسلحة والتعلـيم               

فـي حـين    الدنمارك،   و نيوزيلندا على رأس الالئحة كأكثر الدول أمنا تليها         النرويج وقد جاءت    .والدخل
حل

  31/5/2007الخليج اإلماراتية 

  المقرحي
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ذكرت مصادر ليبية معارضة بارزة، تقيم في لندن، أن الهدف الرئيس:  لندن-طرابلس 
 

 . قريب في تونس أو مصر أو المغرب

  عجز االحتالل.85

المستوطنات     

ية، وفشل  توطنات اليهودية والمواقع العسكر           

ها على الساحتين العسكرية والميدانية، رغم البساطة التي تميز هذا التكتيك، ورغم ما تعانيه               

، من المواد األولية، وحرص مهندسـوها       2001وتحديدا أواخر عام        

ة لألجنحة المسلحة لالعتماد على الذات في صناعة كافة المواد الالزمة لمتطلبات              

 سـم،   8 سـم، وقطـره      70هندسوها بلغ طوله            

، مما شكل حافزا لالسـتمرار               

 لزيارة بلير إلى 
 ات البلغاريات، من خالليتلخص في إحداث اختراق تاريخي في مسألة الممرض ،طرابلس الغرب

  
إعفائهم من حكم اإلعدام الذي أصدرته بحقهم المحاكم الليبية، مقابل تسريح عبد الباسط المقرحي، الذي 

يقطن السجون اإلسكتلندية، أو نقله إلى سجن
  30/5/2007 قدس برس

  
إعجاز المقاومة و.. صاروخ القسام 

  نان أبو عامرعد
استئصال حركة حماس   "الهجمة اإلسرائيلية العسكرية الحالية على قطاع غزة، البرية والجوية، وعنوانها           

، سببها األساسي ومسوغها الـرئيس، وفقـا لمـا أعلنتـه            "والقضاء على جناحها العسكري كتائب القسام     
لقسام التي تتساقط على المحافل السياسية ووزارة الخارجية اإلسرائيلية، هو وقف صواريخ ا        

  .والتجمعات اليهودية المجاورة لقطاع غزة
فما هي قصة صواريخ القسام، ومتى بدأت، وما هي آثارها الحقيقية على اإلسرائيليين، وأي آفـاق قـد                  

  .تسفر عنها الحرب الحالية، وما دور صاروخ القسام فيها؟
  بدايات التصنيع والتطور التدريجي

ا لصاروخ القسام المصنع محليا، دخلت المقاومة الفلسطينية مرحلة جديدة من المواجهة، حيث             باستخدامه
استطاعت وقتما تريد تهديد أمن اإلسرائيليين من جنود ومستوطنين، وبوقوع عدد من القتلى، ناهيك عن               

عدد أكبر من اإلصابات، جراء سقوط صواريخها على المس
  .كل محاوالت جيش االحتالل لمنعها، دخلت المقاومة مع االحتالل في معادلة صراع جديدة

وباعترافات المصادر العسكرية اإلسرائيلية ذاتها، شكلت صواريخ القسام التي يقوم الجنـاح العـسكري              
تيكات المقاومـة،   لحركة حماس بصورة أساسية بإعدادها وتصنيعها، نقلة نوعية إستراتيجية في أداء وتك           

فرضت نفس
  .القضية الفلسطينية من تأزم لم تشهده منذ عشرات السنين

وقد خاضت قوى المقاومة غمار أول تجربة إلنتاج صواريخ محلية تهدد المستوطنات داخل قطاع غـزة                
العام األول النتفاضة األقصى خالل  

  .على تطويرها باستمرار، حيث تم إنتاج أكثر من جيل منها
وبدأت المراحل األولى إلنتاج الصاروخ بالبحث عن الوسائل والمواد المتفجرة، وواجهت الكثيـر مـن               

دم توفر المواد الالزمة في األراضي المحتلة، ممـا حـدا بوحـدات             العقبات والصعوبات، تمثلت في ع    
الهندسة والتطوير التابع

  .الصاروخ
وبحسب بيانات لكتائب القسام فإن أول صاروخ أنتجه م

شديدة ) TNT( غرام من مادة الـ600 كم، وحمل في مقدمته رأساً متفجراً يحوي    3-2مداه بين   وتراوح  
  .االنفجار، ويتم إطالقه بواسطة قاذف

وفي البدايات األولى لتصنيعه افتقد الصاروخ دقة التصويب نحو األهداف
يمِض وقت طويل حتى أعلن تطويره، وإنتـاج        في تطويره والتخلص من العيوب التي ظهرت فيه، ولم          

، بعد تعديالت جذرية أهمها المدى الذي يمكنه من الوصـول إلـى داخـل               "2قسام  "طراز جديد منه هو     
  .التجمعات اإلسرائيلية
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خ       

 ذي ثالثة أرجل، ويقوم عناصر القسام بوضع حيث يتم إيقافه بشكل مائل على حامل .الصواريخ
ديله بناء عليها، بحيث غدت تشكل أسلوبا عسكريا حقـق                

  .ذيفة صاروخية

           

قة إطالقها، أصبحت ال تخطئ أهدافها، بل بـات                

 أو سـيارة     كانت تحصي في بـادئ األمـر تعـرض منـزل                

ع            

ـوى         

تـؤثر فـي               

سرائيلية السياسية والعسكرية على حد سواء، على اعتبار صواريخ القسام خطراً              

 6 كم، وازدادت حمولة رأسه من المتفجرات لتصل         12-9 سم، وزاد مداه ليبلغ ما بين        180وبلغ طوله   
  . سم12االنفجار، فيما بلغ قطره كجم من المواد شديدة 

وجاء هذا التطور النوعي للمقاومة، ليسلط المزيد من األضواء عليها بالمزيد مـن التحليـل العـسكري                 
رئيس االستخبارات العسكرية السابق، فإن لـصارو" شلومو غازيت "لطبيعتها وقوتها، ووفقا لما ذكره      

  .ة اإلنتاج، رخص التكلفةالقسام مميزات عدة أهمها بدائية التصنيع، سهول
ولم يطرأ تعديل جذري في طريقة إطالق الصاروخ سوى مالءمة القاذف ليكون مناسباً للحجم، وبالتـالي     
لم يتم التحكم فيه عن بعد، وأظهر عدد من شرائط الفيديو التي وزعت على وسائل اإلعالم طريقة نصب                  

وإطالق 
جهاز يشبه البوصلة على هيكله الخارجي، وتع

ووفقا لمعطيات جيش االحتالل، أطلقت المقاومة منذ االنسحاب من غزة  .نجاحات على مختلف األصعدة
 ق1000لسطور، ما يقرب من  وحتى كتابة هذه ا2005أيلول /في سبتمبر

سديروت، كيبوتس يئيري، كفار سعد، كفـار       : علما بأن أهم البلدات التي استهدفتها صواريخ القسام هي        
  .عزة، نحال عوز، عليت، كيسوفيم، نتيف عتسرا، معبر كارني، فيكيم، نير عام، كيرم شالوم، نتيفوت

وخ القسام على مدينة عسقالن الساحلية، وإن لم تنجم عـنوفي سابقة هي األولى من نوعها، سقط صار       
ـ               " اإلستراتيجية"سقوطه أي إصابات تذكر، إال أنه شكل إنذاراً ساخناً للدوائر األمنية التي تصف المدينة ب

التي يخزن فيهـا الوقـود      " كتسا"الحتوائها على أكبر محطة توليد طاقة تابعة لشركة الكهرباء، ومحطة           
  .والغاز
  الصواريخ على الجبهة الداخلية لالحتاللآثار 

بعد التطور الحاصل في طبيعة صواريخ القسام، وطري
  .من النادر تعرض المستوطنات للقصف دون وقوع إصابات أو أضرار

ويشار إلى أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
ـ      ، لكن بعد أن أصبحت الصواريخ تصيب أهـدافها،         "الطفيفة"للمستوطنين أو الجيش ألضرار، وتصفها ب

  .جراء القصف" جسيمة"من المنازل والمباني والسيارات ألضرار " عدد"بدأ اإلعالم يتحدث عن تعرض 
يق المتواصل لطائرة   ورغم أن قصف الصواريخ يتم في ظروف غاية في التعقيد والخطورة في ظل التحل             

االستطالع والمروحيات الحربية، فإنه أسفر عن إصابة عشرات المستوطنين والجنود بجروح مختلفـة،             
فيما تضررت ودمرت عشرات المنازل في المستعمرات والمجمعات التجارية والمصانع، إضافة للمواق

السنوات الست الماضية نجـد  وفي نظرة سريعة على معدل عمليات إطالق الصواريخ خالل  .العسكرية
  .سنوياً% 200تصاعداً مستمراً بنسبة تعادل أكثر من 

ورغم بدائية صواريخ القسام وتصنيعها اليدوي، فإن أثرها واضح وجلي على اإلسرائيليين الذين لم يخفوا               
  .صداه الكبير في تصريحاتهم المتالحقة

ادا إستراتيجية لها عالقـة بمـوازين القووصل األمر ببعض وسائل اإلعالم الغربية ألن تعطيه أبع        
 CNNالسائدة، حين وصفته بأنه الصاروخ البدائي الذي قد يغير وجه الشرق األوسط، فيما وصفته شبكة                

بأنه الورقة الشرسة في المنطقة، ومن غير الواضح كيف يمكن لهذه الصواريخ البدائيـة أن 
تقف عاجزة بال حيلة، فيمـا      " القوة العالية اإلسرائيلية  " وتجعل   اإلسرائيلي،–التوازن العسكري الفلسطيني  

  . أن هذا الصاروخ يشكل نقلة إستراتيجية تنخر في القوة العسكرية اإلسرائيلية الفائقةBBCأكدت قناة 
واتفقت جميع اآلراء اإل

  . على قوات االحتالل والمستوطنات في آن واحدمتصاعداً
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 بـاألجهزة التقنيـة                

  .واريخ القسام مرتب على نحو يثير اإلعجاب

أن حركة حمـاس    " يوسي كوبرفاسر "عن رئيس قسم األبحاث في هيئة االستخبارات العسكرية           

محافل أمنية تقلل من جدوى الجدار ألنه لم يعد قادراً على ضمان أمن إسـرائيل، فـصاروخ                   
يش لدخول                  

  
" أرييـل شـارون   " رئيس الوزراء السابق              

ها رؤوس اإلسرائيليين، بعد               
 بسبب اإلجراءات األمنيـة     48تلة عام     

ت آالف اإلسـرائيليين إلـى دائـرة                  

  .الت الهلع والصدمة التي يعانونها
طنات غزة وبعض التجمعات االستيطانية داخل             
ظل الـضغوط التـي يمارسـها             
بيراً أكثر من ذي قبل،          

ة أخرى،              

المحاذية لقطاع غزة داخل حدود فلسطين      " سديروت"فهذه الصواريخ التي اشتهرت باستهدافها لمستوطنة       
، تملك نقاط قوتها وتفوقها في ضعفها وبدائيتها، إذ يصعب رصـدها48المحتلة عام   

  .ل، مما أجبر اإلسرائيليين على االعتراف بالعجز عن منع إطالقهاالعالية التي يمتلكها جيش االحتال
السابق ووزير األمن الداخلي الحالي فـي       " الشاباك"رئيس جهاز األمن    " آفي ديختر "وفي هذا السياق قال     

تقرير أمني قدمه للحكومة، إن نظام إطالق ص
 بالبحث والتطوير، يتلوه إنتاج األجزاء، فالتركيب، ثـم توزيـع األدوار ميـدانياً              فثمة تدرج منظم، يبدأ   

والمسؤولية عن عملية اإلطالق، معتبراً أن وجود الجيش في قطاع غزة ال يساعد بالضرورة على منـع                 
  .إطالق هذه الصواريخ

فيما نقل 
من خالل هذه الصواريخ تواصل محاوالتها الرتكاب هجمات إستراتيجية ضـد إسـرائيل، ومقاتلوهـا               

  .مازالوا يواصلون إنتاج الوسائل القتالية بما فيها القذائف الصاروخية
 كما أبدى الخبراء العسكريون اإلسرائيليون تشاؤماً كبيراً حيال مستقبل التعامـل مـع هـذه الـصواريخ               

  ".الحماية من خالل الجدار"المصنعة يدوياً، خاصة بعد أن نجحت في إسقاط نظرية 
مما جعل 

القسام حول الجدار إلى وسيلة أقل مالءمة للوضع، ولو كان األمر عكس ذلك لما اضطر الج
.ونس ورفح، أو إغالق الحدود مع مصرخاني

بل وصل األمر ببعض التقارير األمنية للحديث عن عدم قدرة
على النوم بسبب مشكلة الصواريخ، التي نجح الفلسطينيون في أن يمطروا ب

اخل المناطق المحأن استصعب عليهم القيام بعمليات استشهادية د      
  .المشددة

فيمـا حـدد    ! إن إسرائيل أصبحت رهينة لصواريخ حمـاس      " يسرائيل حسون "وقال النائب في الكنيست     
رغم أن هناك أجياال تكنولوجية طويلـة       : إيجابيات الصاروخ بقوله  " عمير ربابورت "المراسل العسكري   

الذي يستخدمه الجيش، وبين القذيفة البدائية التي تطلقها حماس على عـسقالن،            تفصل بين السالح الدقيق     
فإنها قنبلة ذكية بفضل قوتها النفسية، ألن قذيفة واحدة أدخلت عشرا

  !.الرعب
  :ةأما على صعيد اآلثار المباشرة للصواريخ على اإلسرائيليين، فإنها تتضح في المشاهد التالي

  . الدخول الدوري للمالجئ تحت األرض-1
  . تعطل الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية-2
  . خلو الشوارع من المارة وكأن المستوطنات تخضع لنظام حظر التجول-3
  . ارتفاع معدل الفرار من المستوطنات والتجمعات المستهدفة-4
 السكان من حا إرسال المزيد من األطباء النفسيين لمعالجة-5

وقد شكل تصعيد المقاومة لقصفها الصاروخي على مستو
الخط األخضر المجاورة للقطاع، أزمة سياسية وعسكرية إسرائيلية، في 

حت توقع قتلى وجرحى، وتدميراً كالمستوطنون لوقف عمليات القصف التي أصب     
  .حيث خرجوا في مظاهرات كبيرة في بعض المدن مطالبين بوقفها

  تقييم إجراءات الجيش لمنع الصواريخ
التطور المطرد في تصنيع الصواريخ من جهة، واآلثار اإلستراتيجية األمنية والعسكرية من جه

  . ممثلة في الجيش للقيام بأكبر وأوسع الحمالت العسكرية ضد قطاع غزةدفعت بالمؤسسة العسكرية
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 ت كلها منع              

مؤسسات والمباني التي أصبحت في مرمى صواريخ            

  .عدة دولية، من خالل حملة دبلوماسية قامت بها لوقف إطالق الصواريخ

القـسام أن   

يحاول الجيش ابتكارها لمنـع إطـالق                
الحلول االقتصادية المتمثلة في الوعود بتمويل مالصواريخ، جاءت الحكومة ب   

، ورزمة الدعم الخاصة، واألفضلية الزائدة في مجاالت الرفاهية والتعليم والـصناعة            "سديروت"وخاصة  

وفي خطوة تأتي في إطار ثني المستوطنين عن الرحيل عنها، وافق الكنيست باألغلب

  

86.

