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  32  :كاريكاتير
***  

  
 ه لمنصب وزير الداخليةغازي حمد ينفي ترشيح .1

نفى غازي حمد الناطق باسم رئـيس الـوزراء         : وكاالتنقالً عن ال   3/6/2007البيان االماراتية   نشرت  
وكانت مصادر فلـسطينية ذكـرت أن حمـد         . الفلسطيني ان يكون مرشحا لتولي منصب وزير الداخلية       
 اإلعالمية الفلسطينية المقربة من     ونقلت الشبكة  .مرشح لشغل منصب وزير الداخلية خلفا لهاني القواسمي       

سبق ترشيح حمد لهذا المنصب ضمن قائمة المرشحين عقب اتفاق          "حركة حماس عن المصادر قولها إنه       
حمـد يتمتـع    "وقالت المصادر إن    ". مكة إال أن انتماءه الواضح لحماس حال دون موافقة فتح على ذلك           

إنه قد يحظى بموافقة الرئيس عباس لتـولي حقيبـة          بعالقات جيدة مع مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ولذا ف       
 ".الداخلية التي يديرها بشكل مؤقت حالياً رئيس الوزراء

عبـاس  محمـود    معاون ل  قال:  نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      2/6/2007رويترز  وأوردت  
  . وزيراً للداخليةلرويترز انه يبدو من المستبعد ان يوافق عباس على تعيين حمد

  
   الوضع الداخليى قاسية ألن حماس تسيطر عل يعيش ظروفاً عباس:دحالن .2

أعلن محمد دحالن أن الوضع الفلسطيني الداخلي يمـر بظـروف غايـة فـي                :كتبت سحر عبدالرحمن  
 نتيجـة   ، وأن القضية الداخلية أكثر تعقيدا اليوم وأن أبومازن يعيش في ظروف صعبة وقاسية             ،الصعوبة

وقال دحـالن فـي     .  لديه خيارات ألن الوضع الداخلي بأيدي حماس وليس بيده         الوضع الحالي لكنه ليس   
 إن دور وفد حركة فتح في المفاوضات والمـشاورات          ،تصريحات لألهرام خالل زيارته األخيرة لمصر     

 بعدما قام بطرح رؤيته إلصالح الوضـع        ىالجارية اآلن في مصر لوقف االقتتال والصراع الداخلي انته        
 وحلول عملية للوضع الداخلي مع اقرار آليات        ،لبة بضرورة وجود قاعدة سياسية للتحرك     من خالل المطا  

.  أساس اصالح األحوال الداخلية للشعب الفلسطيني      ى واقرار المشاركة السياسية عل    ،للرقابة علي الوضع  
 ،طاع غـزة   ق ى أن مشكلة حماس أنها مقتنعة بأن لديها السيطرة العسكرية الكاملة والمطلقة عل            ىوأشار ال 

 وهذا ما عبر عنه     ،التي تمكنها من ضرب األجهزة األمنية التابعة للرئيس أبومازن واألجهزة األمنية لفتح           
اغتيال بهاء بعلوشي بالرغم من المجهود الذي بذلناه من جانبنا ومن جانب مصر والـسعودية للوصـول                 

سلمين القائم علي السمع والطاعـة   لكن منطق التعامل مع حماس هو نفس منطق االخوان الم     ، االتفاق ىال
وأضاف دحالن أن فتح ال تريد من حماس إال وقف االغتياالت والعمـل بمنطـق               .  الجميع الوالء  ىوعل

 عليه لكنه يحتاج    ىوأكد أنه ال يمكن القول إن اتفاق مكة قض        . المشاركة وااللتزام بالقانون وليس بالتقاسم    
ن في مصر من مفاوضات ومشاورات مـع حمـاس وبـاقي             ما يجري اآل   ى وأنا أنظر ال   ،إلعادة تجديد 

 نتحرك تجاه القضية الحقيقية للشعب      ىالفصائل الفلسطينية باعتباره أمال جديدا إلعادة الوضع الداخلي حت        
 .الفلسطيني مع الجانب اإلسرائيلي

  3/6/2007األهرام المصرية 
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  مركزية القرار أساس نجاح حوارات الفصائل في القاهرة: عبد ربه .3

األساس "اعتبر امين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ياسر عبد ربه أمس أن              : وكاالتال -رام اهللا   
في نجاح الحوارات الفصائلية التي تجري في القاهرة أن يكون هناك مركز قرار واحد في كـل أشـكال                   

وأفـاد خـالل    . الحـصار وقال عبد ربه ان التهدئة مع اسرائيل مقدمة النهاء مظاهر  ".التحرك السياسي 
، "ال يجوز أن يأخذ كل فصيل على عاتقه التحرك سواء بالحرب أو السلم            "حديث الذاعة صوت فلسطين     

الـرئيس عبـاس يريـد    "وأضاف أن  ".مصلحة وطنية فلسطينية"مشددا على أن التهدئة مع إسرائيل هي    
هاء كل مظاهر الحصار بما فيهـا       تهدئة مع إسرائيل تشمل الضفة وتكون متزامنة وهذا سيكون مقدمة إلن          

  ".الحواجز والخروج إلى المدن واألماكن المأهولة وفق ما كان اتفق عليه بالسابق
  3/6/2007الغد االردنية 

  
   مليون دوالر لمنظمة التحرير الفلسطينية80 اإلمارات تحول :ة الفلسطينيةساالرئ .4

ذكر مكتب الرئيس الفلسطيني في     :  الوكاالت من رام اهللا ونقالً عن     3/6/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
وجـاء فـي    . مليون دوالر من دولة االمارات   80بيان أمس ان السلطة الفلسطينية تسلمت مساعدة بقيمة         

