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 بين نازحي مخيم نهر البارد والجيش اللبناني في مخيم البـدواي            حصلاالصطدام الذي    
 الذي ركزت عليـه وسـائل       األبرز حيته عدداً من األبرياء كان الخبر      وذهب ض  اللبناني
 الدائرة هناك بـين     واألزمةفركزت الوسائل على الوضع الفلسطيني       عربياً،   أما. اإلعالم
  . فتح وحماسحركتي

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

ادر مطلعة في حركة فتح لصحيفة القدس العربي صباح اليوم، أن عضـو اللجنـة               أكدت مص 
المركزية السيد هاني الحسن سيعود قريباً إلى الضفة الغربية المحتلة وهو يعتبر في أولوياتـه               
تحرير حركة فتح من االنقالب األميركي اإلسرائيلي الذي قاده محور محمود عباس ـ محمد  

  .دحالن
ثفت كتائب شهداء األقصى التي تضم مناضلي فتح المشاركين فـي عمليـات             في هذا الوقت ك   

المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي، من عملياتها في الضفة والقطاع وأعلن ناطقون            
باسمها رفض قرار عباس وحكومة سالم فياض نزع الشرعية عن سـالح المقاومـة تحـت                

  .سلطةعنوان حل الميليشيات ووحدانية سالح ال
بات واضحا أن حركة فتح بتراثها الوطني وبقواعدها المقاومة تواجه بضراوة الحصيلة التـي     
أسفرت عنها لقاءات شرم الشيخ وحيث رسمت أجندة للصراع الفلسطيني الداخلي بتحـريض             

  .أميركي إسرائيلي وبمشاركة مجموعة رايس العربية الرباعية
الفلسطينية في غزة والضفة سوف تشهد تصـاعداً        مصادر واسعة االطالع تؤكد أن المقاومة       

كبيراً وبموازاته يبدو أن التطورات المقبلة داخل حركة فتح ستكون حاسمة في تأثيرها علـى               
الواقع السياسي الفلسطيني بصورة عامة، السيما إذا واظبت حركة حماس على المنهجية التي             

وم على اعتبار الصراع سياسياً حـول  عبر عنها رئيس حكومة الوحدة إسماعيل هنية والتي تق     
موضوع المقاومة وكيفية انتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وليس صراعاً بين العصـبيتين            

  .  التنظيميتين لكل من فتح وحماس

  :الصحف العالمية*
دراسـة   في رئيس المجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق الجنرال غيورا أيالنـد   اعتبر  *

دد الجديد من نشرة المعهد ألبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيـب أن              ضمن الع نشرت  
الواقع الجديد الذي تواجهه إسرائيل اليوم يطرح أمامها ستة تحديات أولهـا يقضـي بتحليـل                

أما التحدي الثاني فيتّمثل    ،  وتنسيق المتغيرات في حرب غير متوازنة تنشب في منطقة مأهولة         
 الفتا إلى أن التخاطـب بـين   ،مؤسسة العسكرية وبين المستوى السياسيبنظام العالقات بين ال 

الطرفين في حالة الحروب غير المتكافئة أصعب مما تكون عليه في الحرب التقليديـة حيـث                
تغييـرات  الـى   أن التحدي الثالث يتجسـد بالحاجـة   اًتبرر، مع يمكن تحديد إحداثيات االنتصا   

ظروف الناجمة عن اختالط الحرب بالسالم والتي تلـزم         تنظيمية وتراكمية معا نتيجة تغير ال     
وأكد . ، وتشكل التكنولوجيا التحدي الرابعبتوزيع جديد للصالحيات والتنسيق بين جهات مختلفة

أما التحدي السادس فيتمثل    ،  آيالند أن اإلعالم وخاصة التلفاز يشكل تحديا خامسا أمام إسرائيل         
  . الجيش وبين قدرته على تنفيذ قدراته على األرضبالحاجة لردم الهوة بين التوقعات من
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ان إيران تقـود ريـاح       أميركان انتربرايز  في مقال نشره معهد       جوشوا مورافشيك  اعتبر*
اً أمام تصاعد حركة اإلسالم     تراجعتسجالن  فيما أميركا وإسرائيل    الحرب الى الشرق األوسط     
فة الشدة، تتحرك بقوة وعنف في الشرق       مختلالمتعددة،  الصراعات  الراديكالي، مشيرا إلى أن ال    

 واألراضـي  وإيران ولبنان وسوريا  إسرائيل ان حربا اكبر تشمل دوال مثل        الفتاً إلى ،  األوسط
.   بدأت تصبح اكثر احتماال يوما بعـد يـوم          أخرىالفلسطينية، وربما الواليات المتحدة ودول      