أيام الندم، حقل األشواك، جهنم المتدحرجة، السور الواقي، رحلة باأللوان، المسار الحازم، فـارس              : مثل
الليل، قوس قزح، السهم الجنوبي، الطريق الحازم، أول الغيث، وأخيرا الحملة الحالية، استهدف

إطالق صواريخ القسام، وفشلت جميعها في منع إطالق الصواريخ، التي استمرت في التساقط بين فتـرة                
  :وأخرى، كما استخدم الجيش وسائل عدة لذات الهدف، وهي

  . قصف الورش الصناعية والمخارط ومعامل الحدادة-1
  . تفعيل منظومات اإلنذار األمنية داخل المستوطنات المحاذية للقطاع-2
  . الطلب من السلطة الفلسطينية نشر قواتها شمال غزة لمنع إطالق الصواريخ-3
 مليون دوالر الستكمال أجهزة اإلنذار المبكـر والـصوت، وتحـصين مبـاني              20 توفير أكثر من     -4

المستوطنات المحيطة بالقطاع، والتحصين الفوري لل
  ".فجر أحمر"فارات اإلنذار والبث عبر جهاز اإلنذار المبكر المعروف باسم القسام، وتركيب ص

ومع ذلك، أصبحت الذراع اإلسرائيلية الطويلة عاجزة وعديمة الجدوى في مواجهة ابتكـارات المقاومـة        
وبدأت " يدها المقطوعة "المتتالية في مجال تطوير الصواريخ، أكثر من ذلك، أخذت الخارجية اإلسرائيلية            

لية استجداء لمساعم
وأقر العديد من التحليالت بعدم القدرة على التغلب على صواريخ القسام، ومنها ما قاله المعلق الـسياسي                 

 الصواريخ،  ال يوجد للجيش في هذه اللحظة حل حيال       .. يجب الوقوف بشجاعة أمام الحقيقة    ": بن كاسيت "
فقط يمكن احتالل قطاع غزة والنتيجة عشرات القتلى اإلسرائيليين، فقدان الزخم السياسي، العـودة إلـى                

  .الركود، فقدان األمل، وبعد ذلك الزحف مجددا إلى الخارج حيال ضغط دولي
آالف اإلسرائيليين يقبعون في بيوتهم بانتظار صـاروخ         ": ميشال فروند "فيما قال البروفيسور    

ينزل فوق رؤوسهم، ويخترق أسطح منازلهم التي ال تستطيع أن تقيهم المطر، يقول ضـباط الجـيش إن                  
  !.الصاروخ غير دقيق، حسنا، لكنه قد يصل رأسك

وبعد فشل كافة الحلول األمنية والمعالجات العسكرية التي حاول و
الي سـخي للمـستوطنات           

  .والصحة والعمالة
ع ية علـى مـشرو                

، باعتبارها  %13قانون خاص يمنح سكان المناطق المحاذية لقطاع غزة تسهيالت ضريبية، تصل نسبتها             
من خطوط المواجهة، كما صادقت وزارة الدفاع على خطة متعددة الجوانب لتحصين البلدات في محـيط                

ـ    . مليون دوالر50غزة، بكلفة  ي أغـدقتها  ومع ذلك لم تفلح سلة الوعود والتـسهيالت والمغريـات الت
  .الحكومة على المستوطنين في إرساء روح الطمأنينة لديهم، وإقناعهم بالمكوث وعدم الرحيل

حياتنا هنـا   : الهدف المفضل لصواريخ المقاومة حين قال     " سديروت"جاء ذلك على لسان أحد سكان بلدة        
 عيوننا طوال الليل،    تحولت إلى جحيم ال يطاق، ال يمكن العيش على هذا النحو، إننا ال نستطيع إغماض              

  !.ونبقى نحملق طوال الوقت في السماء خوفا من مفاجآت القسام
 30/5/2007الجزيرة نت 

 
 تكنولوجيا السلخ والذبح والصواريخ  

  عبد الرحيم جاموس
لقد أخلى االحتالل اإلسرائيلي مستعمراته من قطاع غزة منذ سنة وثالثة أرباع السنة أي في نهاية صيف                 

 فرح الغزيون ومعهم جميع أبناء شعبهم الفلسطيني وامتهم العربية واإلسـالمية، وجميـع               م، وقد  2005
الدول والشعوب التي تود أن ترى الشعب الفلسطيني قد سار على طريق تحقيق أهدافـه فـي الحريـة                   
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 الجدار واالستيطان ومصيرها مجهول ما لم تفعل ما فعلته غزة، عنـدها وأنـا                   

أنـت تعـرف أن    .. أخي عبد الرحيم  : (اب         

الفلـسطينيون        

 واالستقالل، وقد انتظر الشعب الفلسطيني أن يرى قطاع غزة ينعم بالحرية واألمن بعد زوال االسـتيطان  
بل أكثر من ذلك أن يكون نموذجاً مصغراً للصورة التي ستكون عليها الدولة الفلسطينية العتيدة بعد زوال                 

 م، ولكـن المـشهد      1967االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي من جميع األراضي الفلسطينية المحتلة للعام          
!!! م للتحسر على أيـام االحـتالل      الحقيقي بقي مظلماً وحزيناً، مما يدفع الكثيرين من الفلسطينيين وغيره         

وهنا في هذه المقالة أستحضر حواراً جرى بين األخ الدكتور محمود الزهار ومجموعـة مـن الـشباب                  
 م، وكان وزيراً للشئون الخارجية لحكومة       2006الفلسطيني في مدينة الرياض حين زارها في ربيع عام          
ل الكبير في أن تتحول غزة إلى هـونج كـونج           السلطة التي شكلتها حركة  حماس  وقد كان يغمره األم          

العرب لدرجة أن حديثه وحواره مع الحضور كان منصباً على هذا الجانب فقط، مما دعا أحـد األخـوة                   
يـا  ... الحضور وهو زميل وصديق لألخ الزهار في المهنة وفي الحارة إلى أن يوجه إليه السؤال التالي               

: وقال" حماس"ذا عن الضفة الغربية؟ استدرك وزير خارجية        إن حديثك كله عن قطاع غزة وما      ... دكتور
أنت ترى أن الضفة فيها

وما الذي فعلته غزة ولم تفعله الضفة الغربية؟ أجاب والثقة          : كنت أجلس على يمينه توجهت إليه بالسؤال      
هل السلخ والذبح هو الذي أدى      : فقلت له مستنكراً  ) السلخ والذبح والصواريخ  (لواحد  تمأل نفسه بالحرف ا   

يا دكتور محمود أليس هناك فرع لكتائب القسام التابعـة لحركـة            : نعم، فقلت له  : إلى تحرير غزة؟ قال   
ور لماذا  بلى، الكتائب القسامية في كل فلسطين، فقلت له حسناً يا دكت          : في الضفة الغربية؟ فأجاب   " حماس"

إذن لم تنتقل تكنولوجيا السلخ والذبح والصواريخ القسامية من غزة إلى الضفة الغربية كي تنعم الـضفة                 
بما نعمت به غزة من حرية ودحر لالستيطان واالحتالل؟ فأج

عند هذا الجواب   )!!!  تثورها الضفة تاريخياً متخلفة ثورياً عن غـزة، وتحتاج أن تذهب غـزة إليها كي           
البليغ من وزير الخارجية العتيد أطرق الجميع بنظرهم إلى األرض مع إطالق ضحكة أو ابتسامة تعبـر                 

الحمـساوية  ) السلخ والذبح والصواريخ  (عن اندهاشهم من اإلجابة الشافية التي حلت لهم لغز استراتيجية           
سلكها الضفة لتنال ما نالت غزة من حرية ودحـر          في قطاع غزة، ورسمت االستراتيجية التي يجب أن ت        

  . لالستيطان واالحتالل
السلخ والذبح والصواريخ   (ولكنني وكثيرين مثلي من أبناء فلسطين ال زالوا ينتظرون أن تنتقل تكنولوجيا             

من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث سيكون تأثيرها أجـدى وأكثـر فاعليـة فـي وقـف          ) القسامية
تدمير الجدار الذي يبتلع أراضي الضفة الغربية وسوف يضطر االحتالل عندها إلى إخـالء              االستيطان و 

جميع مستوطناته ويكف عن بناء الجدار ويستجدي السالم مع الفلسطينيين، فمتى سيوجه الدكتور محمود              
القسام في  ومتى ستوجه األوامر لكتائب     ! الزهار األوامر إلى غزة كي تنتقل إلى الضفة الغربية لتثورها؟         

  ! . ؟)الستخدام تكنولوجيا السلخ والذبح والصواريخ(الضفة 
كريات أربع  (، ومن الخليل في     )معاليه أدوميم   ( إننا ننتظر أن تتساقط صواريخ القسام من أبو ديس في           

ومن قلقيلية  ) أرائيل(ومن نابلس وقراها وجبالها في      ) بيت إيل   ( ، ومن رام اهللا والبيرة وبير زيت في         )
نحو الجدار الذي يسد عنها الريح إلى آخره من مدن وقرى وجبال ووديان الضفة لتدك كافة المستعمرات                 
التي تبتلع المساحات الواسعة من أراضي الضفة الغربية وتقطع أوصالها، إنني لم أكن أنوي أن أكتب في                 

 الحوار كان غنياً ومثيراً     محتوى الحوار الذي دار بيننا مع األخ الفاضل الدكتور محمود الزهار رغم أن            
من الوحـدة الوطنيـة إلـى       (للشهية للكتابة في بعض جوانبه حيث طرح فيه الزهار كثيراً من المسائل             

واستمعنا منه إلى كثير من المواقف والتفسيرات البليغـة التـي           ) مشروع المقاومة ومشروع فك الحصار    
سائل الجوهرية التـي يتابعهـا قدمها الدكتور محمود الزهار حسب طريقته، بشأن تلك الم        

وخصوصاً ممن يعيشون منهم في الخارج، وبحاجة لمزيد من النقاش والتوضيح والتفسير، ولكنني آثرت              
أن أتناول فقط ما يجب على الضفة الغربية أن تفعله حتى تنعم بما تنعم به غزة اآلن من نعـيم الحريـة                      

ألخ محمود الزهار، لذلك أتوجه إلى جميع الكتائب المقاتلة في          ودحر االستيطان واالحتالل حسب رؤية ا     
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سـيدروت وجنـوب    (واإلجرامي على صواريخ القـسام التي تتــساقط علـى            

طنات فيهـا،   وأفقد المقاومة بريق انتصارها الذي أدى إلى تفكيـك المـستو          ! ت على قطاع غزة؟   

 وإن استمرار متابعة فلـول اإلسرائيليين من قطـاع غزة عبـر               
قصف سيدروت واالستمرار في تطـبيق      

قدس والضفة ومواصلة عدوانه على قطـاع            

إن سيدروت ليست هدفاً آنياً للتحرير لدى الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التاريخية، 

  

87.
  حلمي موسى

" بنك األهداف "ي قطاع غزة ومواصلة العمل ضد        

وأن توفر هذه الصواريخ وتعمل على نقلهـا        ) سيدروت بصواريخ القسام  (المقاومة أن تتوقف عن قصف      
إلى الضفة الغربية الستعمالها هناك من قبل كتائب المقاومة وفي مقدمتها كتائـب القـسام كـي يرحـل                   

 الضفة الغربية، وكي يعطى أهلنا في قطاع غزة اسـتراحة مـن رد الفعــل               االحتالل واالستيطان من  
اإلسرائيـلي الهمجي 

، وليتمكنوا من لملمة جراحهم ودفن شهدائهم وإعادة بناء ما دمر االحتالل من بيوت ومـساكن                )إسرائيل
طاع بأمس الحاجة لها علّنا نستطيع بناء قطاع غزة كنموذج مصغر لمـا يجـب أن     وبنى تحتية أصبح الق   

تكون عليه الدولة الفلسطينية العتيدة سواء من الناحية التنظيمية أو األمنية أو اإلدارية والعمرانية وغيرها               
  .همن مناحي الحياة ونثبت للعالم أن الشعب الفلسطيني جدير بإدارة شئونه وبناء بلده ودولت

بعد مرور أكثر من سنة على هذا الحوار المشار إليه مع األخ محمود الزهار ألم يدرك هو ومعـه مـن                     
أن استمرار متابعة فلول العدو االسرائيلي في سيدروت وعـسقالن قـد جـر              " حماس"األخوة في قيادة    

الويال
ألم تغطي اسـتراتيجية    ! وأعطى ذريعة إلسرائيل لمواصلة سياساتها العدوانية المتعددة على قطاع غزة؟         

الصواريخ والسلخ والذبح الموجه نحو سيدروت على جريمة االستيطان التي تزداد شراسة فـي الـضفة                
لوى كاألفعى في أحـشاء     الغربية وفي محيط مدينة القدس وعلى جريمة جدار الفصل العنصري الذي يت           

  !!!! الضفة الغربية ؟؟
إنني أؤكد ان االحتالل قد خرج من غزة ولن يعود إليها وأن المعركة الحقيقية للشعب الفلسطيني اليـوم                  
ليست في استمرار القصف نحو سيدروت، بل هي في توجيه األنظار نحو ما يحدق بالقـدس والـضفة                  

ستيطان حيث إن الهدف اإلسرائيلي الحقيقي في التوسع وابـتالع          الغربية من أخطار التهويد والتوسع واال     
أراضي الضفة الغربية وتهويد القدس،

فـي قطـاع    ) استراتيجية السلخ والذبح والصواريخ الزهارية    (
 لإلحتالل لمواصلة جريمته في الغزة قد وفر الغطاء الكامل    

  .غزة
وأن الهدف هـو                 
القدس والضفة الغربية بعد ما تم إنجازه في قطاع غزة، فالقضاء على المستوطنات المنتشرة في القـدس                 
ومحيطها وفي جميع مناطق الضفة الغربية يجب أن تكون هي الهـدف وليس سـيدروت أو عـسقالن،                 

للضفة الغربية الذي شخصه الدكتور محمود الزهـار        ) التخلف الثوري التاريخي  (ولذا يجب التغلب على     
 وأن ترتقي الضفة الستيعاب درس غزة وتكنولوجيا السلخ والذبح والصواريح كما سطرته غزة حـسب              

رؤية وفهم األخ الفاضل الدكتور محمود الزهار الستراتيجية وأساليب المقاومة، ألجل وضع حد لتهويـد               
القدس واقتالع االستيطان من محيطها وبقية أنحاء الضفة الغربية واكتمال عملية تحرير جناحي الـوطن               

  . وإنجاز الدولة الفلسطينية الموعودة
E-mail: pcommety @ hotmail.com30/05/2007 

                                                            
  ... دعوات إسرائيلية لمحو مدن فلسطينية  

في الوقت الذي تستقبل فيه العاصمة المصرية وفودا من الفصائل الفلسطينية للبحث في التهدئة، طالـب                
ـ   وبـرغم  . رض ردا على إطالق الـصواريخ     مناطق فلسطينية عن وجه األ    " محو"وزراء إسرائيليون ب

المنبثق عـن الحكومـة اإلسـرائيلية، نـاقش أمـس           , التهديدات فإن المجلس الوزاري األمني المصغر     
وفي ختام اجتماع المجلـس الـوزاري        .من التصعيد القائم وتحديد شروط التهدئة     " استراتيجية الخروج "

تهجة فاألمني، تقرر عدم تغيير السياسة اإلسرائيلية المن      

  

            42 ص                                      738:                                 العدد31/5/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

ار االستراتيجية أفيغدور ليبرمان وجوب توسيع العمليات البرية فـي              

وقال الوزيران أن الصواريخ التي يطالبون باستخدامها رخيصة الثمن وقليلة الضرر، ولكنها            . ية

لس الوزاري األمني شدد علـى               

ضاهم         

 وسوريا وإيران في إطار استراتيجية مشتركة                 

، تتحمل الجامعة العربية المسؤولية عن القطـاع        ن فلسطينيين كبار وسفراء أجانب      
وبحسب ال .وتبلور، الى جانب االوروبيين، قوة متعددة الجنسيات تصل الى القطاع         

جامعة العربية المسؤولية سيكون جزءا من بدء مفاوضات سياسية بين العرب واسـرائيل علـى حـث                 

وأثـار عـدد مـن الـوزراء        . المحدد المتمثل بالجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي       
وفق اقتراح نائـب    , اقتراحات متشددة ضد الفلسطينيين، بينها محو مناطق مأهولة بعد إخالء السكان منها           

ايلي يشاي الذي سبق ان تقدم باقتراح مماثل أثنـاء حـرب لبنـان              " شاس"رئيس الوزراء رئيس حزب     
من جهته، رأى وزير األخط .الثانية