بيان المكتب ان السلطة تسلمت المبلغ عبر وزير المالية سالم فياض وستخـصص االمـوال لرواتـب                 
 التزامات االمارات بقرارات القمة العربية التي عقـدت         وقال فياض إن هذا المبلغ يأتي ضمن       .الموظفين

 مارس الماضي، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيخصص لتـسديد الرواتـب ورفـع               /في الرياض في آذار   
  .المعاناة عن الشعب الفلسطيني

رئيس الفلسطيني أن دولة    النقلت مصادر إسرائيلية عن مقرب من        :2/6/2007 48عربوأضاف موقع   
  . مليون دوالر مساعدات للفلسطينيين أودعت في حساب منظمة التحرير الفلسطينية80قدمت اإلمارات 

  
   وإنهاء معاناة سكانهاالمدينةلفك الحصار عن نابلس يدعون وزراء  .5

 دعا وزراء وممثلون عن مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس إلى رفع الحـصار             : بشار دراغمة  -نابلس  
. بكل قوة من أجل كسره ووضع حد لمعاناة المواطنين في المحافظـة           المفروض على المحافظة والعمل     

جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته وزارة اإلعالم في مقر بلدية نابلس شـارك فيـه وزيـر اإلعـالم                    
علي السرطاوي ورئيس بلدية    .سمير أبو عيشة، ووزير العدل د     .مصطفى البرغوثي ووزير التخطيط د    .د

وكذلك غسان عنبتـاوي عـن      . ري وسمير دوابشة عن وزارة الحكم المحلي      نهاد المص .نابلس بالوكالة د  
واستنكر البرغوثي قيام االحتالل باعتقـال رئـيس بلديـة نـابلس            . مؤسسات المجتمع المدني في نابلس    

 ان  ذكـر  وكذلك حمالت االعتقال المستمرة التي تطال النواب والوزراء و         البلدي المجلس   ن من وعضوي
ودعا إلى ضرورة العمل مـن      . المتكررة هدفها تدمير نابلس كمركز قيادي فلسطيني      الهجمات االحتاللية   

  .  أجل إيصال الحقيقة الصعبة التي تعيشها نابلس إلى كل بقعة في العالم
  3/6/2007الحياة الجديدة 

  
   في غزةوزير الصحة يبحث مع ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان دعم مشاريع صحية .6

األخرس، وزير الصحة، أمس، مع حافظ شقير، ممثل صـندوق األمـم المتحـدة    رضوان .بحث د : غزة
للسكان، سبل دعم آلية تنفيذ مشاريع مشتركة بين الوزارة والصندوق، منها مشروع ترميم وتزويد أربعة               

مليون دوالر، إضـافة إلـى       1.6 مستشفيات في محافظات الضفة والقطاع، بمعدات وأجهزة طبية بقيمة        
وطلب األخرس من ممثل الصندوق العمل علـى    .اإلنجابية وتذليل العقبات التي تواجهها    مشروع الصحة   
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تزويد الوزارة بشكل عاجل باألدوية الالزمة للتخدير، مشيرا إلى أنها تعاني من نقص شـديد فـي هـذه            
  .المستلزمات الخاصة بإجراء عمليات الجراحة

العربية السعودية، ستخصص إلصالح مستـشفى     وذكر شقير أن لدى الصندوق مليون دوالر من المملكة          
كمال عدوان بغزة، ومستشفى جنين بجنين، ووعد بالعمل على دراسة احتياجات الـوزارة مـن أدويـة                 

  .التخدير والعمل على تلبيتها وفق االمكانات المتاحة، وبالسرعة الممكنة
  3/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  عجز في التشريع والرقابة:  الفلسطينيمانيبانوراما يصدر تقريرا حول االداء البرل .7

، تقريره الثاني الـشهري     "بانوراما" اصدر المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع         :رام اهللا 
وبين  ".االداء البرلماني للشهر الماضي وتتبع نشاط واداء المجلس التشريعي واعضائه خالل شهر نيسان            "

جلس جلستين هذا الشهر اال انه لم يظهر ان عجالته عادت الى سكتها حيث مـا                التقرير انه رغم عقد الم    
زالت مظاهر واسباب التعطيل قائمة، وتكمن في اختطاف النواب من جهة، وصعوبة التوافق على جداول               

وجاء في نتائج التقرير على صعيد بيئة المجلـس          .اعمال تلبي متطلبات المجتمع الملحة من جهة اخرى       
ان استمرار اختطاف اعضاء من المجلس ما زال يؤثر على عمله بشكل مباشر وغير مباشـر،                العامة،  

فهو يصعب عملية تحقيق النصاب في الظرف العادية، ويسهل التالعب بالنصاب وتحقيقه تبعـا للمـزاج          
السياسي السائد، كما انه يعطل او يعيق دور اللجان وتأثيرها، خاصة وان هناك رؤساء ومقرري لجـان                 

ان التوافق السياسي على جدول االعمال ادى الى منع كتل اخرى غير             واوضح التقرير  .رهن االختطاف 
. متوافقة من اقتراح اي اضافة عليه، كون ذلك مشروطا بتوقيع عشرة نواب، وهو امر يصعب تحقيقـه                