ركة حماس مجرد من أي منطق، اما       هو ان معظم ما تقوم به ح       إقالقا معتبراً ان األمر األكثر   
ان محـور  ما تقوم به األنشطة السورية في لبنان فبالكاد تكون أكثـر منطقيـة، الفتـا إلـى        

، بواحتـه وملجئـه    على حد تعبيـره       يشعر -، سوريا، حماس وحزب اهللا    إيران -الراديكاليين
خر، فالهـدف هـو      اما في الجزء اآل    ، هو تهديد واخافة البقية منا     حورهدف الم مشيرا الى ان    

  .تمتع هذا المحور بعرض عضالته فحسب
العنيفة التي جرت مؤخراً في قطاع غزة، فـإن          انه منذ المواجهة     األيكونوميستقالت مجلة   *

، الفتة إلى أن الجميع متحمس لدعم عباس        األحداث تطورت بوتيرة سريعة تبعث على الدهشة      
رئـيس السـلطة    مدة، األمر الذي يمنح     نها ستبحث تسليم الضرائب المج    أحيث تقول إسرائيل    

 على إسرائيل لتنفيذ خطة لتقليل      اًضغط إضافة إلى أن هناك       مصدراً مهماً لألموال،   الفلسطينية
عدد نقاط التفتيش والحواجز في الضفة الغربية، وإلجراء المحادثات التمهيدية مع عباس حول             

نه يبدو أن الغرض من هذا هو منح        واعتبرت المجلة أ  . الخطوط العريضة لقيام دولة فلسطينية    
 يعد أمالً حقيقياً،    "السالم"الفلسطينيين خياراً قاسياً بين ضفة غربية مزدهرة تديرها فتح، حيث           

المشكلة تتمثل في أنه ربما لن يتاح لهـم          ورأت ان    .وغزة مفككة وفقيرة في ظل قيادة حماس      
 قصيرة فقط ربما ال تتجاوز شهرين إن حكومة الطوارئ أمامها مدة، اذ االختيار على اإلطالق

 للقانون قبل أن يتوجب إما تثبيتها من قبـل المجلـس التشـريعي              ات المختلفة تفسيرالحسب  ب
  . الفلسطيني أو حلها

 أن ممثلين عـن الجامعـات   على شبكة المعلومات الدوليـة ورلد سوشياليست  ذكر موقع    *
جامعات والكليات البريطانية التي شكلت     الذي عقدته نقابة ال   صوتوا مؤخراً في المؤتمر األول      

 التصويت الذي جاء ، مشيراً إلى أنحديثاً للتوصية بمقاطعة الجامعات واألكاديميات اإلسرائيلية
تواطـؤ األكاديميـات    " صوتاً، مرر الممثلـون اقتراحـاً يـدين          99 صوتاً ضد    158بأغلبية  

، الفتا الـى أن االقتـراح       ربعين عاماً الذي دام أ  ،   مع احتالل األراضي الفلسطينية    "اإلسرائيلية
لمقاطعة دولية شـاملة ومتماسـكة لجميـع المؤسسـات          " دعوة من النقابات الفلسطينية      يدعم

النقابة، التي شكلت حديثاً باندماج جمعيـة أسـاتذة الجامعـات           قتراح   وطالب اال  ،"اإلسرائيلية
ر اقتراح المقاطعة في جميع فروع والجمعية الوطنية للمعلمين في التعليم التكميلي والعالي، لنش       

  ."أخذ العلم والمناقشة"ـالنقابة ل
حماس بالسيطرة على قطاع غـزة       انه ومع قيام   إنترناشيونال هيرالد تريبيون  رأت صحيفة   *

بعيداً عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في 
ن قادة حماس واثقون من أنه مـن غيـر          ا ، مشيرة الى  ن عدمه الطريقة السابقة في تحركها م    

 فليست هناك قوة دولية ترغب بالـذهاب إلـى القطـاع            ،المحتمل أن يستولي أحد على غزة     
  إسـرائيل  واعتبرت الصحيفة ان  . ومواجهة الميليشيات األربعين المتفرقة التي تقودها حماس      

مات الصاروخية، فإنه من غير المحتمـل أن     قد تواصل هجماتها االنتقامية رداً على الهج       التي
 مـن غيـر ان تغفـل        تعاود دخول غزة إلى أجل غير مسمى بعد انسحابها قبل عامين فقـط            

 اًعائـد يبقى   الخيار   ، معتبرة ان  لسيطرة إسرائيل ومصر  الصحيفة الى ان حدود غزة تخضع       
  .إلى حماس، ال إلى واشنطن

 حول الهجرة   رته مجموعة األزمات الدولية   تقرير أصد عن  نقلت صحيفة لوموند الفرنسية     *
كـان  الكوريين الشماليين إلى الصين، مشيرة إلى انه في نهاية التسعينات وفي أوج المجاعـة        