القطاع وصوال إلى تقطيع أواصره والسيطرة على محور فيالدلفي، مطالبا بأن تبقى السيطرة اإلسرائيلية              
  . الدلفي إلى حين انتشار قوة متعددة الجنسيات هناكعلى محور في

ـ       ، بل طالب بعضهم بتعميـق الحـصار        "التوسع"و" المحو"ولكن وزراء الحكومة اإلسرائيلية لم يكتفوا ب
وطالـب الـوزيران مئيـر      ". بشكل تدريجي "وقطع إمدادات الوقود والكهرباء والماء عن سكان القطاع         

علـى األراضـي    " صواريخ قسام إسـرائيلية   "اريخ القسام بإطالق    شطريت ورافي إيتام بالرد على صو     
الفلسطين

  . تثقل على حياة الفلسطينيين وتدفعهم للمطالبة بمخرج
ته التي تقوم على أن الغارات والعمليات       يوفال ديسكين رؤي  " الشاباك"وعرض رئيس جهاز االمن الداخلي      

اإلسرائيلية قادت إلى تقليص سقوط صواريخ القسام، مشددا على أن الجهد اإلسرائيلي دفع نشطاء حماس               
وكان المنحى العام في النقاشات من جانب األمنيين اإلسـرائيليين، هـو            . والجهاد اإلسالمي إلى االختفاء   
  . مواصلة الضغط بالوتيرة الحالية

وأصدرت رئاسة الحكومة اٍإلسرائيلية بيانا أوضحت فيه أن اجتماع المج
وستواصل إسرائيل ضرب المنظمـات     . إسرائيل ال تدير مفاوضات لوقف النار مع منظمات إرهابية        "أن  

قيـود  وهي متحررة مـن أي      , اإلرهابية والضغط عسكريا عليها، وخصوصا حماس والجهاد اإلسالمي       
وجاءت اإلشارة إلى القيود الزمنية، لرفض ما قيل عن أن اجتماع مجموعـة الـدول الثمـاني                 ". زمنية

العسكرية اإلسرائيلية فـي    " نافذة الفرص "الصناعية الكبرى واللجنة الرباعية في ألمانيا، هو أقصى حدود          
  . غزة

عيد، ينبع أساسا من شعور بالخيبة      ويؤمن معلقون إسرائيليون بأن مواصلة عدد من الوزراء الدعوة للتص         
وشدد عدد من الوزراء بينهم يشاي، على عدم ر. جراء عجز الجيش عن حسم معركة الصواريخ      

وأشـار وزيـر رفيـع      . عن نشاطات الجيش اإلسرائيلي التي لم تفلح حتى اآلن في استعادة قدرة الردع            
ترك وزير الدفاع عميـر بيـرتس لمنـصبه         حقيقة قرب   "األلكتروني إلى أن    " معاريف"المستوى لموقع   

كما عزز هذا اإلحساس اإلدراك بأنه ليس بوسـع رئـيس الحكومـة             . أسهمت في اإلحساس بالمراوحة   
  ". ووزير الدفاع شن عمليات واسعة، جراء غموض المستقبل السياسي

عـن مظـاهر    ودفع هذا العجز بعض المعلقين العسكريين إلى القول أن حكومة أولمرت مستعدة للتنازل              
ويحاول عدد من  .الكرامة والقبول بأن تكون حماس من يطلق آخر الصواريخ، شرط أن يعقب ذلك هدوء             

الوزراء اإلسرائيليين إخراج الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في غزة عن بعده المباشر، واإلعالن عن أنه              
وفاز في خطاب ألقاه في تل      وهكذا أعلن وزير المواصالت شاؤول م     . جزء من صراع المحاور اإلقليمية    

أبيب أن حماس تتعاون بشكل مباشر مع كل من حزب اهللا
السيطرة على السلطة الفلسطينية، ولحظة حدوث ذلك فإن الـرئيس          "وقال إن حماس قررت     . لهذه القوى 

  ". ة واحدة وهي تدمير دولة إسرائيلسيكون من حماس مما يقود إلى اقامة كيان راديكالي يملك خط
أفشالوم فيالن وزهافا غلئون بلـورا      " ميرتس"أن النائبين عن حركة     " هآرتس"من جهتها، نشرت صحيفة     

وبحـسب الخطـة، التـي      . في االسابيع االخيرة مبادرة سياسية جديدة الستقرار الوضع االمني في غزة          
عرضت على مسؤولي

خطـة، فـان تـسلم       
ال
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في المرحلة االولى تبدأ مفاوضات على مبـادرة        ". 
وبعد ذلك تستكمل صفقة الجندي االسير جلعاد شليت بتحرير اسرى فلسطينيين , السالم

200  

88.
 ج اإلماراتية

وقبلها أحداث طرابلس في الـشمال      ” نهر البارد “ األزمة الناجمة عن احداث مخيم          

هذا المشهد المتشائم فـرض      .ض أن تتلمس لها حلوالً وتسويات        

 تجلى ذلك سريعاً في الرفض      وقد 

فـتح  “وى الفلسطينية المعروفة قد تبرأت من ظاهرة        صائل والق         

” فـتح االسـالم   “لق لظاهرة           

قة رزمة صف"مبادرة السالم العربية، ويشكل نوعا من       
بمن فيهم نـواب               
حماس ووزراؤها؛ وبعد ذلك يعلن عن وقف نار متبادل ومن ثم ترابط في غزة قوة متعـددة الجنـسيات                   

  . وع قرار في مجلس االمنتقدمها اللجنة الرباعية كمشر
وهي ستنتشر في محـور  . وتأتي القوة لسنتين حتى خمس سنوات وفقط بعد موافقة اسرائيل والفلسطينيين   

فيالدلفي لمنع التهريب وعلى الحدود مع اسرائيل لمنع اطالق الصواريخ وستتلقى صـالحيات فـرض               
بين اسرائيل والفلسطينيين وتشرف علـى      كما ستكون القوة مسؤولة عن التنسيق االمني        . القانون والردع 

وفضال عن ذلك، ستكون مسؤولة عن ترميم البنى التحتية ومـساعدة الـسكان الفلـسطينيين       . وقف النار 
   .ومؤسسات السلطة

31/5/7السفير 
  
  إلى أجل غير مسمى" ساخنة"أزمة مخيم نهر البارد  

الخلي
كانوا في صف المواالة أم كانوا في خندق المعارضة، يقيمون على           يكاد معظم السياسيين في لبنان سواء       

اعتقاد واحد، وهو أن
اللبناني هي أطول مما يتصور الكثيرون، وهي ستضاف إلى جملة االزمات والمآزق الضاربة رياحهـا               

ة منذ نحو عامين، وهي تتناسل من بعضها البعض، بدل أن تجد لها مخرجـاً، وتتعقـد   في الساحة اللبناني 
 جروحاً نازفة عو يوماً بعد يوم وتمسي   

معنيون نفسه بإلحاح خالل االيام القليلة الماضية على المسرح السياسي والعسكري اللبناني بعد أن أيقن ال              
في مخيم ما زال يعـيش بـين أزقتـه          ” فتح االسالم “باألمر بأن مسألة الحسم العسكري القتالع ظاهرة        

 .  الف نسمة أمر ليس باليسير أن لم يكن صعباً إلى حد االستحالة20الرطبة والمعتمة والبائسة نحو 
والعاجل والعنتريـات التـي     بالطبع تتعدد االسباب والمعطيات التي تجعل من التهديدات بالحسم السريع           

مارس بعد ساعات على اندالع أحداث مخيم نهر البارد عبارة عـن             / آذار 14أطلقها بعض أركان فريق     
  :وأبرز هذه االسباب. تنظيرات وتمنيات تطلق في الهواء ويصعب تطبيقها على حيز الواقع

يعتقد انهـم   ( مقاتل   500ق نحو   حاجة الجيش اللبناني أليام وأسابيع على دخول المخيم المذكور وسح          -1
  ). عديد فتح االسالم

ما يمكن أن يثيره األمر من ردود فعل سلبية لدى الرأي العام المحلي والعربي والعـالمي سـتجعل                   -2
الجيش اللبناني وحكومة الرئيس السنيورة في وضع المحرج والمحاصر بشبهة إبادة قسم مـن الـشعب                

  .بؤسالفلسطيني والالجئين في مخيمات ال
االنقسام الحاد والعميق في المرجعية الفلسطينية المعنية التي كان يؤمل أن تغطي عملية اقتحام مخيم                -3

نهر البارد سياسياً أو تساهم هي عبر قوات من فصائل منظمة التحرير الفلـسطينية فـي حـسم االمـر                    
.عسكرياً أو تقدم وحدات من الجيش اللبناني الزاحف إلى داخل المخيم          

المعلن لغالبية الفصائل الفلسطينية المنضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية والخارجـة عنهـا ألي               
. عملية اقتحام عسكري للمخيم، وطلب فرصة غير محددة زمنياً إليجاد تسوية سياسية سلمية للموضـوع              

وقد تأكد هذا األمر على رغم أن جميع الف
  .وعدتها خارجة عن النسيج الفلسطيني العام، وعلى توجهات الشعب الفلسطيني الالجئ في لبنان” االسالم

وأحـزاب  ” أمل“وحركة  ” حزب اهللا “رفض المعارضة الوطنية اللبنانية الصريح والواضح وال سيما          -4
السياسي تغطية أي عملية عسكرية تنادي بحسم الموقـف عـسكرياً           وقوى وشخصيات أخرى لها وزنها      

علماً أن هذه القوى أبدت منذ البداية رفضها المط. واقتحام مخيم نهر البارد   
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 نصر اهللا جازماً وحازماً، في رفض أي اقتحـام           

عتـداء              

تهمة المعارضة له بأن ثمة افرقاء وجهات فيه قد غضت البصر من االصل                   

المعدات إلى الجيش اللبناني فـي محاولـة                 

الراغب بتكرار التجربة العراقية السيئة الصيت والسمعة فـي         ” القاعدة“وعدتها واحدة من وحدات تنظيم      
 ايضاً تنديدها المطلق باستهداف الجيش اللبناني الذي بات بنظر جميع االفرقاء في لبنـان               بيروت وأعلنت 

جيشاً وطنياً ال غبار على توجهاته وهويته الوطنية، وبات أيضاً ربما من المؤسسات الوطنيـة الجامعـة                 
  .القليلة في بلد تعاني مؤسساته انقسامات حادة بين المواالة ومعارضة

السيد حسن” حزب اهللا “ألمين العام ل    ولقد كان موقف ا   
ألي مخيم فلسطيني، من منطلق الحرص على الجيش اللبناني وعلى الشعب الفلسطيني في آن، وتفضيله               

  . خيار البحث عن مخارج وحلول سياسية
الموقف للسيد نصر اهللا ووضعه فـي       وعلى رغم أن بعض رموز المواالة والحكومة حاول استغالل هذا           

إال أن الكثير من هذه الرموز عادت الحقاً إلى القـول           ” فتح االسالم “خانة انه يساوي بين الجيش وحركة       
إنها ال تحبذ من االصل وال تؤيد مسألة الحسم العسكري وانها تريد فقط القبض على المتهمين باال

  . مخيم وتقديمهم إلى محاكمة عادلةعلى مواقع الجيش اللبناني في محيط ال
تبين للمعنيين باألمر مباشرة أن فتح االسالم ليست حالة معزولة داخل مخيم نهر البارد كمـا أشـيع                   -5

اوالً بل انها ربما كانت تمتلك خاليا نائمة في مناطق ومخيمات اخرى وربما اغرت مجموعات سلفية أو                 
وبمعنى آخر، بات واضحاً لدى السلطات اللبنانية أنه        . نا وهناك اسالمية بالتعاون معها وتفجير المواقف ه     

ربما كان في مقدورها الشروع بالهجوم على فتح االسالم في مخيم نهر البارد ولكنـه لـن يكـون فـي               
  .مستطاعها تقدير العواقب والتكهن بالنتائج والتداعيات

م اصيبت الحكومة اللبنانيـة والفريـق    اندالع احداث المخي  والمالحظ انه بعد مضي األسبوع األول على      
السياسي الذي يحتضنها ويتبناها بكثير من االرباك حيال مسألة معالجة الموقف الناتج عن أحداث المخيم،               
فهي على سبيل المثال قالت اوالً انها اعطت الجيش الضوء االخضر لحسم الموقف عسكرياً ثم عـادت                  

ة أسبوع لمعالجة الموقف المشتعل في المخيم خـالل اسـبوع           لتقول إنها تعطي الفصائل الفلسطينية فرص     
  . والحقاً عادت لتقول إنها لم تحدد سقفاً زمنياً للحسم، وان تقدير االمر كله متروك لقيادة الجيش

وبصرف النظر عما يمكن أن يؤول اليه ترك األمر بيد وسيط فلسطيني سيكون عليه أن يقنع حركة فتح                  
لى شاكلة تسليم المطلوبين عندها بتهم االعتداء على مواقع الجيش ومـن ثـم              االسالم بالقبول بعرض ع   

ترحيل غير المطلوبين إلى خارج لبنان بعد القائهم السالح وهو احد العروض واالقتراحـات المطلوبـة                
للحل فإن الظاهر أن االندفاعة التي بلغت حد الجموح التي أبداها بعد الزعماء اللبنانيين وال سـيما مـن                   

وز تيار المواالة الستئصال حركة فتح االسالم وانهاء هذه الظاهرة عن بكرة ابيها قد خفت وتراجعت                رم
  : وبات على هذا التيار عموماً مهمات جليلة وكبرى ابرزها

أن عليه أن يدفع عن نفسه  
تح االسالم إلى لبنان وعلى السماح لها بالنمو والترعرع ومن ثم التجذر فـي              على مسألة دخول ظاهرة ف    

كما أن على هذا التيـار    .داخل مخيم نهر البارد والتحول إلى حالة صارت عصية على االقتالع بسهولة  
أن يدفع عن نفسه تهمة اخرى مستحدثة وهي تهمة االنصياع الضمني لشهوة االدارة االمريكية الراغبـة                

ح جبهات اخرى مع األصولية وتنظيم القاعدة ومتفرعاته وساحات أخرى غير الساحة العراقية الملتهبة              بفت
بإمكانات التحول إلى ساحة مواجهة بفعل ضعف قبضة الـسلطة          ” الحبلى“حالياً وبالتحديد الساحة اللبنانية     

خيمـات بعيـدة عـن       من جهة أخرى، وكون هذه الم      12فيها من جهة ووجود المخيمات الفلسطينية ال        
وبالطبع فإن المعارضة تأخذ مصداقاً لما تذهب اليه مسارعة          .متناول يد السلطة واجهزتها منذ زمن بعيد      

االدارة االمريكية إلى مد جسر جوي لنقل االسلحة والذخائر و
ة العواقب القتحام مخيم نهر البارد وخوض       مكشوفة لتشجيعه على المضي قدماً في مغامرته غير المأمون        

غمار حرب مخيمات ثانية عرف لبنان مثلها في حقبات عدة من تاريخه الحديث وبالتحديـد مـن عـام                   
   .1991 وحتى عام 1973
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ما ابقت الوضع على ما هو عليه في محيط نهر البارد في حال استنزاف                  

ال يخفي تخوفاته وخشيته من تكرار النسخة        
العراقية في الساحة اللبنانية وبالتحديد في الشمال المتاخم لسوريا والذي ب

سكة مفتوحة ليس من السهل اقفال منافذها التي بات الكثيرون في العراق ولبنان خبراء              ) ر المعلومات 

والواضح ايضاً أن المعارضة لن تتعاطى بإيجابية مع كل العروض التي قدمتها لها المـ

 الشلل، وغايتها الثانية المعلنة تشريع كل ارتكابات              

89.