يـاتهم اي   وابرزت المتابعة دورا محليا ألغلب النواب، وحيث قصروا متابعاتهم ونشاطهم على مركز ح            
  . ضمن الدائرة التي يعيشون فيها

 4/4وعلى صعيد األداء اوضح التقرير ان المجلس تخلف عن عقد جلسته العادية الثانية عشرة بتـاريخ                 
ولم يقم اي نائب بتقديم مشروع قـانون، او اي سـؤال او اسـتجواب لـوزير او                   .لعدم تحقق النصاب  

ى مثل هذه االجراءات، حيث اسـتعاض النـواب عـن           مسؤول، فيما تم طرح قضايا رأي عام تحتاج ال        
وتبين ان النشاط االعالمي للمجلس شـبه معطـل          .االجراء الرسمي، بمجرد التحدث حول هذه القضايا      

حيث لم تعد مجلة المجلس تصدر، فيما ال يزال الموقع االلكتروني معطالً، رغم ان الـدائرة االعالميـة                  
اال انها ال تصل الى الضفة، وليس لها هيئة         " البرلمان"نشرة  للمجلس في قطاع غزة اصدرت عددين من        
 لجان عن عقـد     8وعلى صعيد عمل لجان المجلس، تخلفت        .تحرير موحدة ومتفاعلة بين مقري المجلس     

وعلى صعيد الدور التشريعي للمجلس لم ينه المجلـس          . اجتماعاتها 5اجتماعاتها هذا الشهر، فيما عقدت      
الى الرئيس للمصادقة عليه، فيما يوجد امام المجلس عدد كبير مـن مـشاريع              اي مشروع قانون ويحيله     

 مشاريع بعـد موافقـة      5القوانين التي تعتبر في الطور االول من االعداد، ولم يحل المجلس منها سوى              
وفي مجال الرقابة شكل المجلس لجنة خاصة لبحـث          .اللجنة القانونية عليها، ليتم تقديمها للقراءة االولى      

رثة ام النصر ومسؤولية السلطة فيها، فيما لم يتم تقديم اي سؤال او استجواب من المجلس لـوزير او                   كا
وفي مجال عالقة النواب بالمواطنين وجد النواب انفسهم غارقين في مجـاالت حـل القـضايا                 .مسؤول

لمـشكلة، وغلبـت    الفردية في دوائرهم، وباتوا يقومون اما بدور التوسط، او بدور المبادر الفردي لحل ا             
  .الشكاوى الفردية على الشكاوى العامة لتصبح المميز العام للشكاوى التي تصل النواب

  3/6/2007الحياة الجديدة 
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   من االحتاللربعين عاماًأالفلسطينيون يتساءلون ماذا تبقى لهم بعد : تحقيق اخباري .8
اءل الفلسطينيون ماذا تبقى لهم من ارض        بعد مرور اربعين عاما على االحتالل االسرائيلي يتس        :رام اهللا 

القامة دولتهم المستقلة بعد تقسيم الضفة الغربية الى كانتونات معزولة وبناء المزيد مـن المـستوطنات                
  .والطرق االلتفافية وعزلها عن قطاع غزة

ينية الى  اربعون عاما من االحتالل القضية الفلسط     "وقال خليل التفكجي خبير الخرائط الفلسطيني في ندوة         
تصادر المستوطنات مساحة ستة في المئة مـن الـضفة الغربيـة            " عقدت يوم السبت في رام اهللا        "..اين

 ."المحتلة ولكنها تمنع قيام الدولة الفلسطينية حيث ينعدم التواصل الجغرافي بـين المنـاطق الفلـسطينية               
 الفا يعيشون   280 الى    مستوطنة في الضفة اضافة    150 االف مستوطن يعيشون في      105هناك  "واضاف  

 الف وحدة سكنية في القدس قررت الحكومة االسرائيلية مؤخرا اضافة عشرين الف وحدة اضافية               39في  
فيما خصص العرب   ) الشرقية(رصدت مبلغ مليار ونصف دوالر في اطار اجراءات تهويد مدينة القدس            

يلية تقوم على دفع الفلـسطينيين للقبـول        االستراتجية االسرائ "وقال التفكجي    ."مالليم لدعم صمود المدينة   
على كل كانتون من الكانتونات التـي حولـت         ) حاكم(بكونفدرالية مع االردن او انه سيكون لدينا مختار         

  ."اسرائيل الضفة الغربية اليها 
ال يوجد افق سياسي بعـد ثالثـة        "وقال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني          

القضية الفلسطينية دولت وخرجت من ايدي الشعب الفلسطيني        .. ما من وجود السلطة الفلسطينية    عشر عا 
هناك تطـور غريـب حـصل ان المعتقلـين          "واضاف   ."وتحولت من قضية سياسية الى قضية انسانية      

الفلسطينيين في السجون االسرائيلية يحصلون على ثمن اكلهم ومالبسهم وكل مصاريفهم من اهلهم وهذا              
الجدوى من وجـود الـسلطة      "وقال   ."اقع جديد فرضه االحتالل ان يدفع االهل مصاريف سجن ابنائهم         و

  ."الفلسطينية وهي سلطة فاسدة مارست الفساد يجب حلها والعودة الى المربع االول
شيء كارثي هذا الذي يحدث على الساحة الفلسطينية من اصحاب البرنـامجين فـي              "وقال ناصر القدوة    

كالهما ال ينجحان في فهم الواقع السياسي وميزان القوى الدولي هذا االمر يجـب              ) فتح وحماس (الساحة  
كل الجهات الفلسطينية فشلت في استغالل القانون الدولي بالرغم من انه ليس خيار             "واضاف   ."ان ينتهي 