في أرجاء متعددة من الصين، الفتـة        غير قانوني     كوري  ألف مهاجر  300هناك ما يقدر بـ     
لكـن ورطـتهم، تنـذر      ،   ألف مهاجر  50 ألفا إلى    30ما بين    انخفض إلى    قد إلى أن عددهم  
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ن الالجئين يعيشـون     ا ىالفتا إل  بيتر بيك، رئيس المجموعة في آسيا،        بحسب ما قال  بالخطر،  
  .في ظل ظروف مروعة وبحاجة إلى حماية قانونية بصورة عاجلة

الـرئيس  زيـارة    ترحيبها ب  نقلت الصحافة األلمانية عن انجيال ميركل المستشارة األلمانية       *
ـ  األميركي والروسي ليسا بحاجة إلى وسيط بينه       ينأن الرئيس ورأت  . الروسي إلى واشنطن   ا م

  . وبمقدورهما مناقشة مشكالتهما وجهاً لوجه
 اعتباره أن   حسن الترابي  زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني    نقلت مصادر سودانية عن     *

ت به الحكومة السودانية دون شـروط ال يعـالج   نشر القوات الدولية في إقليم دارفور الذي قبل   
هذه القوات ستؤمن الساحة أمنياً وليس سياسياً، ومـن         مشيراً إلى أن    أصل القضية في اإلقليم،     

  . الخير أن تستثني منها الدول ذات العالقات االستعمارية مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا
مـن مـؤتمر     طلـب    ني محمود عبـاس   الرئيس الفلسطي  أن   ذكرت وكاالت األنباء العالمية   *

 في   الذي نفذته حركة حماس    "إحباط أغراض االنقالب  "  ما اسماه  االشتراكية الدولية في جنيف   
ونقلـت  . غزة، مشيرة الى ان هذه األخيرة دعت الى الحوار من اجل حل األزمـة القائمـة                

 رفضه قرار   ينيةرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسط     الوكاالت عن فاروق القدومي     
  .عباس القاضي بنزع سالح المقاومة

وسـط كـل     عن انـه     تساءلت نعومي كالين في مقال نشرته صحيفة غارديان البريطانية        *
 بحالة ازدهار كما كانت عليه الحال  فيها يمر االقتصاد    ها إسرائيل الفوضى والمذابح التي ترتكب   

مشيرة إلى أن إسرائيل نجحت فـي       ،  فيما وصل سوق األسهم إلى أعلى معدالته      ،   1999في  
أن عالمية تجني بها ارباحاً، كاشفة      " ماركة"تحويل الفوضى في غزة والحرب مع حماس إلى         

أصبح لها هدف آخر وهو أنها أصبحت مثل المعامل التـي يجـري          لديها  المعتقالت المفتوحة   
ان  ، معتبـرة  س األمني فيها تجريب األدوات القاتلة التي تُرسل لدولنا التي يسيطر عليها الهاج          

ن سواء الذين يعيشون في الضفة الغربية أو في قطاع غزة والذين يطلـق علـيهم                يالفلسطيني
 لم يعودوا يمثلون مجرد أهداف بالنسبة لإلسـرائيليين         "حماستان"الساسة اإلسرائيليون وصف    

  .  فئران معامل على حد تعبيرهاوإنما أصبحوا
  :حوارات الفضائيات العربية*

  .                 "مع هيكل"برنامج ال.  الجزيـرةقناة
 وحركة )حماس (فرص عودة حركة المقاومة اإلسالمية ان محمد حسنين هيكلقال الصحافي 

  مشيراً انهغير ممكنة، إلى طاولة الحوار بعد أحداث غزة) فتح(التحرير الوطني الفلسطيني 
 ، معتبراً انة لحل األزمة بين الطرفين مصر والسعودية والعرب العثور على أفكار مبتكرعلى

ألن ما يجري هو "الواليات المتحدة وإسرائيل لن تعطيا رئيس السلطة محمود عباس شيئا 
 ". عملية تصفية للقضية الفلسطينية وليس إيجاد حلول لها

  لبناني... حدث و اتجاه

ورج بوش ضد عدد القرار الذي أذاعه البيت األبيض بشأن اإلجراءات التي أقرها الرئيس ج
من الشخصيات اللبنانية المعارضة، احتل صدارة االهتمام اإلعالمي والسياسي وفي حين 
كشف نص القرار مدى المخاوف التي تشعر بها إدارة بوش تجاه مصير حكومة السنيورة، 
فإن معظم التحليالت اعتبرت أن األسماء المدرجة هي أقرب إلى الئحة الوزراء المحتملين في 

كومة التي قد يشكلها الرئيس إميل لحود، والتي تخشى المواالة أن يحدث قيامها تغييراً الح
دراماتيكياً يجرد السنيورة وفريقه من معظم أدوات التأثير والتصرف السياسية والمالية 