بحسب رأينا ال يعدو أن يكون االستسالم للعدو والكف عن مقاومتـه، مـن دون               ) حتى ال نعمم  (أكثرهم  

وفيما تمضي المعارضة في كيل هذا التنوع من االتهامات للسلطة وتحذيرها من خوض غمار مغـامرة                
ؤسسة وطنية جامعة عبر زجه في معركة خاسرة سلفاً، وفـي اتهامهـا             القضاء على الجيش وضربه كم    

أيضاً بعدم القدرة على إدارة األمور، بدليل ما تعيشه البالد من مآزق وازمات متتالية ومتداخلة، وفيمـا                 
تمضي المواالة، بالنسج على قنواتها المعهود وهو القول ان األزمة من ألفها إلى يائها هي مـن النظـام                   

 وحلفائه في لبنان بغية الحيلولة دون إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس االمن تحـت                 السوري
الفصل السابع بعد تعذر اقرارها في المؤسسات الدستورية اللبنانية، فإن الثابت أن ازمة مخيم نهر البارد                

 تكون جزءاً من مـواد      ستكون واحدة من االزمات الدائمة في لبنان وستأخذ بطبيعة الحال مكانها في أن            
  .السجال الحاد بين المعارضة والمواالة إلى اجل غير مسمى

وبالطبع ستجد المعارضة الفرصة مؤاتية لها لكي تشمت بالحكومة الخارجة منها والتي تحاصـرها منـذ    
اشهر بتهمة الالشرعية والالدستورية وهي تراها تغرق في مأزق جديد لن تخرج منه إال وهـي منهكـة                 

وبالطبع فإن في صفوف المعارضة من يرى بشكل صريح وواضـح            .ة بالجراح النازفة والراعفة   ومثخن
أن المواالة ستخسر في كل الحاالت فهي ستخسر هيبتها وهالتها إذا ما مضت قدماً في مخطـط اجتيـاح                   
مخيم نهر البارد وخوض مواجهة مفتوحة وحاسمة مع قوة تدرك انها ليست وحيـدة ومعزولـة وهـي                  

 مكلومة ومجروحة إذا ستخرج
للجيش وللشعب الفلسطيني وكذلك لن تكون رابحة بالتأكيد إذا ما هي تراجعت عن كل وعيدها وتهديدها                

قبل بالتحديـد   فضالً عن ذلك كله فإن المعارضة تجد أن الخسارة الكبرى للمواالة ولتيار المست             .لآلخرين
هي في التشرذم الذي فرض نفسه على الشارع السني وخصوصاً في الشمال بفعل هذه االحـداث إذ ان                  
هذا التيار الذي حصر لفترة من الزمن بنفسه مزية التحدث باسم السنة كل السنة في لبنان سيجد نفسه في                   

ومهما يكـن مـن امـر        .ميين فيه اصطدام تلقائي مع االسالميين واالصوليين في هذا الشارع، ومع القو         
حسابات المعارضة واالحالم واآلمال التي تبنيها على هذا الصراع المحتدم منذ اسبوع ونيف على جبهة               
الشمال فإن االكيد أن ثمة معطيات جديدة في كل الواقع الـسياسي والعـسكري واالجتمـاعي اللبنـاني                  

من ستفرض نفسها بقوة بفعل احداث الشمال فثمة في بيروت          
حسب (ينه وبين الساحة العرقية               

اكث
  .فاصيلهافيها وضالعون بأدق ت

واالة بـشخص                 
رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للعودة إلى طاولة الحوار والقبول بتأليف حكومة وحدة وطنية تأخـذ مـن                 

النقاط الـسبع، وتمهـد      و 1701ضمن برنامجها بعين االعتبار مقررات مؤتمر الحوار الوطني والقرار          
لالنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد فالجلي وحسب اكثر المعلومات أن المعارضة لن تقبل بعد اليوم               
ما كانت تطالب به قبل احداث الشمال وبالتحديد لن تقبل المشاركة في أي تسوية سياسـية علـى هـذا                    

نيورة، الغارقة حتى اذنيها في لجة ازمـات        االساس تكون غايتها المضمرة االولى انقاذ حكومة فؤاد الس        
دستورية وسياسية وأمنية واجتماعية تجعلها قريبة من

  . هذه الحكومة في فترة خروج وزراء المعارضة الستة منها
  31/5/2007الخليج اإلماراتية 

   
  ماذا يريد حكماء القضية الفلسطينية؟  

 ياسر الزعاترة
وما يريد  . كثيراً ما يستخدم حكماء القضية الفلسطينية حوادث وقضايا ملتبسة من أجل ترويج ما يريدون             
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صورايخ التي تطلقها قوى المقاومة الفلسطينية باتجاه سديروت وبعض المواقع اإلسـرائيلية مـن               

 . و الهمجية على تلك الصورايخ

نذكّر أن حماس ليست الوحيدة في المعركـة، إذ                 

حت االحتالل يبدو من العبث تقييم المعركة فقط عن طريـق ميـزان                 

 . ال يتوقف

ـل     

، وما تابعنـاه هـو                  
محض تطبيع مجاني، أو حراك سياسي يصب في خدمة المحتل سياسياً وأمنياً وا

 . مشروع أوسلو والسلطة التي انبثقت عنه
 بأن أفق التسوية مسدود، وأن اإلسرائيليين ال يملكون مـا يقدمونـه       

يها قومنا لم تفض إال إلى زيادة االستيطان للفلسطينيين، وأن المشاريع التي سار ف     

90.

، وربما الشهور األخيرة، اسـتخدمت      في األسابيع . السؤال عما سيترتب على ذلك االستسالم من تداعيات       
قصة ال

قطاع غزة في سياق هجاء المقاومة، وبالطبع تحت الفتة الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني الـذي                
يعاني من ردود العد

سنلخص ها هنا بعض ما قلناه سابقاً من دون أن نشير إلى عدد من مقاالت الصحف اإلسـرائيلية التـي                    
تتحدث عن انتصار حماس في معركة الصواريخ، فيما 

لك عـن طريـق     تشمل الفصائل األخرى بما فيها تلك المعروفة برفع لواء الحكمة الثورية، حتى لو تم ذ              
  .شراء بعضها من المصنعين األصليين وإطالقها بعد مهرها باالسم الجديد

في معارك الشعوب الواقعة ت: أوال
قبل الخسائر، ألن من الطبيعي أن تكون خسائر الشعب المحتل أكثر من الجنود المحتلين، وقد أشرنا من                 

هي التي حظيت بمديح دائم من      : وقد نذكّر هنا بانتفاضة الحجارة وخسائرها     . إلى تجربة الجزائر وفيتنام   
 . القوم
إن ردود المحتلين على عمليات المقاومة كانت شرسة على الدوام، وال ينحصر ذلك في عمليـات                : ثانيا

 .إطالق الصورايخ
لرد على المحتلين، ولو توفر ما هو أنجع منها السـتخدم،           إن هذه الوسيلة هي المتوفرة في سياق ا       : ثالثا

مع العلم أن التخطيط لعمليات من نوع آخر 
هـل  . إن من يهجون عمليات إطالق الصورايخ لم يكونوا أكثر رحمة مـع العمليـات األخـرى               : رابعاً

العـسكرة، أي    قوم  تذكرون كلمة حقيرة في وصف إحدى العمليات االستشهادية، وهل تذكرون رفض ال           
  .المقاومة المسلحة بكافة أشكالها؟

ليس هذا هو الهدف من هذه السطور، لكنها مقدمة لسؤال ماذا يريد حكماء القضية الفلسطينية، ومن بعده                 
ثم ماذا لو   ...  وال تمتد لتشمل أسئلة القضية األخرى؟      اعبثيتهولماذا تتوقف حكمتهم عند أسئلة الصواريخ       

بماذا يعدنا القوم مقاب. العسكرة، أي المقاومة المسلحة    ق الصواريخ، بل وكافة أشكال    توقفنا عن إطال  
ذلك؟ سيحدثوننا عن إحراج المحتل، لكن سيرة عقود من الركض خلف سراب التسوية وقبـول العـرب                 

بقرارات الشرعية الدولية لم تفض إلى حرج المحتل، ومن ثم تطبيقه لتلك القرارات
قتصادياً كما هو حـال                  

لماذا تعجز حكمة هؤالء عن إقناعهم
وبناء الجدار وتهويـد            
القدس؟، لماذا ال تهديهم حكمتهم إلى القناعة بأن األفق الوحيد المفتوح أمام الفلسطينيين هـو اسـتمرار                 
المقاومة لكي يكون االحتالل مكلفاً فيتراجع كما هي تجارب التاريخ، وعنـدها فقـط يمكـن أن يجلـس                   

يعاً ليتفاهموا حول سبل المقاومة األكثر تأثيراً، بصرف النظر عما إذا كانـت صـواريخ أم                المعنيون جم 
  .)أيضاً فقط (67في األراضي المحتلة عام ) فقط(عمليات استشهادية، أم عمليات مسلحة ضد جنود 

ن ما يعرضه الحكماء لألسف هو االستسالم والشروع في الركض خلف سراب تسوية جديدة، لكنهم يقدمو        
 .ذلك في حلة زاهية من الحكمة وادعاء الحرص على دماء الفلسطينيين ومصالحهم

  31/5/2007الدستور 
 
  ... إما الدولة وإما الحرب األهلية 

  خليل أحمد خليل
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لي يبرئ نفسه كل علـى مقاسـه،   ومتداول كحدث خارجي، فيما الداخ         

. إلـخ .. ، واإلثنية، محل الوطنية والقوميـة واإلسـالمية            

الوقوع في أفخاخ حروب األهل، لكن بال غنيمة        ولة، وانفالت األمن واضطراب االقتصاد، و      

ها نحن مجدداً، وربما أخيراً، أمام منعطف جيوبوليتيكي، يتوقف عليه مصير النظام اللبنـاني بتركيبتـه                
المعجزة في السياسة المتعقلة تـصدر أوالً       . ياسية، وتالياً بوحدة أراضيه ومواطنيه    السكانية وبصيغته الس  

. عن مواجهة العجز، كل عجز عن الحكم المتماسك، الذي يوفر أمناً ودفاعاً واستقراراً ورفاهاً لمحكوميه              
كل بالجزء،  وهي تصدر ثانياً عن رجاالت دولة وإدارة وممانعة أو مقاومة مصممين مثالً، على افتداء ال              

وأخيراً تصدر عـن المجتمـع      . كما فعل جيش لبنان دائماً، وكما فعلت مقاومة شعب لبنان عند االقتضاء           
، منـذ   نمعجزة لبنا  ما الذي يحول  : والسؤال. المدني، بكل تكويناته وأرصدته وتياراته السياسية والثقافية      

 إلى عجٍز سياسي، مركب، 2005
بإعالم سياسي كاريكاتيري ومتعاٍد؟ أما الجواب الداخلي فال يزال مستبعداً لتاريخه ما دام كل أحد يفـسر                 

غير أن قراءة ما يحـدث      . ما يحدث، ال بواقعه، بل بعين خارجه، الذي يتوهم أنه يدين له ببقائه السياسي             
ياالت متسلسلة، ومن حرٍب فاصـلٍة بـين سياسـتين، سياسـة            اآلن تشفع بقراءة ثانية لما حدث من اغت       

االستقواء باألمريكي وتوابعه، وسياسة االستقواء بالعربي واإلسـالمي وحوافزهمـا، وتـسمح برؤيـة              
خريطتين سياسيتين، خريطة لالغتياالت والتفجيرات، وأخرى للحرب الخارجية على لبنان، فـي منـاٍخ              

ي، ويتراجع فيه التعريب لصالح التدويل، وبالقوة نفسها تتراجع الدولة،          يتراجع فيه المحلّي لحساب البران    
، في ما يظن كال الطرفين، مواالة الدولـة والمقاومـة           )الجانكاال(باالنقسامين المحلي والتدويلي، لحساب     

 في قراءة ثانية لما يحدث، يبدو جمهور الجمهوريـة ضـحية          . )عتبة انتصار (المعارضة لها، أنَّهما على     
كبرى، مميزة، للخطأ االستراتيجي لالعبين المحليين الذين يجهلون نسبياً جمهورهم الموزع حالياً علـى              
غاباتهم أو أدغالهم السياسية، والذين يجهلهم أكثر هذا الجمهور العام الذي فقد ثقته بـسياساتهم الفاشـلة،                 

  لماذا؟. والمدمرة، منذ عامين ونيف
ابات التشريعية وحتى البلدية، ال يسوغ انقسامهم الـراهن حـول الحكـم،             ألن اتفاق غالبيتهم في االنتخ    

وال يغفر لهم األداء االنقسامي الذي      . المتحول فخاً، مصيدة أو لغماً، ال تبرره فلسفة تآمر الخارج وحدها          
ثقـافي،   /فرضوه، بوعي أو بال وعي، على مجتمع يصبو إلى قيم سياسية جديدة، ال إلى انحطاط سياسي               

فالحد األدنى من وطنيـة الـسياسيين اللبنـانيين         . الغريبة” الذوات“وال إلى حالٍة من كسر الذات لصالح        
يفترض بهم، في هذا المنعطف الخطير على وحدة لبنان ذاته، اإلقدام على عقد اجتماع، إن لم نأمْل خطأ                  

ث، اعتراضاً عامـاً، قبـل أن       والحد األدنى من وطنية المجتمع يقتضي احتجاجاً على ما يحد         . بإجماع ما 
تحلَّ العنصريات أو العصبيات المحلية، الفئوية

فالدولة ال تقوم على خطأ استراتيجي كالذي يرتكب في لبنان منذ عامين، خطأ االنقسام الداخلي، ألسباب                
ثير من االرتهان لسياسات الخارج يجعل التوافق على إجماع داخلي          فك. محلية قليالً، وخارجية كثيراً جداً    

وكثير من االرتباط بالداخل يصد آنياً مخـاطر المتـدخلين          . من الممنوعات والمستحيالت أو المعجزات    
الخارجيين، ويرسم إطاراً مرجعياً للسجال السياسي ضمن منطق الدولة، ثم يحصن المؤسسات الوطنيـة،              

ؤسسات الجيش واألمن الداخلي واألمن العام، إلى جانب المؤسسات االقتصادية والتربوية           وفي طليعتها م  
ما يحدث إذاً للمجتمع ينعكس بدوره على دولة، تقاسم السياسيون سلطاتها، ثم            ... والثقافية، ال سيما الدينية   

ـ      . انقسموا فيها ومترَس كل فريق في موقعه المميز        ع االنـشراخي هـو     وبات نافالً القول إن هذا الوض
األفضل لجعل المواطن يفقد الثقة بممثليه الذين أوصلوه إلى ما هو فيه اآلن، واألفضل أكثر لكّل أشـكال                  

وأفضل أيضاً وأكثر لتفكيك البقية من      . التدخل الخارجي، واالعتداء على أمن المجتمع وسيادة الدولة معاً        
مؤسسات الد

  !اللهم إالّ إذا اعتبرت الجثث من الغنائم. دائماً
ال وهم أن دولة لبنان في أزمة كبرى، ناجمة من اختالالت بنيوية وظيفية، من بنية الرئاسات الثالث إلى                  

ته بأيـدي حماتـه ورعاتـه       بنى اإلدارات، ومفضية ال إلى تجديد نظام أو تحديثه، بل إلى زواله أو إزال             
إمـا بخـروج   : والحال، البد من وقٍف عاجٍل لهذه اللعبـة التدميريـة الذاتيـة      . المحليين وغير المحليين  
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إلـى             

 قبلوا بال دراية بمبدأ الجانكاال أو الحرب        وفي الحالة الثانية، يكونون قد    . ين   
. األهلية، وفوتوا على أنفسهم فرصة االنقالب الذاتي على هذا الوضع         

ربما اكتشف بعض اللبنانيين وأنا منهم أن االنقالب العسكري السياسي أفضل للمجتمع من سقوط               ،1967
 باستثناء حرب المقاومة كـان مقـدمات   2007 و2005 حدث ما بين ما

، )الجانكاال(وإذا لم ينهض ساسةُ لبنان، غير المتورطين مع         . لهذه الحرب على األهل   

91.