مور ستكون اكثر   يجب ان تكون لدينا مواجهة سياسية واضحة مع اسرائيل والواليات المتحدة واال فان اال             
وعمليـة تـدمير    ... ما تقوم به اسرائيل هو استعمار استيطاني قاتـل          "وقال   ."قتامة مما هي عليه االن    

  ."منظمة لحياة الشعب الفلسطيني
ويرى ناصر الريس المستشار القانوني الفلسطيني لمؤسسة الحق ان امكانية استخدام الـسالح القـانوني               

يجب على الفلسطينيين استغالل الرأي االستشاري      "الرادة السياسية وقال    مازالت قائمة وهي بحاجة الى ا     
الصادر عن محكمة العدل الدولية الستصدار قرار من الجمعية العامة تحت بند التحالف من اجل الـسالم           

  ."لوقف االجراءات االسرائيلية
في خطر شديد اكثر مـن      المشروع الفلسطيني   "وقال هاني المصري المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني        

اي مرحلة مضت وذلك بسبب تجاهل االساس القانوني لحل القضية الفلسطينية مـن قبـل الفلـسطينيين                 
انا ضد اطالق الصواريخ وال افق الستخدامها وليس البديل عنها مفاوضات عبثية لقد             "واضاف   ."انفسهم

  ."رجعنا سنوات الى الوراء ال بد للعودة الى المقاومة الشعبية
التجربة الفلسطينية التي حاولت الجمع بين نظـام البنـاء          "فيما قال علي مهنا نقيب المحامين الفلسطينيين        

حل السلطة الفلسطينية يعني    "واضاف   ."والتحرير اثبتت فشلها وال بد من تحول السلطة الى سلطة مقاومة          
  ."ان تتحول االراضي الفلسطينية الى مقديشو متطور

  2/6/2007رويترز 
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  منظمة التحرير تحرص على ضبط المخيمات وتشدد على مكافحة اإلشاعات .9
تقدم في شكل بطيء داخـل      " قال مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية للحياة ان الجيش اللبناني            :بيروت

حركة فتح، بالتعاون مـع سـائر       : "وأضاف ".فتح االسالم "مخيم نهر البارد وسيطر على عدد من مواقع         
 –نظمة التحرير أقامت جداراً أمنياً، عبر الحراسات ومقاتلي الفصائل عند الجهة الـشرقية              الفصائل في م  

من التراجع لالحتماء في تلك المنطقة، وكي ال يتـسببوا          " فتح االسالم "الجنوبية من المخيم لمنع مسلحي      
 الـى ان قيـادة      وأشار المـصدر   ".باألذى للمدنيين الباقين في المخيم نتيجة اضطرار الجيش للرد عليهم         

المنظمة في لبنان عينها على المخيمات األخرى ايضاً وهي بعد ان اكدت عبر تصريحات عباس زكـي                 
التغطية الكاملة لعملية الجيش وعبر البيان الصادر عن المنظمة وفصائلها في هذا الصدد، تقوم بالتنـسيق     

 . خصوصاً في مخيم عين الحلوة     ،مع الجيش لمواجهة أي احتمال ألي تحرك أمني في المخيمات االخرى          
وأكد المصدر ان قيادة المنظمة وفتح أبلغتا التنظيمات الفلسطينية االسالمية في عين الحلوة ان أي تعرض                
أمني للجيش من أجل مشاغلته سترد عليه فتح باطالق النار في سرعة على المتسبب به، كائناً من كـان                   

وأوضـح المـصدر فـي       .رى خصوصاً عين الحلـوة    ولن تسمح بفتح معركة مع الجيش في مناطق أخ        
المنظمة ان قيادتها في لبنان مهتمة بعمليات االغاثة المطلوبة بكثافة للنازحين من نهر البارد الى مخـيم                 

المعارضة لقيادة  ( البداوي، وعينها على التحريض السياسي الذي تمارسه فصائل قوى التحالف الفلسطيني          
للمدنيين الفلسطينيين وسط االحتقان الشعبي     )  والفصائل الحليفة لسورية   المنظمة والتي تضم حركة حماس    

احتجاجاً على الخسائر في صفوفهم والتهجير الذي تعرضوا له، والتي تسعى الى دفع هؤالء الى التظاهر                
ورأى المصدر نفسه ان قوى التحالف الفلسطيني، وبعض القوى اللبنانية          . ضد الجيش والحكومة اللبنانية   

 الى استغالل موضوع تعرض المدنيين، وموضوع نازحي مخيم نهر البارد وتبين انـه تـم بـث                  سعت
اشاعات بين هؤالء بأنهم لن يتمكنوا من العودة الى نهر البارد بعد انتهاء المعارك، ألن منازلهم سـتدمر                  

 االراضـي   وألن المخيم سيتحول الى ثكنة كبيرة للجيش وان حكومة لبنان ستستقدم قوات أميركية الـى              
وأكد المصدر ان زيارة عباس زكـي الـى          .اللبنانية وستجعل أرض المخيم قاعدة لهذه القوات االميركية       

 ان كـل    اللبنانيةمخيم البداوي أدت الى توضيح كل هذه االمور إذ نقل اليهم تأكيدات من رئيس الحكومة                
 هذه االشاعات ونقل اليهم ومـن       نازح من المخيم سيعود الى منزله، وأبلغهم تطمينات بأن ال صحة لكل           