  .والقانونية الموجودة في حوزته
ة اعتمادها من السفارة بعض معلومات الكواليس اللبنانية تفيد بأن الالئحة التي طلبت المواال

األميركية تضم باألصل عشرات األسماء، وهي الئحة مستهدفة من قبل االستخبارات 
األميركية، وكذلك ثمة من يهمس في بيروت بأن طلبات من بعض أقطاب المواالة قدمت 
ألليوت أبرامز الغتيال بعض األسماء في فترات سابقة منذ أشهر، ولكن إسرائيل التي 

بالموضوع أجابت بأن لها أجندتها الخاصة وأن المواالة اللبنانية لم تنفذ تعهداتها في استشيرت 
  .تموز الماضي خالل العدوان، وبالتالي ال مجال لتبادل الخدمات معها
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الملفت أن أحد المقربين إلى عائلة الحريري وتربطه بهم عالقة مصاهرة وهو الوزير والنائب 
قة على شاشة قناة المنار منذ أيام أن الرئيس فؤاد السنيورة السابق محسن دلول، قال بكل ث

زرع قرب الرئيس الراحل رفيق الحريري ومن غير علمه من قبل المخابرات األميركية التي 
  .جزم دلول بأن السنيورة هو أحد عمالئها الكبار في لبنان

 بالسنيورة وبموقعه في بعض المحللين يعتبر في كالم دلول قرينة تؤكد حجم االهتمام األميركي
  .المعادلة اللبنانية الحاضرة مهما كان الثمن

مصادر المواالة ترفض هذه القراءة للقرار األميركي وهي تضع القرار بصراحة في خانة 
الصراع بين الواليات المتحدة وسوريا وتتبنى االتهامات األميركية إلى الشخصيات اللبنانية 

  . المستهدفة

  :الصحف اللبنانية
 التي شهدها مخيم البداوي في شمال لبنان امس اثر انطالق تظاهرة من نازحي األحداث

مخيم نهر البارد مطالبة بالعودة اليه شكلت الموضوع االبرز الذي تناولته وسائل االعالم 
اليوم " في عنوانها ان ذكرى صحيفة السفير فذكرت .اللبنانية وال سيما الصحف منها

 نهر البارد قد جرت في البداوي بسقوط قتيلين واربعين جريحاً وتساءلت الشتباكات" األربعين
 ويتمدد ليصبح مشروع حروب لبنانية فلسطينية أكثرعما اذا كان الملف الفلسطيني سيتشعب 

 وما يطرح في األوسع اإلقليمي بالمشهد األمر فلسطينية متنقلة وعالقة هذا –وفلسطينية 
سطينيين، ونقلت في سياق اخر عن مصادر لبنانية كشفها عن المطابخ الدولية لالجئين الفل

 صحيفة النهاراما .  الماضياألسبوعلمنفذي الهجوم على قوات اليونفيل " صور خاطفة"التقاط 
 ان الحكومة اللبنانية حذرت من محاولة تهريب من تبقى من قيادة فتح االسالم على أوردتفقد 

من التقرير الذي اعلنه بان كي مون امين عام االمم ، ونقلت باألمس البداوي أحداثخلفية 
 حول حظر 1701 من االحترام الكامل للقرار وإيران ما طالب به سورية أمسالمتحدة 
 من جهتها عمن يقحم الجيش في حرب مخيمات شاملة، صحيفة االخباروتساءلت . السالح

عملية لتوريط الجيش في مشيرة الى انه بدا واضحاً ان هناك في لبنان من يقود محاوالت 
  . مزيد من المواجهات الدامية التي ال تؤدي الى شيء

  :أخبار المرئي في لبنان
 في أمس نزة اللبنانية على التظاهرة التي قام بها الفلسطينييفلركزت مقدمات نشرات الت

 سقوط عدد إلى اصطدامها مع الجيش اللبناني أدىمخيم البداوي في شمال طرابلس حيث 
 رابطة علماء فلسطين أعلنتفي وقت   التظاهرة جاءتأن قناة المنار فذكرت، ضحايامن ال

 NTVمحطة الجديد وقالت .  في مخيم نهر الباردتعليق مساعيها بحثا عن حل سياسي لالزمة
 والجبهة السياسية الداخلية إلى الثالجة، فتأليف حكومة الوفاق البديلة لم ان جبهة البارد حامية

 على آخر ليبدأ اً ينتهيأسبوعأن  LBC لإلرسالالمؤسسة اللبنانية   ورأت.ا بعدتظهر طالئعه
 عن  وتساءلت قناة المستقبل . اإلقفالإلى تعرف طريقها أنوقع ملفات مفتوحة من دون 

الجهة الراغبة في إنهاك الجيش وإشغاله في غير مهمته األصلية ومن هو المستفيد، في 
  .هة  النازحين من مخيم نهر البارداستفزاز الجيش ووضعه في مواج

  