السياسيين من خيمهم ومتاريسهم، وقد صار الجيش حارساً لخيم ومخيمات ويافطات، وإما بخروج الجيش              
فمبادرة الـرئيس   . جبه الدستوري والوطني العام   نفسه من حراسة االنقسام، إلى حماية النظام، كما هو وا         

لحود، كما مبادرة الرئيس العتيد ميشال عون، تستحق جواباً عاقالً ممن يعنيهم بقاء لبنان، لهم ولسواهم،                
وتواصل جنبالط، نصر اهللا عبر بري، يستحق       . كوليد جنبالط وسعد الدين الحريري وفؤاد السنيورة، إلخ       

وإالّ . هللا، جنبالط، ثم مع عون ولحود واآلخرين، برعاية حكيم القوم، نبيه بـري            لقاء مباشراً بين نصر ا    
إذا تُرك العماد ميشال سليمان وحده في معمعان هذه الدوامات، فإن جيشنا الوطني لن يجد أمامه سـوى                  

  .)الجانكاال(
متمـردين أو    كلمة فارسية، معناها رجال الغابات، أو ذئاب األدغال، مـن قطـاع طـرق، و               )الجانكاال(

وحين يخرج سياسيون على قوانين الدولة الحديثة، يتحولـون نرجـسياً . خارجين على كل قانون   
مرضى سلطة، وهم يظنون أنفسهم رجال دولة، وبذلك يحولون المؤسسات الحديثة إلى غابات أو أدغـال      

 شـعبوياً متـسرعاً، وكـان       صحيح أن االنسحاب السوري من لبنان، مثالً، كان مطلباً        . يحكمها الجانكاال 
األفضل للبنان وسوريا أن يصار، رغم ضراوة االتهامات في مسلسالت االغتيال وسـواه إلـى تبـادل                 

فهذا االنكسار لعالقة دولة لبنان بمحيطها العربي، الوحيد والمباشر، كان          .. سلطات، وانسحابات مبرمجة  
قدير ألزمة أمريكا نفسها في الشرق األوسط       نتاج رهانات خائبة على الغير، ونتيجة قصر نظر، وسوء ت         

فصار لبنان مصيدة، وصار اللبنانيون طرائد صيادين ومحط رحـال المـصطادين            . ثم كان ما كان   . كله
لو كان هناك تعاون بين دولتي لبنان وسوريا ألمكن الحد من تقصير الدولة اللبنانيـة     . المحليين والوافدين 

و كان هناك تعاون أنضج بين هذه الدولة قبـل انـشطارها وبـين     على أرضها وفي متاهات حدودها، ول     
منظمة التحرير الفلسطينية، لما أمكن لما يسمى فتح اإلسالم بأن ينمو ويترعرع ويتفجر في مخيمات لـم                 
تُولها الدولة سياسة رشيدة وبعيدة المدى، صحيح أن هذه الدولة المستخرجة فجأة من رحـم الرعايـة أو                  

  رية، قد أخطأ بعضها في األداء وفي الرهان، ولكن مع ذلك، هل تستحق عقاب التدمير؟الحماية السو
لقد امتألت هوامش المجتمعات اللبنانية بفراغات أمنية، وبات الجانكاال الوافدون قادرين علـى التحـرك               

ر المحلة أو   والضرب في غير اتجاهات، مستفيدين من الجانكاال السياسيين، الذين ال يرون لبنان إالّ بمجه             
المنطقة التي يطبقون فيها أو عليها نظامهم السياسي، المخالف بدوره للنظام العـام، وخـصوصاً لمبـدأ                 

وبات على اللبنانيين إما أن ينتفضوا مع الدولة، ممثلة بالجيش، وإما أن يستريحوا فـي خـوفهم                 .. الدولة
وانتظارهم معجزة من عاجز

 سـنة، أي منـذ      40بعد تجربـة    

. الدولة، وانتشار الحرب األهلية 
لحماية الدولة، فإن    

، يونيفيلية جنوباً، وخيمية فـي      )حراسات(هذه األخيرة لن تجد لها مغيثاً، بعدما جرى توزيع الجيش على            
، ومخيمية شماالً، وجرى اتهام قوى األمنين الداخلي والعام بتقصير، هو في جـوهره سياسـي،                بيروت

بهذه المناسبة، أال يستحق لبنان، يا وليد جنبالط، إقداماً شجاعاً على إنقاذ؟ وفوق ذلك، أال               . وغالباً ابتذالي 
. ه اللعبة القاتلة؟ أعتقد ذلك    وحلفائك، يسهم في تغيير قواعد هذ     .. ترى أن لقاء مع نصر اهللا وعون وبري       

وأنا واثق بأنك لن تقصر مع رفاقك       . لقد استشهد كمال جنبالط ذات يوم، إليمانه بأن لبنان يستحق شهادة          
. فهؤالء أهلك وإخوانك  . وحلفائك، وأني سأراك قريباً في ضاحية المقاومة، وربما في ريف دمشق أيضاً           

  .)خليك مع أهلك وال تهلك(
  31/5/2007ية الخليج اإلمارات

 
  هل نحن أمام الفرصة األخيرة؟ 
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 المترتبة عن تلك وبالتالي فان االعتراف بوجود ازمة هنا واخرى هناك ال يبرر                 

 على زعامة الحـزب     األمن السابق عامي ايلون الذي يتنافس مع ايهود باراك             

لية وقلة خياراتها حتى فيما يتصل بكيفية معالجة الصواريخ الفلسطينية محليـة              

ن االمـر   

تتابع على األرض وبالممارسة فرض مخططاتها التي تطيح بكل آمال                

 وتدخالت االطراف    مواقف              

 باب المجاملة اجراء لقاءات متباعدة      ل اي جهد دولي او اقليمي في هذا االتجاه بينما يقبل من            

              

  طالل عوكل
ثمة من يقيم حساباً طويالً عريضاً على اعتبار ان الحال واحد عندنا وعند االسرائيليين مـن حيـث ان                   
الطرفين المتصارعين والمفترض ان يكونا شريكين في عملية السالم، يعانيان من ازمات رغم ان كـالً                

 اذا كان ذلك صحيحاً فإن من الخطأ االستنتاج بأن اآلثار المترتبة علـى هـذه                .منهما من طبيعة مختلفة   
االزمة، هي مثل اآلثار

، على الجانب االسرائيلي تعاني الحكومة مـن الفـشل        . بالمطلق التعايش مع ازمتنا او قبول التكيف معها       
وذلـك علـى   % 1وتراجع شعبية رئيسها وابرز وزرائها واحزابهم والتي بلغت بالنسبة الولمرت نحـو            

وربما ايضاً يهتز االئتالف الحكومي باحتمال خروج حزب العمـل          . خلفية النتائج االولية للجنة فينوغراد    
منه، في حال نجاح جنرال 

الحكومة االسرائيلية فاقدة للخيارات، وقد     . بعد نحو عشرة ايام، وبعد اقصاء زعيمه الحالي عمير بيرتس         
يطاح بها، ولكن ايضاً قد تستمر لفترة اطول مما يتوقع البعض ذلك انها تملك ثمانية وسبعين مقعداً مـن                   

كـان يمكـن    . ن اكثر الحكومات استقراراً ودعماً    اصوات الكنيست وبالتالي فهي من هذه الناحية تعتبر م        
لضعف الحكومة االسرائي

الصنع، والتي دعت بعض اعضاء الكنيست كتعبير عن االرتباك واالفالس الى صناعة انواع الصواريخ              
فلسطينيين، نقول كان يمكن لذلك ان تعاني اسرائيل من ضغوط دولية غير            الفلسطينية ذاتها اللقائها على ال    

  .ان هذه غير موجودة
واذا كان الحديث عن ضغوط محتملة على اسرائيل يعني حصراً الواليات المتحدة، فان اقتراب اميركـا                

امن سنة االنتخابات الرئاسية، يجعل من المستبعد المراهنة على مثل هذه الضغوط فضالً عن               
يتصل بتاريخ طويل من التحالف القوي بين البلدين لم تلجأ خالله الواليات المتحدة لممارسـة الـضغط                 

  .سوى في مرات قليلة جداً
اسرائيل اذاً رغم ضعف حكومتها، وحتى لو انهارت ومهما كانت الخيارات الالحقة هي في موقع القوة،                

كرة النار على الطرف الفلسطيني الذي ال يستطيع االدعـاء          وهي اقدر دائماً على توظيف ازماتها اللقاء        
بأنه يملك اكثر من قوة الحق القانوني والتاريخي واالخالقي في عالم ال يتعرف على كل ذلك بقـدر مـا                    

  .يتعرف على حق القوة
في اطار الصراع مع الفلسطينيين تبدو اسرائيل في غاية الراحة رغم بعض ما يمكن اعتباره منغصات،                

أمنها مستقر الى حد كبير، وهي ف
جدار الفصل العنصري الذي يرسـم حـدوداً جيوسياسـية،          : التسوية، وهي تفعل ذلك عبر اربع وسائل      

ث لتهويد  واالستيطان الذي يتوسع في المزيد من اراضي الضفة، ويجري تسمينه باستمرار، والجهد الحثي            
  .القدس، وجعل اهلها اقلية، ثم عبر ممارستها للعدوان المستمر والمتصاعد في الضفة والقطاع

اسرائيل اذاً ليست بحاجة الى خارطة طريق، وال الى مبادرة عربية وال الى اي مبادرة سياسية مـن اي                   
طرف، اذ ان مرور المزيد من الوقت على الحال الجاري من شأنه ان يعدل

الدولية واالقليمية باتجاه التكيف مع ما تفعله اسرائيل على األرض، في ضوء ذلـك يـرفض اولمـرت                  
الضعيف االستجابة لدعوات الرئيس محمود عباس بالدخول فوراً في مفاوضات الحل الدائم، وهو ايـضاً               

يحاول تعطي
  .مع الرئيس عباس لبحث قضايا امنية واجرائية ال معنى لها وال تؤسس لنتائج سياسية

في المقابل يعاني الفلسطينيون من ازمة شاملة عميقة تتفاقم كل يوم وتتفاقم اكثر وأكثر كلما ارتفع سالح                 
  .فلسطيني في وجه فلسطيني آخر

.  أزمة بنيوية، فالمطلوب تغيير النظام السياسي الفلسطيني بكـل فروعـه وتفاصـيله             فلسطينياً نعاني من  
وفلسطينياً نعاني من أزمة صراع مدمر حول السلطة والحكم، واختالف البرامج واالهداف البعيدة ونعاني
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شي وازدياد ظاهرة الفقر عامودياً وافقياً، باالضـافة الـى ضـعف               

  .ي المجتمع وعلى مستوى االسرة

  ... السياسي واالعالمي

وع الوطني الفلـسطيني، وايـضاً      متفاقمة تهدد بانهيار السلطة، وبانهيار المشر         

ما يشاؤون، فضالً عن ان البعض اخذ يفكر في وضع قطاع غـزة تحـت                    

من اجل االنتقال الى    مبادرة من عشر نقاط لتحقيق التهدئة مع اسرائيل، و            
  .مستوى المبادرة سياسياً

االشقاء المصريون بادروا   . ير ان هذه المبادرة مرفوضة من قبل حركتي حماس والجهاد وربما آخرين           
دئة مع اسرائيل والتهدئة الداخلية، وربما               

الكل يعرف ان هذه الحوارات تشكل وفق المؤشـرات . عيةيتبع ذلك لقاءات وحوارات جما    

  31/5/2007األيام الفلسطينية 

92.

 .من ضعف المؤسسة الرسمية وقدرتها على تلبية احتياجات الجمهور، حتى الحد األدنى مـن احتياجاتـه       
وفلسطينياً نعاني من ضعف الخيارات والمبادرات والوسائل، وانقسام حاد بشأن التوجهات العامة وكيفيـة   

  .التعامل مع المحتل االسرائيلي الذي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني
يعاني الفلسطينيون ايضاً من الحصار الدولي واالقليمي الظالم، وما ينجم عن ذلك من تـدهور الوضـع                 

قتصادي، وتدهور المستوى المعياال
  ...االنتماء

يعاني الفلسطينيون من فلتان شامل وفوضى عارمة ومتفاقمة للسالح ومـن تغيـر البيئـة االجتماعيـة                 
بما يخلفه ذلك مـن انتـشار       واالخالقية والقيمية تراجعاً الى الخلف، ومن اقتتال ما ان يهدأ حتى يثور و            

وسيطرة ثقافة العنف ف
وكل ذلك يتسبب في تراجع الدعم العربي للفلسطينيين وقضيتهم على خلفية ما يفعله الفلسطينيون بأنفسهم               

وبشعبهم، ويتسبب ايضاً في اضعاف قاعدة وعوامل الصمود الشعبي، والخطاب
األزمة التي يعاني منها الفلسطينيون وال يدركون لها حالً، تتسبب في تعميق حالة االحباط واليأس لـدى                 
الناس، وفي انفضاضهم عن الفصائل وفكرة العمل الجماعي المنظم، وفي تعميق ازمة الثقة بين القاعـدة                

والقيادة، ان هذه االزمة ال
بانهيار النسيج االجتماعي، وربما بنتيجتها، تتراجع اكثر فأكثر مكانة القضية ومنظمة التحرير، الى حدود              

  .محزنة كما جرى في عهود سابقة
هذه األزمة ادت الى نشاط االفكار واالقتراحات الداعية للعودة باألرض المحتلة الى ما كانت عليه قبـل                 

 حيث الضفة بعالقات كونفدرالية مع األردن، وقطاع غزة تحت الحكـم االداري             1967حزيران  هزيمة  
المصري، او فليفعل فيه اهله 

  .حماية دولية واقليمية
الفصائلية تملـي عليهـا     القيادات السياسية تعرف كل ذلك، واكثر من ذلك، غير ان حساباتها الخاصة و            
  .سلوكاً مختلفاً يصبح جزءاً من األزمة، واحد ابرز اسباب استمرارها وتفاقمها

ثمة اآلن فرصة، ال يثق الجمهور بأن القيادات السياسية مـستعدة اللتقاطهـا، ففـي ضـوء العـدوان                   
االسرائيلي، يقدم الرئيس عباس 

غ
الى دعوة الفصائل الخمسة كالً على حدة، لبحث موضوعات الته

والمعطيـات           
على االرض، الفرصة ربما االخيرة، اذ في حال فشلها ال سمح اهللا، فإن دورة من العنف االكثر قـسوة،                   

  .هي االحتمال االكثر واقعية
ة وواسعة، وربما   المواطنون العاديون باتوا يعبرون عن اعتقادهم بأن دورة العنف القادمة، ستكون حاسم           

يتخللها استخدام وسائل قتالية مدمرة لم يسبق استخدامها في دورات العنف السابقة، خصوصاً وان جـذوة      
النار ال تزال متقدة فعمليات الخطف واالنتقام قائمة وسرعان ما ينتشر الملثمون في المفارق والـشوارع                

واطن سوى الدعاء بالرشاد لصناع القرار بعد ان        ومن الواضح انه لم يعد امام الم      . العامة ألبسط األسباب  
  .طنشوا الرأي العام الفلسطيني

  
  ... بين الجنوح إلى االرهاب وتالشي آفاق التسويات الممكنة  

  ماجد الشيخ
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وربما طاولت الشعوب ومجتمعاتها، التي باتت تخضع السترهان إرهابي             

 بعيداً من مفاهيم التحرر الوطني والكفـاح        التعميات االيديولوجية       

التفاوض مع سورية بشأن الجـوالن، فـي                

هي ما استدعى هذا اإلشغال العنيـف للـساحتين الفلـسطينية            

تسويات هجة ال              

الت تشديد خناق الموقف الرسمي العربي الداعي إلى تسويق المبادرة العربيـة                

ضهم إسقاط البند الخاص بعودة الالجئـين، فيمـا إقتـرح                  

فـي  تقود االستعصاءات السياسية وانسداد آفاق المصالحة إلى تفجرات في جسد القوى السياسية، بـل و              
الدول والسلطات القائمة كذلك، 