  .عدد من الدول المانحة انه ستتم اعادة إعمار االبنية التي تهدمت نتيجة العمليات العسكرية
  3/6/2007الحياة 

  
  ماس حريصة على إيجاد حالة أمنية مستقرة في الضفة والقطاعح: برهوم .10

حالة أمنية مستقرة في قطاع     " حرص الحركة على إيجاد      ،أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس      
غزة والضفة الغربية تخدم تطلعات الشعب الفلسطيني، لكي يتم التفرغ للمشروع الوطني والـدفاع عـن                

يقول، إن الحركة تطالب بإيجاد تطبيقات عملية لمـا         " حماس"وأضاف المتحدث باسم     ".حقوق هذا الشعب  
عليه في وقت سابق في غزة، حتى يتم ضـمان أن ال            يتم االتفاق عليه سواء في القاهرة أو ما تم االتفاق           

 .يعود أحد إلى مربعات االغتياالت والخطف والتي مثلت صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني
3/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  حماس تنتقد بشدة اجتماع عشراوي وليفني .11

" ليفني"عشراوي بوزيرة الخارجية اإلسرائيلية     حماس عن استيائها البالغ للقاء النائبة حنان         أعربت حركة 
وقالت الحركة ما انفكت السيدة حنـان عـشراوي         . والتصريحات التي أطلقتها عشراوي خالل هذا اللقاء      

ومنذ انتخابها لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني تنادي بضرورة التوافق على البرنامج الوطني العام             
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نبـدي  و األمر الذي أبـدينا      ،تزام المجموع الفلسطيني باستراتيجية موحدة    الذي يمثل القاعدة األساسية الل    
  .استعدادنا التام له دوماً على أرضية وثيقة الوفاق الوطني

ن ما فاجأنا في المرحلة الراهنة أن النائبة عشراوي صاحبة الدعوة السابقة ما لبثـت               ا بيان الحركة وتابع  
رض الحائط كل أسس الشراكة والمسؤولية الوطنيـة وال         أن أضحت جزءاً من تيار فلسطيني يضرب بع       

 فذهبت لتجتمع بوزيرة الخارجية الصهيونية في فيينا فـي ذات           ،يستدعيها إال في سبيل التنظير السياسي     
 وتعتقل كبار السن  ،الطفلين أحمد صبري وزاهر المجدالوي في غزة      " ليفني"الوقت الذي تذبح فيه حكومة      

 البيان على ضرورة أن توضح النائبة عشراوي موقفها الرسمي مـن الـدعوة              وشدد .في الضفة الغربية  
  . التي أطلقتها وزيرة الخارجية اإلسرائيلية بالشروع الفوري بالتطبيع المجاني مع االحتالل

وانتقد البيان بشدة تصريحات عشراوي المسيئة لكل محاوالت التوافق الفلسطيني والمهينة لدماء الشهداء             
لن نجني شيئا اذا ما سيطر المتطرفون من الطرفين على الحياة اليومية وليس علـى النـزاع                 "حين قالت   

  ."فحسب
2/6/2007وكالة سما   

   
  سنقدم لمصر رؤيتنا للحل في العاشر من الشهر الجاري: حماس .12

 فـي  ،كشف أيمن طه المتحدث باسم حركة حماس امس، أن الحركة ستقدم إلى المـسؤولين المـصريين     
 ، ورقة عمل بشأن رؤيتها الشاملة لترتيب البيت الفلـسطيني الـداخلي    ، شهر حزيران الجاري   العاشر من 

وقـال طـه     . وموضوع عقد مؤتمر دولي لدعم القضية الفلسطينية       ،وصياغة منظمة التحرير الفلسطينية   
ح، لكيفية تثبيت وقف إطالق النار ومد جسور الثقة مع حركة فت          " حماس"إن الورقة ستتضمن رؤية     "امس  

وسنقدم من خاللها عدة إجابات على مجموعة من األسئلة التي وضعتها القيادة المصرية حول عدد مـن                 
  ".المفاهيم والقضايا المختلف حولها منها مفهوم الشراكة وإعادة ترتيب االجهزة األمنية

عو إلى حـوار    إننا طلبنا من مصر بعد انتهاء مشاوراتها الثنائية مع الفصائل الفلسطينية أن تد            : وأضاف
شامل في القاهرة بعد منتصف الشهر الجاري على مستوى القيادات العليا أصحاب القرار إلقرار االتفاق               

  .الذي ستنبثق عنه آليات لتنفيذه على األرض بمفهوم جديد
عن تفاؤله في نجاح الحوار في القاهرة وقال إن من أهم أسـباب التفـاؤل اهتمـام القيـادة                   طه  وأعرب  

مثلة بالوزير عمر سليمان بهذا الملف شخصياً ووعده أن تعمل مصر بكل ثقلها لتنفيذ االتفاق               المصرية م 
  .لعدم عودة األمور إلى مربع االقتتال والعمل بكل قوة إلنجاح حكومة الوحدة الوطنية

3/6/2007األيام الفلسطينية   
  

 حماس تنفي عرضها وقف إطالق الصواريخ مقابل إنهاء التصفيات .13
 حماس بشدة، أن تكون قد عرضت على إسرائيل وقف إطالق للنار، مقابل التزامهـا وقـف                 نفت حركة 

عاريـة مـن    "وقال سامي أبو زهري إن مثل هذه األنباء         . عمليات االغتيال ضد قادة الحركة وكوادرها     
 ، مشدداً على أن حماس تطالب بتوفير أسس الحماية للشعب الفلسطيني، ومن ضمنه قيادات             "الصحة تماماً 
وتأتي تصريحات ابو زهري تعقيباً على انباء تناقلتها وسائل اعالم اسرائيلية، تحدثت عن              .حركة حماس 

قيام رئيس وزراء دولة قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بنقل رسالة من رئيس المكتـب الـسياسي                    
زام الحركة وقف   لحركة حماس خالد مشعل الى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت، يعرض فيه الت            

اطالق الصواريخ على البلدات اليهودية في النقب، مقابل التزام تل ابيب وقف عمليات االغتيـال ضـد                 
واضاف ابو زهري أن قيادة حماس ال تطالب لنفسها بضمانات غير التي تطالب             . قيادات وكوادر الحركة  

  .بتوفيرها لبقية أبناء الشعب الفلسطيني
3/6/2007الشرق االوسط   
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  البارد إال الحسم العسكري لم يعد أمام مخيم: فتح .14
لم يعد أمام المخيم إال الحسم العسكري الذي بدأه الجيش          "اعتبر رفعت شناعة المسؤول اإلعالمي لفتح انه        

ومن مخيم البداوي المجاور لنهر البارد قال شناعة        . "فتح اإلسالم "الفتاً الى تدهور وضع مقاتلي      , "الجمعة
وأفرادهـا، وفـق    , "فتح اإلسـالم  "ن حتى اآلن من السيطرة على مواقع أساسية لمجموعة          ان الجيش تمك  

وأكـد   ."يبحثون عن مالجئ وضعهم مضطرب ويشعرون بالـضياع       , المعلومات التي تصلنا من الداخل    
ال تشارك الجيش في القتال انما تقوم بالمراقبة لمنع تسلل          "شناعة ان فصائل منظمة التحرير داخل المخيم        

  ."المقاتلين الى مواقع المدنيين
الجيش حقق تقدماً ملموساً في     "اعتبر علي بركة الناطق السياسي باسم حركة حماس ان          ومن جهة أخرى    

  ."محيط المخيم يشكل انتصاراً يكفي للدخول في تسوية سياسية
3/6/2007الحياة   

  
  ستركز على الشراكة والتهدئةفي القاهرة عزام يؤكد ان الحوارات  .15

د الشيخ نافذ عزام القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي إن مشاركة حركته في حوارات القـاهرة                 اك
الجارية بمشاركة خمسة فصائل فلسطينية، ستركز على الموضوع الداخلي، نافياً ما تردد عن التوصـل               

ي تـصريحات   وقال عزام ف  . التفاق على عقد لقاء مشترك للفصائل في الخامس عشر من الشهر الجاري           
له اليوم أن جدول حوارات القاهرة يركز على قضايا الشراكة السياسية وطبيعة العالقات بين الفـصائل                

وعما إذا كانت حركة الجهاد تحمـل     . الفلسطينية إلى جانب مناقشة قضية التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي        
ر، فسبق أن حددنا موقفنا من مـسألة        ال نريد أن نستبق األمو    :" مواقف أخرى بقضية التهدئة، قال عزام     

التهدئة وسبق أننا كنا جزءاً من مبادرات عديدة، لكن االحتالل اإلسرائيلي هي التـي لـم تحتـرم تلـك                    
أن حركتـه   "وأضـاف    ".المبادرات، نريد أن نستمع لإلخوة المصريين إن كان لديهم جديد في هذا األمر            

ي بناء موقف فلسطيني قـوي، وأن تتجـسد شـراكة           ستركز في حوارات القاهرة على نقطة أساسية وه       
سياسية حقيقية بين الفلسطينيين ألنها تمثل ضمانة لعدم تكرار صدامات داخلية مؤسفة على غـرار مـا                 

  ".شهده قطاع غزة مؤخرا
2/6/2007وكالة سما   

  
  صيام يتهم دحالن بالتخطيط الغتياله .16

وقال صيام، فـي    . محمد دحالن بالتخطيط الغتياله    النائب   ،سعيد صيام  البرلمانية اتهم رئيس كتلة حماس   
مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نائب رئيس الكتلة خليل الحية في مقر اتحاد األطباء العرب فى القاهرة                 

وفد حماس أطلع المسؤولين المصريين على اسطوانة مدمجة فيها اعترافـات تفـصيلية ألحـد               "أمس إن   
إذ استأجر شقة فـى     . النقالبي داخل حركة فتح عن مخطط الغتيالي      الفلسطينيين المحسوبين على التيار ا    

  . جي على غرفة نومي. بي. برج مرتفع بالقرب من منزلي وكان يخطط بأوامر عليا إلطالق قذائف آر
وهذا غيـر  . وقال الحية إن هذه الفئة تتهمنا بأننا نقوم بإنشاء انفاق الغتيال الرئيس محمود عباس وقادتها             

علمون ذلك ألننا نقيم هذه االنفاق من أجل االحتالل اإلسرائيلي وإذا أردنا ان نحتل جميـع                صحيح، وهم ي  
مؤسسات السلطة الستطعنا في ساعات معدودة فنحن لدينا قوة على األرض تمكننا من ذلك بسهولة لكـن                 

ض ما يحـدث علـى االر     "ورأى أن   . "نحن شركاء في الوطن وال بد ان نتوافق من اجل الهدف األسمى           
ليس على وزارة هنا أو هناك أو منصب هنا أو هناك بل هو مؤامرة تهدف الى إزاحـة وجـود التيـار                      