سلطوي مزدوج، مثل فقدان االحتالل االميركي للعراق إطار السيطرة والتحكم، بمسار تداعيات االحتالل             
، مـن تـداعيات      سنة على احتالل فلـسطين     59في منطقة لم تستطع ان تخرج بعد، وعلى رغم مرور           

مزيداً من مسببات عـدم االسـتقرار،       " الجديد"االحتالل االسرائيلي الذي يضفي عليه االحتالل االميركي        
حيث تستخدم االحتالالت األجنبية ذريعة لنمو السلفيات اإلرهابية، واستيالء هذه األخيرة علـى المـشهد               

العام، وزج شعوب المنطقة في معمعان 
  .الشعبي ضد االحتالل األجنبي

وسط حالة التخبط االميركي في العراق، وسعي االدارة االميركية للتحكم بمسارات الفاعلين االقليميين في              
، انتظاراً  االميركي بتبعية مطلقة  " امر اليوم "المنطقة، ذهب التخبط اإلسرائيلي في االتجاه ذاته، وهو يتلقى          
لحسم الوضع الفلسطيني الداخلي او انتظاراً لفرصة استئناف 

أعقاب تلقي حكومة أولمرت الضوء االخضر االميركي للبدء بالتفاوض، بعد ان حجبت عنها او منعـت                
  .هذه المسألة فترة زمنية طويلة

تزامنها العملية العسكرية االسرائيلية ضد قطـاع غـزة         فهل هي المصادفة وحدها تلك التي جمعت في         
، وانطالق شرارة مخيم نهر البارد، أم ان دوافع إقليمية          "حماس"و  " فتح"وسط موجة االقتتال العنيف بين      

 دولية بارزة تتعلق بإقرار المحكمة في اغتيال الرئيس رفيق الحريـري وتنفيـذ القـرارات الدوليـة،                  –
 1701 و   1559خصوصاً القرارين رقم    

  واللبنانية وإغراقهما في بحار من الدم؟
ال شك في ان االنقسامات السياسية التي شهدها العديد من المواقع الحساسة في المنطقة، جعلت وتجعـل                 

ياح االقليمية والدولية التي سرعان     من الوحدات الوطنية في كل هذه المواقع، في مهب الريح المحلية والر           
ما تذهب إلى استثمارها وتوظيفها في خدمة مراميها وأهدافها الخارجة بالتأكيد عـن مرامـي وأهـداف                 

  .شعوب هذه المنطقة، خصوصاً في لبنان وفلسطين والعراق
وفي وقت كانت حكومة أولمرت تذهب إلى عمليتها العسكرية المتدحرجة في غزة، كانت ل

ولغة السالم تبتعد شيئاً فشيئاً عن التصريحات الحكومية اإلسرائيلية، إلى حـد دفـع بعـوزي بنزيمـان                  
إلى التهكم بالقول ان أولمرت خرج عن طوره من شدة رغبته بالـسالم فـي مـؤتمر                 ) 21/5هآرتس،  (

روع في التفـاوض مـع       للش 22البتراء قبل أيام، حين قام بتوجيه الدعوة الى زعماء الدول العربية الـ             
من دون شروط مسبقة انا أدعوهم الى القدوم والتفاوض، وإذا كانوا يريـدون             : "اسرائيل، وقال أولمرت  

  ".دعوتي فأنا مستعد للتوجه إلى أي مكان
يأتي ذلك في أعقاب محاو

رائيل، فإذا كان اولمرت قد عبر عن رفضه الصريح لها، فإن نائبه شمعون بيريز              ورفضها من جانب إس   
كان أكثر ديبلوماسية وهو يعد بأن تقـدم        ) 18/5االردن،  (في المنتدى العالمي الذي عقد في البحر الميت         

ـ             د إسرائيل ما سماه عرضاً مضاداً مكتوباً لمبادرة السالم العربية في أقرب وقت ممكـن مـن دون تحدي
وعلى طريقة أولمرت خاطب بيريز     . موعد لتقديم هذا العرض، مؤكداً ان هذا هو موقف حكومة إسرائيل          

     ". إذا كنتم جادين ونحن جادون، دعونا نجلس معاً لنحل خالفاتنا: "الدول العربية بالقول
 الوفد االسـرائيلي    أما في لقاء العقبة مؤخراً فقد سعى أعضاء       .... )رويترز(اجتماع للحكومة االسرائيلية    

الى محاولة خفض سقف مبادرة السالم العربية، حتى ال يواجهوا انتقادات في الشارع االسرائيلي اآلخـذ                
في المزيد من التطرف، وذلك حين اقترح بع

بدالً من  " إطار المبادرة "او  " غة المبادرة صي"البعض اآلخر وفي سياق التحايل على المبادرة استخدام كلمة          
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ر نتائج مؤتمر لقاء العقبة، فقد شكل عقده مؤشراً إلى حال القلق التي تسود التوجهـات                   

    

ات  قدرة الحكومة الفلسطينية ومرجعي             

المكلفة تفعيل مبادرة السالم العربيـة      ) الرباعية العربية (جموعة العمل العربية        

كل هذا في محاولة لتفكيكها وتفريغها من مضمونها بالتخلص من بنودها الجوهرية غير             . المبادرة نفسها 
  .المرغوب فيها إسرائيلياً

ومهما يكن من أم
ردنية والفلسطينية في ظل انسداد اي افق سياسي امام التسوية على الجبهة الفلسطينية، وفـي ضـوء                 اال

الموقف االسرائيلي المتباعد عن كل مبادرات السالم، وفي ظل التوترات المتزايدة بفعل الوضع العراقي              
ي الفلسطينية المحتلة، االمر    والصراعات الداخلية التي تزداد تعقيداً وتشابكاً سواء في لبنان او في االراض           

الذي يدفع باالردن للبحث عن حلول من شأنها أال تعرض الكيان االردني لتهديدات ومخـاطر تـداعيات              
االوضاع غير المستقرة في العراق وفي فلسطين، وقد تجلى ذلك مؤخراً بالعودة إلى دراسـة مـشروع                 

ن أزيلت على ما يبدو الكثير من الحساسيات التـي          الكونفيديرالية بين المملكة واالراضي الفلسطينية بعد ا      
  ".كان يثيرها مجرد البحث في هذا المشروع

وفي المقابل يبدو ان النزوع االميركي الستمرار حال الجعجعة، بات سمة العديد من تحركـات البيـت                 
عـة  والجعج" ورؤية بوش لحل الـدولتين    "فمنذ االعالن عن خريطة الطريق      . االبيض ووزارة خارجيته  

االميركية متواصلة في تماهيها مع الجعجعة االسرائيلية التي توجتها حكومة شارون يومها باشـتراطاتها              
القاتلة للخطة وللرؤية البوشية، وهو ما أضاع فرصة تحقيق اي شكل من أشـكال التـسوية المقترحـة                  

  .أميركياً يومذاك
 يماطل ويسوف في وعوده، وينحو فـي        وها هو إيهود أولمرت، في وضعه الراهن الذي ال يحسد عليه،          

اتجاهات بعيدة عن الطريق االساس الذي يترسم افق التسوية الممكنة، حتى ولو كانت واشنطن في حاجة                
مـا زال   " أفق سياسي "لما يفترض أنها مفاوضات الوضع النهائي، فيما الحديث عن          " شريك سياسي "إلى  

ذلك تحديداً هو مأزق. ن يتجاوزها إلى القضايا الجوهرية    يقتصر على قضايا التسوية الموقتة، من دون أ       
االميركيين في المنطقة، كما هو مأزق االسرائيليين، في غياب أي محفزات مشجعة طالمـا ان التـورط                 
االميركي في العراق، ومأزق معالجة الملف النووي االيراني وارتباطه بالطموح االقليمي، لـم يغـادرا               

 االسرائيلي عند حدود المراوحة نفـسها،       –هدانها، ويبقيان الوضع الفلسطيني     محطات المراوحة التي يش   
نظراً لعدم قدرة الحكومة االسرائيلية على االقالع من محطة الرؤية االحادية العدميـة آلفـاق التـسوية                 

السياسية التي يبلغ رصيدها الداخلي ما يقارب الصفر، ونظراً لعدم
" فـتح "النظام السياسي على االقالع في المهمات المنوطة بهما، بسبب استمرار الصراع على السلطة بين    

، وتواصل المقاطعة والحصار االسرائيلي والدولي، إلى حد تهديد الـرئيس محمـود عبـاس               "حماس"و  
  .باالستقالة خالل شهرين إذا لم ترفع العقوبات الغربية عن الحكومة الفلسطينية

) 4/5(بعد خريطة الطريق المغدورة، تجيء الخطة االمنية االميركية التـي كـشفت عنهـا هـآرتس                 و
والتحفظات االسرائيلية الشديدة وبعض التحفظات الفلسطينية، لتعلن عدم جدية واشـنطن فـي مـساعيها               

 المحتـدم   للتوصل إلى تسوية سياسية في منطقة تشهد المزيد من تعقيدات ورطتها العراقية وأزمة خالفها             
  .مع إيران وحدود دور طهران المنافس لها في العراق، والطامح للعب دور إقليمي أوسع بعد االنسحاب

من هنا ما كان في إمكان مؤتمر شرم الشيخ مقاربة اي موضوع آخر غير الموضوع العراقي، نظراً ألن                  
أما الموضوعات االخرى   . ناكاالجندة االميركية باتت تركز كل مجهوداتها على كيفية معالجة ورطتها ه          

كالموضوع اللبناني او الفلسطيني او السوري فهي قضايا يمكن بحثها على هامش المـؤتمر، وهـو مـا                  
حصل فعالً حين عقدت م

  .رويكا االوروبيةاجتماعاً مع اللجنة الرباعية الدولية، وآخر مع الت
وفي السياق يبدو ان موجات من حراك سياسي متواصل، عربي ودولي، ستشهدها المنطقة خالل االيـام                
المقبلة، في محاولة لتعويض عدم التركيز االميركي على اي قضية من قضايا المنطقة سـوى الورطـة                 

ة بفعل عوامـل عـدة داخليـة    ، ولكنه خرج عن نطاق السيطر   "!هكذا"العراقية في عراق أراده االحتالل      
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كان هاجسها السعي إلى التقليل      وائتالفاتهما،          

ها، وال يبقي لها من رصيد أخالقي يمكنهـا مـن                   

زجاجـة ورطتـه                
العراقية، وتوابع ارتدادات هزة الملف النووي االيراني، الذي ال يني يتحرك ويحرك

دون شك، وكان يمكن لحكومـة  ا، ويطلق تحديات متناقضة بين الحين واآلخر، السرائيل دور فيها من  

 باتت تستدعي إعادة التواصل مع دمشق ومع طهران بعـد ان            – وإقليمية   – أميركية تحديداً    –وخارجية  
 هاملتون في هذا الشأن، وإلى حد باتـت         –كابرت اإلدارة األميركية بعدم االستجابة لتوصيات لجنة بيكر         

التشدد إزاء تحركات حلفائها، وهـي بعـد أن         معه تعرض مرونتها عرضاً، بعد ان كانت ال تملك سوى           
كانت طلبت من حكومة أولمرت عدم التفاوض مع سورية في محاولة لتشديد خناق العزلة ضد دمـشق،                 
عادت لتبلغ تل أبيب أنها تسمح لها التفاوض إذا رغبت مع دمشق حول مستقبل الجوالن، على ان يبقـى                   

ائيل عن التعهد لدمشق حول كيفية سلوك واشـنطن فـي        لبنان خارج اي بحث، باالضافة إلى امتناع إسر       
القضايا االخرى العالقة في الشرق االوسط، وان هذه المسألة هي من اختصاص الواليات المتحدة وحدها               

  ).21/5/2007هآرتس (
اي ان  . لقد أراد أولمرت التفاوض على مبادرة السالم العربية، وليس البـدء بعمليـة التفـاوض وفقهـا                

رر موقف شارون حين أفرغ خريطة الطريق من جدواها وجدولتها وأهـدافها النهائيـة فـي                أولمرت يك 
في إقامة الدولة بعد خمس سنوات، وذلك حين وضعت حكومته مجموعة شـروطها             " رؤية بوش "إقرار  

التعجيزية التي نسفت كل إمكانية للبدء بالتفاوض وفق أجندتها التي ضاعت في مجاهل النسيان، ووسـط                
وة الفاشية الزائد الذي استخدمه شارون لتفريغ خريطة الطريق يومها من زخمها، باستخدامه نهـج               كم الق 

العصا من دون الجزرة، وهو ما يحاول أولمرت استخدامه االن، ولكن مع اتباع نهج الجزرة ومـن ثـم                   
فـي إسـرائيل،    إنها الحلقة المفرغة ذاتها التي ترثها حكومة أولمرت من االئتالفات التي قامت             . العصا

، بعد ان ادعت كل الحكومات التي ورثت حكومة         "ال شريك "الجاهز إلى   " الشريك االسرائيلي "حيث ينقلب   
للقبول بشروطها والتنازل عن القضايا الجوهريـة،       " ناضج"و  " جاهز"رابين عدم وجود شريك فلسطيني      

بل ان تلك الحكومات وخصوصاً حكومتي شارون وأولمرت
من شأن جاهزية الشراكة الفلسطينية، عبر استخدام أقصى االشتباك السياسي والعسكري إلفقاد الطـرف              

  .الفلسطيني إمكان الشراكة في إدارة مفاوضات متكافئة
وطالما ظلت حكومة أولمرت تصر على عدم بحث القضايا الجوهرية، بل تطرح التفاوض علـى مـا ال        

ن التفاوض في شأنه، كالمبادرة العربية؛ التي إما ان تقبل من جانب حكومة إسرائيل ليبدأ التفـاوض                 يمك
وفقها، ال عليها وبما ينتقص او يلغي مفاعيل بعض بنودها الجوهرية، وإما ان ترفض صراحة لتتوقـف                 

ة الطريق على حـد     حملة المراوغة االسرائيلية، وتعلن إسرائيل موقفها النهائي من المبادرة ومن خريط          
سواء، وهي التي تؤكد حقيقة رفضها لهما على وقع عجزها االعالن عن إمكان استمرار التفاوض مـع                 

، خصوصاً أن وضعها الداخلي العاجز عن االنطـالق         "ال شريك "، وتحولها هي إلى     "الشريك الفلسطيني "
حول الحرب في لبنـان فـي       " غرادلجنة فينو "في أي مبادرة سياسية يكبلها، جراء ارتدادات هزة تقرير          

 الماضي، وقضايا فساد طاولت معظم المستوى القيادي ووصلت إلى إدارة مفاعـل             2006) يوليو(تموز  
ديمونا، وغير ذلك من إشكاالت تفقد اي حكومة صدقيت

  .االعتماد عليه لدى الطرف اآلخر وال حتى في نظر شعبها
إن التردد الذي يبديه أولمرت في االقدام على أي خطوة جدية في التسوية مع الفلسطينيين، ال ينبع مـن                   
محدودية ما يمكن ان يعرضه عليهم فقط، بل من واقع موقع اولمرت نفسه في الخريطة الحزبية، وضعفه                 

المتطـرفين فـي    وعجزه عن توفير إجماع سياسي او حزبي او لدى الرأي العام وجمهور المستوطنين              
فاالثنان في المئة التي منحت له ولحكومته في احد استطالعات الرأي مـؤخراً، ليـست بـادرة                 . معظم

مشجعة على االطالق، كي يغامر أولمرت في خرق سقف التوقعات منه، فالمغامرة فـي إطـالق اسـم                  
أجـواء التطـرف    على حكومته، أفضل له من ان يتهم كرابين بالخيانة، خصوصاً فـي             " حكومة الشلل "

المتزايدة في إسرائيل، وفي ظل إنشغال الحليف االميركي بمحاولة الخروج من عنق 
 رهانات ال حـصر                

له
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مرت اآلن، على رغم وجـود أصـوات                   
  .مغامرة تدعو إلى ضرب المفاعالت النووية اإليرانية

 الى دول    من العراق إلى فلسطين ولبنان، وصوالً           

ره من جانب قوى تستنفر اآلن كـل مـا          ا       

93.