وهذا قرار اميركي واسرائيلي تنفذه مجموعة فلسطينية ويفـرض عـن طريـق             . االسالمي في الحكومة  
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الحصار والتجويع والعدوان والقصف بهدف اضعاف حركة حماس واقـصائها عـن الحكـم وتـشويه                
حركة حماس ستشارك فـي انتخابـات       "وأكد الحية أن    . " بحيث ال تستطيع ان تعود مرة اخرى       صورتها

والخيار . الرئاسة بطريقتها الخاصة وأن الحركة إذا خرجت من السلطة سيكون البديل أسوأ مما هو كائن              
  ."الوحيد الذي يجب ان نتمسك به هو الشراكة الحالية والحفاظ على حكومة الوحدة

3/6/2007الحياة   
  

  باراك يحاول استمالة عرب حزب العمل .17
الفائز بجولة االنتخابات األولى، إيهود باراك لتعزيز موقفه بين أعضاء حزب العمل الصهيوني في               يسعى

الوسط العربي، وسيلتقي مع عضو الكنيست من حزب العمل الصهيوني، غالب مجادلة، لطلب مساعدته              
س مع نشطاء من عرب حزب العمل في باقة الغربية مـن أجـل              التقى عمير بيرت   كما   .في هذا الميدان  

تعزيز سيطرته عليهم وتأكيد تأييدهم له خشية أن تذهب بعض أصواتهم لباراك، ويعتمد في ذلـك علـى                  
  .مرافقه في اللقاء والمقرب منه، غالب مجادلة

 اليـوم، مرجح أن يعلن    لم يستبعد مقربون من بيرتس أن ال يعلن تأييده ألي من المرشحين، إال أنه من ال               
في مكاتب حـزب    اليوم  ويهدف االجتماع الذي سيعقد     . في اجتماعه مع مقربيه، عن تأييده لعامي أيالون       

وكان آخر اسـتطالع     .داخل حزب العمل  " المعسكر االجتماعي "العمل إلى اإلعالن عن تشكيل ما يسميه        
ويتبين من نتائج االستطالع أن في      . ينللرأي قد أظهر أن بيرتس هو الكفة التي ترجح فوز أحد المرشح           

من األصوات ويحقق فوزا كاسحا، وفـي       % 59حالة إعالن بيرتس دعمه أليالون سيحصل األخير على         
  .أليالون% 35من األصوات مقابل % 50حالة إعالن بيرتس دعمه لباراك يحصل األخير على 

2/6/2007 48عرب  
  

   في خوض حرب مع حزب اهللا أو سوريااجتياح غزة يؤثر على قدرتنا: ضابط اسرائيلي .18
 عن ضابط رفيع في الجيش االسرائيلي قوله امـس ان اجتياحـا بريـا               "جيروزاليم بوست "نقلت صحيفة   

لقطاع غزة من شأنه ان تكون له تداعيات خطيرة على قدرات الجيش االسرائيلي في حال نشوب حرب                  
الرئيس األسبق لمجلس األمن    ) يورا ايالند ج(واضاف الجنرال    .مع سوريا وحزب اهللا خالل هذا الصيف      

القومي االسرائيلي انه بالرغم من االتصاالت بين الحكومتين الـسورية واالسـرائيلية الراميـة لتهدئـة                
األوضاع يجب ان يبقى الجيش االسرائيلي في حال من الجهوزية التامة لمواجهة احتمال نشوب حـرب                

لحرب ضعيفة غير انه من واجب الجيش االسرائيلي ان يقوي          في الشمال، واشار الى ان احتماالت هذه ا       
  .سياسته الدرعية لكي يمنع حدوث حرب جديدة

3/6/2007عكاظ   
  

  إسرائيل توسط تركيا التصاالت مع سوريا .19
االسرائيلية على موقعها اإللكتروني على اإلنترنت أن رئيس الـوزراء ايهـود            '' هآرتس''كشفت صحيفة   

 فيمـا رجـح     . طرف ثالث يستخدمه إلجراء اتصاالت مع القيادة الـسورية         أولمرت مشغول بالبحث عن   
المراسل السياسي للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أن يكون هذا الطرف هو تركيا، وأشار إلى أنهـا                 
ستقوم بهذا الدور حتى يقول أولمرت الحقاً إنه بذل جهده من أجل فتح أبواب للحوار مع سوريا، في ظل                   

ديث أن الصيف المقبل قد يشهد اندالع مواجهات بين إسرائيل وسوريا، حيـث كـان أبـدى رئـيس                   الح
  .األركان غابي اشكنازي قلقه من الجبهة الشمالية وليس من األوضاع في غزة

3/6/2007اإلتحاد اإلماراتية   
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 عوات إسرائيلية لمقاطعة البضائع البريطانيةد .20
 المستهلكين اإلسرائيليين إلى    "مقر أرض إسرائيل  "ة تطلق على نفسها     دعت جماعة إسرائيلية يميني   : القدس

مقاطعة البضائع البريطانية بعد أن دعت أكبر نقابة ألساتذة الجامعات في بريطانيا إلى فـرض مقاطعـة                 
وقال أفياد فيسولي رئيس الجماعة الموالية لالسـتيطان لـصحيفة           .أكاديمية على الجامعات في إسرائيل    

. "هؤالء الذين يفرضون مقاطعة ضدنا يتعين أن يدركوا أنهم سيدفعون ثمن ذلك      "إلسرائيلية إن    ا "معاريف"
إذا لم  "مضيفا  . ودعا فيسولي اإلسرائيليين لمقاطعة شراء مالبس الجينز واألغذية والسيارات من بريطانيا          