 متوقعاً علـى  

   .تصنع رؤية بعض قواه السياسية وأنظمته، من ناحية أخرى

 مدينة طرابلس، لم يكن يتوقع أن يواجـه                   

قوية فيها ان يكون لها دور مغاير للحال الذي تبلغه حكومة أول

لهذا ال يبدو ان الجعجعة االميركية تستهدف أي طحن، سوى طحن قمحها وخلطه مع زؤانه في العراق،                 
طحن االقليمي فهو االقرب إلى ان يكون االكثر جدية وخطورة، ومدعاة للنظر مع ضرورة ربطـه                اما ال 

 الدولي المأزوم، كما ان خيط الدم في فلسطين وارتفاع وتيـرة االرهـاب              –بتطورات الوضع االميركي    
االسرائيلي، وزيادة وتائر االرهاب االسالموي المعولم

المغرب العربي، وما يخلقه من إشغاالت جانبية للقوى السياسية يفرض على كل القوى الخيرة والمستقلة               
او الدولية المبادرة الى رأب الصدوع المنذرة بتعريض مجتمعاتنا وشعوبنا          /عن أجندات القوى االقليمية و    

لرميها بالمزيد من حثاالت االرهاب االجرامي، ومخاطر استثم
   .تملك من جهود شريرة لتقويض استقرار ووحدة مجتمعاتنا وشعوبنا وتمييع قضايانا

  31/5/2007الحياة 
  
   لبنان، القاعدة، وعواقب تجاهل العراق والقضية الفلسطينية 

  بشير موسى نافع. د
سالم في مخيم نهر البارد، يكون لبنان قـد         بانفجار الصدام المسلح بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح اإل        

كان التطور. انتقل رسمياً من وضع األزمة السياسية إلى وضع األزمة السياسية ـ األمنية 
أية حال؛ الجهة الوحيدة، التي يبدو أنها فوجئت به هي رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، والقوى التي تدعم                 

   .ي إلى وليد جنبالطحكومته، من سعد الدين الحرير
االتهامات الموجهة إلى سورية بوقوفها خلف فتح اإلسالم، وبأن االنفجار األمني في نهر البارد يستهدف               
تعطيل المحكمة الدولية الخاصة بملف اغتيال الرئيس الحريري، هو إما دليل سذاجة سياسية أو محاولـة                

   .ملتغطية بعض الجهات المتورطة أصالً في دعم فتح اإلسال
تبني وليد جنبالط لهذه النظرية هو دليل كافي على خطلها؛ فمنذ اندالع األزمة اللبنانية قبل أكثـر مـن                   

برؤى ال تعكس إال حالة     ) واللبنانيين والعرب جميعاً  (عامين، وجنبالط ال يني عن التخبط وإتحاف حلفائه         
   . من فقدان العقل والتوازن

ولكن هذا ال يعني    . هرتا تأييداً لعبقرية جنبالط السياسية هذه المرة      المدهش أن ال واشنطن وال باريس، أظ      
أن ما يجري في نهر البارد عديم الصلة كلياً بالتأزم المتصاعد حول المحكمة الدوليـة؛ مـا يعنيـه أن                    
التدهور اللبناني، المرشح لمزيد من التعقيد، هو جزء ال يتجزأ من تدهور أوسع في أوضاع اإلقليم، مـن                  

، وجملة األوهام التي ناحية
ما وقع في نهر البارد، وبغض النظر عن التفاصيل األمنية الجزئية التي أوصلت إليه، لم يكن مقـصوداً،            

م كل التصريحات الصادرة عن قادة ومتحدثي فـتح اإلسـال         . ال من فتح اإلسالم وال من الجيش اللبناني       
كما أن الجيش، الـذي تحـرك     . تشير إلى أن المجموعة لم تكن تخطط لتفجير معركة مع الجيش اللبناني           

علي ما يبدو لمالحقة عناصر قامت بسطو مسلح على بنك في
   . دةمجموعة علي هذه الدرجة من االستعداد العسكري، ناهيك عن التورط في حرب مخيمات جدي

والمؤكد، فوق ذلك، أن حكومة السنيورة لم تقرر تصفية فتح اإلسالم، وال هي أصدرت األمـر للجـيش                  
هذه معركة تداخل فيها سوء الحساب والتقدير بسياق سياسي، محلـي وإقليمـي             . بتعهد مثل هذه المهمة   

  . ودولي، كان يدفع لبنان إلى حافة الهاوية
ام، عصبة األنصار، جند اهللا، وأنصار اهللا، كلها مجموعات إسالمية،          فتح اإلسالم، عصبة النور، جند الش     

جهادية، متفاوتة الحجم، توجد في لبنان ومنطقة بالد الشام ككل، ولدت من حالـة االنفـراط المؤسـسي                  
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االنشقاق المزعوم هو مجرد    .  فتح االنتفاضة           

ى أراضـيها  ـ            

سباب الرئيسية خلف هذا التركيز، كان تبلور رؤية قادة         أحد األ . ستان      

 جاد وملموس بفلسطين وحده الكفيل      ة القاعدة أن تحقيق تماس         

ن والمتابعين العرب، القريب منهم للحكم اللبنـاني وغيـر               

ة هي في التصور التقليدي، السائد في       والمشكل. بني فتح اإلسالم وأخواتها للمشروع القاعدي       

م، وولد بعضها اآلخـر     2001ي وجد بعضها قبل          

السني، التوتر المتفاقم في أوضاع المنطقة العربية ـ اإلسالمية، التدخل الخارجي في شـؤون المنطقـة،    
   .وذج القاعديوبروز النم

هذه ليست حالة جديدة، وال ترتبط بانشقاق فتح اإلسالم عن
وهم، إذ ال عالقة عضوية بين الطرفين سوى وجود زعيم فتح اإلسالم لفترة قصيرة تحت مظلـة فـتح                   

أعوانه المقربين أيضاً، في سورية قبل      أما التركيز على اعتقال زعيم فتح اإلسالم، وربما أحد          . االنتفاضة
  .زمن، فلن يساعد إال في تعميق الخطأ في تقدير هذه الظاهرة

 سـبتمبر   /األلمان كانوا على اطالع على نشاطات الخلية التي خططت لهجمات الحادي عشر من أيلـول              
، وبعض الدوائر األمريكية األمنية كانت تعرف بوجود عناصر مرتبطة بالقاعدة عل2001

م في لندن كان بالفعل تحت رقابة       2005/ 7/7قبل شهور من الهجمات، كما أن عدداً من منفذي هجمات           
ولكن أحداً ال يمكنه اتهام األجهزة الغربية في التورط باألعمال الكارثية التي قامت بها كـل تلـك                  . أمنية

مني وسياسي ضـيق؛ وحالـة فـتح        األجهزة السورية، كما غيرها، تنظر لألمور من منظار أ        . العناصر
اإلسالم، كما غيرها من الحاالت المشابهة، لم تولد مرة واحدة، بل تطورت تدريجياً في منـاخ سياسـي                  

اشتغال القاعدة على توطيد جذور لها في بالد الشام هو شأن قديم، يعود              .عربي وإسالمي مثقل بالمخاطر   
لما قبل سقوط نظام طالبان في أفغان

القاعدة لدورهم، باعتباره مشروع انقالب إستراتيجي في موازين المنطقة وعالقتهـا بالخـارج، بغـض               
   . النظر عن مدى نجاح عملية التحول السياسي اإلسالمي

الثاني، كان المسألة الفلسطينية، وإدراك قاد
والثالث، كان وجود رؤية طائفية     . بتعزيز مصداقية خطابهم، وتوسع نطاق جماهيريتهم، المحدودة أصالً       

، تقـول  )تطورت لتطال عناصر فلسطينية أيـضاً (لدي عناصر القاعدة ذات األصل السوري ـ اللبناني  
ودهم ووضع حد للنظام العلوي في دمشق، والنفوذ        بضرورة نهوض السنة في بالد الشام، للدفاع عن وج        

   .المتسع لحزب اهللا الشيعي في لبنان، واالختراقات السياسية اإليرانية في عموم المنطقة
هذه النزعة على وجه التحديد، التي تتردد في األوساط اللبنانية السنية حتى قبل اغتيال الرئيس الحريري،                

وبعـض  ) وغيرها من التنظيمات الراديكاليـة الـسنية      (فتح اإلسالم   هي التي أسست لعالقات مبكرة بين       
مثل هذه الخلفية لم تكن تحتاج الصحافي األمريكي سيمور هيرش          . أطراف الحكم اللبناني والدول العربية    

إلعطائها المصداقية، فعدد كبير من الصحافيي
الفرق، أن القيود المفروضة على سيمور هيرش ليـست مثـل تلـك             .  يعرف هذه العالقات   القريب، كان 

   .المفروضة على المصادر العربية
بيد أنه ليس هناك دليل على أن األطراف العربية التي ساعدت علي نمو هذه التنظيمات كانت تعرف، أو                  

تشجع على ت
   .األوساط العربية والغربية، حول القاعدة

فإلى جانب أن من بدأ استخدام االسم نفسه للداللة على المجموعات اإلسالمية، التي بدأت تهاجم أهـدافاً                 
ـ         إن أمريكية عبر العالم منذ منتصف التسعينات كان مسؤولون أمريكيون وليس بن الدن والظـواهري، ف

هذه ظـاهرة  . القاعدة لم يكن مقصوداً بها بناء تنظيم هرمي ـ مركزي ـ دولي، وال هي تطورت كذلك  
من المجموعات الصغيرة، والنشطين الراديكاليين، الت

جـذبت هـذه     .ل بهـا  بعد ذلك، يربطها والء غير وثيق الصلة دائماً بقيادة ليس من السهل دائماً االتصا             
المجموعات، وتجذبها، فكرة العمل اإلسالمي المسلح ضد النفوذ األمريكي واألنظمة العربية، فـي ظـل               

) سلفية، جهادية، كما يشاع   (وال يجمع كل هؤالء بالضرورة منظومة أيديولوجية        . ظروف وبدوافع مختلفة  
   .واحدة، وال تلقوا تثقيفاً إسالميا عقدياً واحدا
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وكما أن أجندة فتح اإلسالم كانت تختلف عن أجندة من وفر الدعم المبكر في لبنـان،                . هيري 

القول بأن الجيش   . امل تفجير جديد لوضع لبناني كان يقف أصالً على حافة االنفجار             

انية للفلسطينيين، وهـي    

اقتحام الجيش اللبناني   . انية التمييزية   

 الفلسطينية لتجد حالً سياسياً لها، ينتهي بإخراج فتح االسـتالم مـن المخـيم                 

عقيد، ودفع لبنان، وربما سيدفع المنطقة ككل، إلى منحدر           

  . حة علي االحتماالت

كان تحدي قوانين التاريخ والجغرافيا والتقاليد العربية، وفرض حصار             
  . على دمشق من بيروت

ـ                  ي ما ساهم في تفجير هذه األزمة، وما قد يفتح مجاالً أوسع للتيارات التي تقف وراءها، التورط العرب
عنـدما يقـف    . لتدمير االجتماع والوطن والمستقبل العراقي          

زعماء عرب علناً ضد االنسحاب األمريكي، عندما ال تقف الحكومات العربية كما ينبغي 

زدهـر القـوى والتنظيمـات                  

اك من عنصر قوة تتمتع به ظاهرة القاعدة، فهو بالتأكيد هذا اإلطار المرن والتعددي، وليس               وإن كان هن  
الثقل الجما

مجمل القوى اإلسالمية   ، تمثل اليوم تهديداً للوضع اللبناني، لألمن السوري، ول        )وأخواتها(فإن فتح اإلسالم    
   . السياسية

المسألة التي ال يجب أن تغيب، أن ما يجري في نهر البارد هو بالفعل أزمة غير مرشحة لحل سـريع،                    
وهي بذلك تضيف ع

المسلحة، هو كالقول بأن الجيش األمريكي قادر علي إفنـاء          اللبناني قادر على تصفية فتح اإلسالم بالقوة        
القـدرة شـيء، والتكـاليف والعواقـب        . طالبان في أفغانستان أو المقاومة في العراق بقنابل األلف طن         

   . المترتبة على توظيف هذه القدرة، شيء آخر تماماً
اللبنليس ثمة شك في أن هناك نزعة عنصرية ضمنية في رؤية الطبقة السياسية              

فتح اإلسـالم هـي      .الرؤية التي حكمت وتحكم الطريقة التي يعامل بها الالجئون الفلسطينيون في لبنان           
بالتأكيد ليست تنظيماً فلسطينياً، ال من حيث العضوية وال األهداف؛ ولكنها تتمركز في مخـيم الجئـين                 

من السياسة اللبنفلسطينيين، مكتظ بالبشر، ومسكون بذكريات عقود       
المخيم للقضاء على فتح اإلسالم، لن يؤدي إال إلى تدمير المخيم، إيقاع خسائر بالغة بـسكانه، وإشـعال                  

هذا ناهيك عن استنفار عناصر فتح اإلسالم وأخواتها خارج         . حالة غضب وتمرد فلسطينية واسعة النطاق     
   . المخيم

 المسألة للتنظيماتأما ترك 
فالتنظيمات الفلـسطينية لـن     . وجلب العناصر المتهمة منها للقضاء اللبناني، فال يبدو حتى اللحظة ممكناً          

اد أو التوجـه، لالستـسالم      تلجأ الستخدام القوة ضد عناصر فتح اإلسالم، التي ال يبدو أن لديها االستعد            
  . للسلطات اللبنانية

هذه . كما أن أحداً ال يعرف دولة في المنطقة، يمكن أن تستقبل عناصر مجموعة متهمة باالرتباط بالقاعدة             
ما سـاهم فـي      .أزمة تحتاج زمناً وحكمة لمحاصرتها، ال تصريحات مهووسة وسياسات قصيرة النظر          

أمنية بالغة التتحويل حادثة نهر البارد إلى أزمة       
  . جديد، هو فقدان التوازن، وتجاهل أساسيات المنطقة وعالقات شعوبها وقواها

المحكمة الدولية، التي يستدعي القرار الدولي إلنشائها في غيبة اإلجماع الوطني اللبناني، هـي بالفعـل                
لبنان ووحدته، وهي بالتأكيد ما يجعل من حادث أمنـي فـي مخـيم الجئـين                عامل توتر وتهديد ألمن     

فلسطينيين في شمال لبنان أزمة طاحنة، مفتو
ولكن المحكمة لم تعد، كما يعرف ذلك من يقف خلفها، وسيلة إلحقاق العدل، أكثـر منهـا أداة إلطاحـة                    

ثمة حفنة مجنونة مـن الـسياسيين       .  دفع إليه العراق   النظام السوري، أو دفع سورية على الطريق الذي       
اللبنانيين الذين يتصورون أن باإلم

و
في غزو العراق، والتجاهل العربي المستمر 

أمـام المـسخ                 
صابة أو تلك وهذه الدولة    الطائفي الذي يراد له أن يحكم العراق، وأمام توزع العراق مناطق نفوذ لهذه الع             

أو تلك، عندما يتخلي النظام العربي الرسمي عن مسؤولياته، فلمـاذا ال ت
  والجماعات التي تدعي حمل تلك المسؤوليات؟ 

فبعد أكثر مـن    . وما ساهم ويساهم في تفاقم هذه األزمة، التجاهل العربي المستمر لما يحدث في فلسطين             
صار، الذي تشارك فيه الدول العربية مشاركة فعالـة، وبينمـا تتعـرض األرض والحيـاة                عام من الح  
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، ومعـه   )غزة وأريحـا أوال   (الوطن        

ن فيهـا، سياسـيين     ها وكبار المتنفـذي           

). الرئاسية واألمنية والمالية  (الزعاف، على مراكز السلطة        

 ."

والمجتمع الفلسطيني للتصفية، ال هَم للنظام العربي الرسمي سوى الضغط على حماس من أجل مزيد من                
  . االعتدال، أو على األصح تقديم التنازالت

وم العربية، ومحور ضممنذ ثالثينيات القرن الماضي، وفلسطين تمثل مركز الهم       
عندما تتجلى الالمباالة العربية بفلسطين إلى هذا الحد، فكيف يمكن إيقاف الموجة القاعدية الزاحفة إلـى                

  المشرق والمغرب العربيين معاً؟ 

  
  !!اتركوا الرميمة للضباع: إلى قادة حماس 

 فرج بو الَعشّة
مدخال لحل شامل وعادل للصراع الفلسطيني      " اتفاق أوسلو "لم يكن ... !الفلسطينيين؟" أوسلو"إلى أين قادت    

   . اإلسرائيلي، كما طمح إليه الفلسطينيون وقائدهم الراحل ياسر عرفات-
، وبقية اإلتفاقيات المتفرعـة عنـه، لتـصفية القـضية           "اتفاق أوسلو "فرابين، والذين جاؤوا بعده، توسلوا    

، لتحويله، من   "الضفة"، وشيئا من  "غزة" خالل جلب عرفات ورجاله، ومقاتلي حركته، إلى       الفلسطينية، من 
" جيش تحرير فلـسطين   "وتحويل). ال سلطة لها في الواقع    " (سلطة وطنية "زعيم تحرر وطني، إلى رئيس    

منظمـة التحريـر    "ومن ثم الحـصول مـن     . ، لحماية أمن إسرائيل   "قوات أمنية "إلى  ) التابع لحركة فتح  (
ـ  "لسطينيةالف التي "الميثاق الوطني الفلسطيني  "، وإلغاء المواد التي جاءت في     "دولة إسرائيل "على اعتراف ب

    !ال تعترف بوجود تلك الدولة وتدعو إلى الكفاح المسلح سبيال لتحرير فلسطين
ستيطان وقد استشرى اال  . فلم ينفذ شيئاً جوهرياً منها    "اتفاق أوسلو "أما التزامات الطرف اإلسرائيلي، حسب    

وتضاعفت أعداد المعتقلين واألسرى عدة مرات، بدال مـن         . وتضاعف، بدال من توقفه او حتى الحد منه       
   ! ألف أسير12إطالق سراحهم، حتى وصل عديدهم، اليوم، إلى أكثر 

، نافذة للعبور إلى شيء من "اتفاق أوسلو "من جهته توسل عرفات     
، مسلحين وموظفين، بغية تأسيس قاعدة لالنطالق منها إلى تحقيق حلـم            "فتح"ف من كوادر  عشرات األال 

" فـتح " ، لكن الحلم بدأ بالتآكل نتيجة لتقاليد      67 حزيران/  يونيو 5الدولة الفلسطنية، على أراضي ما قبل       
السلطوية، العتيدة، بدءا من التسترعلى الفساد والفاسدين من قيادات

ـ    "السلطة الوطنية "، والحقا "فتح"وعسكريين، الذين يديرون     الـذين  "جماعة تـونس  "، وتحديدا من يسمون ب
، مقتني المرشيدس بنـز، ومـالكي       "الثريبلكس"و"الدوبلكس"أعني قاطني فلل  .. خلطوا بين الثورة والثروة   

إلى سلطة فئويـة فاسـدة      "السلطة الوطنية "وعبذلك تحول مشر  ... !األرصدة الدوالرية في البنوك األجنبية    
النضالية " حركة فتح "وتم اختزال   . تستمرئ الخنوع لإلمالءات اإلسرائيلية، وتقوم بقمع المقاومة الوطنية       

إلى قبيلة سياسية حاكمة، تتسلط على القضية الفلسطينية وتقبض على مصيرها بقيادة تيار انقالبي سيطر               
 المحاصر، بالسم بالكامل، بعد اغتيال عرفات،   

كفاحا مسلحاً ضد من يرفع السالح في وجه إسرائيل، وعلى رأسهم           = ، في عهدهم    "الكفاح المسلح "وصار
ولكن حتى هنا واألمر متوقعا، من بعض الفتحاويين، في         !وليس ضد إسرائيل كما يقتضي المنطق     . حماس
السلطة الوطنيـة  "إال أن األسوأ هو انجرار حماس إلى مستنقع       . لمقدمات التي سبق اإلشارة إليها    سياق ا 

مستنزفة جهدا عظيما، يفترض أن تكرسه لمشروعها المقاوم إلسرائيل، بدال من استنزافه في مـصاولة               
   !كما أراد لها دحالن وأشباهه"الفتحاوية"ميليشيات األجهزة األمنية 

لذي قال في اجتماع خاص بأتباعه، بعد فوز حماس فـي االنتخابـات التـشريعية، انـه                 ا) دحالن(فهو  
وقصد بذلك ارباك حكومة حماس وجرها إلى مواجهات مسلحة، من أجل           ". خمسة بلدي "سيرقِّص حماس 

   .تشويه سمعتها الوطنية وإضعاف شعبيتها، مما يعجل بإسقاطها
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جنـة الرباعيـة             

يقة، ومحاصـصة         

ن على حركة فتح، فـي الرئاسـة واألجهـزة األمنيـة، هـم مـن                قالبيين المهيمني    

نـة،           

لرامية إلى إضعاف قوة حماس عسكريا، وتـصعيد               

يطلقون على دحـالن، فـي اإلدارة األمريكيـة، اسـم            ("الرقصة الدحالنية "ولألسف انساقت حماس إلى   
لالعتقـاد  ) وأنا منهم (وهذا يدفع الكثيرين الذين يعولون على مشروع حماس المقاوم          "!!!). ترافولتا غزة 

ذلك ألنها ارتضت دخـول اللعبـة       . إنما، أيضا، في حماس   " فتح"بأن المشكلة، الراهنة، ليست، تماما، في     
وشـرعيتها  . فاسدة، سياسيا وماليـا وأمنيـا     "وطنية"على سلطة " فتح"ى مصارعة   السياسية ثم االنجرار إل   

 األمريكية، التي تحولت إلى معايير ثابتة تحتكم إليها الل-محكومة بالشروط اإلسرائيلية    
   !الدولية في اطالق مواقفها الموالية إلسرائيل

 فتح، على مكاسب سياسية ضـانجرت حماس إلى فكرة التنافس الفئوي الفصائلي، مع       
حكومية، ومراكز النفوذ، األمنية، وحتى على صغائر األمور، إلى أن تحول التنافس إلى صـراع قبلـي                 

   !!، تتحكم فيه غريزة الثأر المتبادل، التي تذكّرنا بداحس والعبراء"بني حماس"و" بني فتح"دموي، بين 
ومن الواضح أن االن

   ".اتفاق مكة"فهم من اشعل الفتنة قبل . بنار االقتتال الداخلي" خمسة بلدي"يلعب
وألن . ولم يرضخوا للتوقيع على االتفاق إال إرضاء للسعوديين طمعا في مالهم وعزوتهم عند األمريكان             

ملك عبد اهللا، ما لبثوا أن عادوا إلى توتير الوضع األمنـي،            مرضاة اإلمبراطور بوش أهم من مرضاة ال      
. ، ألنه جاء في مصلحة الوحدة الوطنية وتأكيد شرعية حماس، وتفكيك الحصار           "اتفاق مكة "بهدف إسقاط   

فكتب أحدهم،  . وقد رأى الكثير من المحللين اإلسرائيليين في اتفاق مكة، هزيمة سياسية للدولة الصهيونية            
أصبحت حكومة الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية       : "19/3/2007) يديعوت أحرونوت (، في   "رسيفر بلوتسك "

إن إقامة حكومـة    . حقيقة قائمة، مع إقامتها أصيبت إسرائيل بهزيمتها السياسية الكبرى منذ سنين طويلة           
راهـا   بمفاجأة، متحصنة بمواقف ي    - الدولة كلها، ال الحكومة فقط       -الوحدة الفلسطينية أصابت إسرائيل     

الحكومة الفلسطينية، في مقابلة ذلك، يراها العالم، مـا عـدا           . الرأي العام العالمي عنيدة رافضة في ذاتها      
   .."!البيت األبيض في واشنطن، كعمل مفكِّر فيه من المصالحة واالعتدال والبراغماتية

ودية عن حمايـة االتفـاق      وربما لذلك توقفت السع   .  اإلسرائيلية -وهذا ما ال ترتضيه األجندة األمريكية       
  !وقفزت مصر لالضطالع بالدور األمني المرسوم لها امريكيا وإسرائيليا. الذي رعته

إذ أدى إلى قطع الطريق علـى أصـحاب الفت. وكان قرار حماس بانهاء الهدنة مع إسرائيل صائبا       
 الرصاص الفلسطيني إلى    وأوقف االقتتال الداخلي، وأعاد القضية إلى مربع المقاومة األصيل بتوجيه كل          

   !العدو اإلسرائيلي
بكثيـر مـن ذبـح      " أرحـم "ا كانت همجية العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فإنه يبقى           مومه

إن إسرائيل تدرك إن عدوانها سيوقف االحتراب الداخلي، ويوحد الـشعب           . الفلسطيني لشقيقه، الفلسطيني  
إذ أنها بإلغائهـا    . في شن حربها الهمجية التدميرية الدائرة حاليا      الفلسطيني، لكنها تتصور مكاسب أفضل      

نهائيا من األجندة الفلسطينية، وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، ستعمق العـداء بـين فـتح               "اتفاق مكة "لـ
وحماس أكثر، بعدما ينهي الجيش عملياته العسكرية ا

على أمل أن تخـرج     . ال لقادة وكوادر الحركة، لتطال القيادات السياسية في مرحلة الحقة         عمليات االغتي 
ومتضررة سياسيا في شعبيتها، على أساس      . الحركة من المواجهة منهكة ومتضررة عسكريا بشكل كبير       

أن غالبية الشعب الفلسطيني سيحملها مسؤولية ما يلحق به من أذي إسرائيلي وحصار دولـي وإقليمـي                 
وبالتالي يسهل، في التصور اإلسرائيلي، على أبي مازن عزل حمـاس شـعبيا             ". المتصلبة"بسبب مواقفها 

والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يصوت فيها غالبية الناخبين ضد حمـاس تحـت ضـغط األمعـاء                  
يـشير   (..فتفوز فتح في االنتخابات على أساس أنها ستنهي الحصار، وتضمن انتظام الرواتـب    . الفارغة

من الفلسطينيين ال يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم فـي ظـل           % 92استطالع حديث أن    
   ).من أفراد العينة إن وضعهم االقتصادي قد تراجع نحو األسوأ% 79.2الوضع الراهن، فيما قال 
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ن ذلـك ال     

. ي به في تحريم الدم الفلسطيني فعـال ولـيس قـوال           

 االنسياق وراء محاوالت جره إلـى       
"عكس حماس التي انساقت للرقصة الدحالنية على إيقاع . االقتتال الداخلي

وبدال . وأالّ تزج بهم في مسائل األمن العام      "القوة التنفيذية "حماس رجال المقاومة في   ن يفترض أالّ تقحم     
ن ذلك، ان تختار العودة إلى سياسة العض على الجراحات، التي نجحت في اتباعهـا فـي مواجهـة                   

وحيث وصل استفزاز   . مارسات األمن الوقائي الفتحاوي ضدها، في عهد الشيخ ياسين والشيخ الرنتيسي          
إن أفضل وسـيلة النقـاذ الـشعب        . سلطة الفتحاوية إلى حد إذالل محمود الزهار بحلق لحيته وشاربه         

لسطيني من االنقالبيين األوسلويين هي ترك السلطة الفاسدة للفسدة كي ينكشفوا وينكـشف مـشروعهم               
، التي ال   "طنيةالسلطة الو "فذلك مقدمة ضرورية في اتجاه حل أكذوبة      . نازلي بشكل واضح أمام الشعب    

فهي تخدم  ). من الفلسطينيين المستطلعين  % 46يؤيد حلها، حسب استطالع رأي حديث     (الحل    
فبوجود، هذه السلطة، تتحلل اسرائيل من التزاماتها كقوة احـتالل،          . الحتالل أكثر مما تخدم الفلسطينيين    

تأمين حياة الشعب الواقع تحت احتاللهـا       بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على دولة االحتالل          
عـالوة علـى    . اقتصاديا وصحيا وتعليميا، إلى غير ذلك من المتوجبات المعروفة على سلطات االحتالل           

لتحميل القائمين عليها مـسؤولية األمـن       " السلطة الوطنية "ذلك فإن اإلسرائيليين واألمريكيين يستخدمون      
التـي ال   " خريطة الطريق "حسب موجهات   " السالم"م شريكا في    حتى يمكن اعتباره  " محاربة اإلرهاب "و

   !تقود إال إلى جدار الفصل الصهيوني العنصري
وتشكيل قيادة موحدة لحركة المقاومـة مـن جميـع الفـصائل            "السلطة الوطنية "الحل يكمن في حل   : إذن
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لي مراد له، أمريكيا    فماهي استراتيجية حماس في مواجهة هذه المؤامرة المكشوفة، حيث العدوان اإلسرائي          
أن يستمر من أجل إزاحة حماس من السلطة، كونها، في نظرهم، عقبة            ) من طرف المحور إياه   (وعربيا  

ـ ال شك أن حركة حماس تدرك جيدا طبيعـة المـؤامرة            !أمام التسوية األمريكية حسب الرؤية البوشية؟     
وهي تدرك،  . ينية والعربية المشاركة فيها   وتعرف جيدا األطراف الفلسط   . األمريكية وأهدافها -اإلسرائيلية  

لكـ. كما يدرك معظم الشعب الفلسطيني، أن العدوان الصهيوني مهما فعل لن يركِّع المقاومة            
أمـا اسـتراتيجتتها فهـي     . يعفي حماس من أن تراجع خياراتها السياسية، وتُعيد تقييم تكتيكاتها العمليـة           

   .ثوابت الوطنيةصحيحة وصائبة آلنها قائمة على ال
ينبغي على حماس أن تقتدي بحزب اهللا من حيث الحكمة العقالنية والذكاء السياسي في الموازنة الدقيقـة                 

فحزب اهللا ال تغريـه المناصـب       . ما بين االستراتيجي والتكتيكي، بين الثابت الوطني والمتغير السياسي        
وقد خرج منها عندما فقـدت      . خدمة المقاومة وهو لم يشارك في الحكومة اللبنانية إال لغرض         . السياسية

قـد  . شرعيتها الشعبية ومشروعيته الوطنية، بمواالتها للمشروع األمريكي، ومحوره العربي الثالثي أياه          
السلطة "وكأنها ال تدرك إن   . تقول حماس أنها دخلت االنتخابات وشكلت الحكومة لخدمة مشروع المقاومة         

ثـم انهـا غنيمـة أوسـلو الموقوفـة علـى فـتح،              . ي ظل االحتالل  أكذوبة، وال معنى لها ف    " الوطنية
وشرعيتها ومشروعيتها مستمدتان مـن رضـا المحتـل اإلسـرائيلي وحليفـه             ". جماعة تونس "وتحديدا
والنتيجة أن حماس أضرت بمصداقيتها الوطنية، وبمشروع المقاومة، إذ بددت جهودهـا فـي           . األمريكي

   !!فلماذا ال تترك الرميمة للضباع؟.. لطوية الفاسدةمقارعة األوسلويين على غنيمتهم الس
فال مظاهر مسلحة فـي     . ينبغي على حماس االقتداء بحزب اهللا، الذي اجترح منهج المقاومة غير المرئية           

وتقتد. وال تدخل في شؤون الناس العامة     . الشوراع
 من خصومه، وإقدام قوات األمن والجيش على قتل أنـصاره فـي حـوادث               فرغم االستفزازات الكثيرة  

كثيرة، التزم حزب اهللا ضبط النفس، حرصا على الدم اللبناني، وعدم
   !دموي".. خمسة 

كا
ع
م
ال
الف
الت

تستحق إال 
ا

  

            60 ص                                      738:                                 العدد31/5/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 
  
  
  
  

  :كاريكاتير
  

95. 

  
  31/5/2007القدس الفلسطينية 

  

            61 ص                                      738:                                 العدد31/5/2007الخميس : التاريخ