الموقـف سينتـشر بـين    نتخذ إجراء قويا ضد المقاطعة اإلنجليزية المعتمدة على كراهية اليهود فإن هذا      
منظمات أخرى ودول في أنحاء العالم إسرائيل تنظر بخطورة إلى قرار مقاطعة األكاديمية اإلسـرائيلية               

  ."من قبل منظمة المحاضرين البريطانيين
إلى ذلك قالت تسيبي ليفني لنظيرتها البريطانية، مرغريت بيكيت، يوم الجمعة إن إسرائيل تنظر بخطورة               

وبحسب ليفني فـإن    . لمحاضرين البريطانيين فرض مقاطعة على األكاديمية اإلسرائيلية      إلى نية منظمة ا   
وعلـم أن    .قرار المقاطعة يتعارض بشكل مطلق مع العالقات الحسنة التي تسود بين بريطانيا وإسرائيل            

ليفني تنوي عقد جلسة مباحثات خاصة، في مطلع األسبوع الجاري، بمشاركة عناصر حكومية وعناصر              
 . األكاديميا لمناقشة قرار المقاطعةمن 

 3/6/2007البيان االماراتية 
  

 الباقون في مخيم نهر البارد يعيشون جحيم حسم المعركة مع فتح االسالم: تحقيق .21
يعيش المدنيون الذين لم يغادروا مخيم نهر البارد في شمال لبنان، اوقاتا صعبة :  سناء الجاك- بيروت

لجيش اللبناني ومسلحي فتح االسالم، ال سيما في المناطق التي بات مستحيال مع اشتداد االشتباكات بين ا
وفي حين يبقى الحصول على معلومات واضحة، صعبا في انتظار توقف القصف، يقول . الدخول اليها

بلغ عن اصابات خطيرة إال أنه لم يهناك عدد من الجرحى، ، أن مسؤول منظمة الهالل األحمر الفلسطيني
 آالف نسمة يتجمعون في 5 آالف و4وح بين ار الى أن عدد السكان الذين لم ينزحوا يري ويش.حتى اآلن

، والتي  اليهمها الهاللدخلييدبرون أمورهم المعيشية بالمساعدات التي و ،الطبقات السفلى من األبنية
 المسؤولين ناشد عضو رابطة علماء فلسطين الشيخ محمد الحاج،من جهته و. تكفيهم لمدة ثالثة اسابيع

، من اجل ادخال المؤن واجالء الجرحى والمدنيين ودفن القتلى،  ليوم واحدافساح المجال امام قيام هدنة
 فقد اصدرت اللجنة االهلية في وعلى صعيد آخر،. وتقديم الخدمات الطبية واالنسانية العاجلة في المخيم

 هم عن تسميتها، عرضوا عليوادولية تحفظ من منظمات ا وفدأنالى ، أشارت فيه مخيم نهر البارد بيانا
االنتقال من مخيم البداوي في أسرع وقت، وطرحوا ان ينقلوا العائالت النازحة الى معرض رشيد كرامي 

بناء مراكز جاهزة لجميع العائالت بسرعة كبيرة، وعلى نفقة إضافة إلى الدولي او الملعب البلدي، 
 وأهدافه، همن أبعادمتخوفة  لهذا العرض، هارفضت اللجنة وأكد. المنظمات الدولية والدول المانحة

مرحلة عنوانها إزالة مخيم نهر و مشاريع توطين جديدة او مشاريع تهجير جديدة، إن كان هناك متسائلة
  .البارد

  3/6/2007الشرق االوسط 
  

 بسبب المستوطناتشكك في امكان قيام الدولة الفلسطينية تقرير أممي ي .22
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق العمليات اإلنسانية ، أنامس  صحيفة لوفيغاروتذكر:  خاص-باريس 

ويرجع  .فلسطين وإسرائيلأي سينشر تقريرا األسبوع المقبل يشكك به في إمكانية تطبيق حل الدولتين 
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السبب في ذلك إلى تنامي المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقيود المفروضة على حركة 
 ألف 450ويشير إلى أن  .ينيين، وتفكيك المناطق العسكرية اإلسرائيلية ألوصال الضفة الغربيةالفلسط

 أن منوها إلىسنويا، % 5مستوطن يعيشون حاليا في مستعمرات الضفة الغربية ويتزايد عددهم بنسبة 
ان اإلسرائيليين نسبة النمو السكاني بين المستوطنين اإلسرائيليين تزيد بثالثة أضعاف عن نسبة نمو السك

،  مستوطنة رسمية161ن عدد المستوطنات في األراضي الفلسطينية هو  كما ذكر أ.داخل الدولة العبرية
مستوطنة عشوائية، مشيرا إلى أن اإلسرائيليين شيدوا حواجز تمنع الفلسطينيين من سلوك  96 إضافة إلى

 من محمية إلى أخرى عبر شبكة من  على التحركهم األمر الذي أجبر،الطرق التي تمر بالمستوطنات
ن المناطق العسكرية اإلسرائيلية  كما أ.الحواجز العسكرية والطرق واألنفاق المخصصة لهم

لم تترك ، والمستوطنات والمحميات الطبيعية والطرق واألراضي المنتزعة إلقامة جدار الفصل
مستوطنات والبنى التحتية نمو الفي حين أن . من أراضي الضفة الغربية% 60للفلسطينيين سوى 

  .اإلسرائيلية يعوق نمو االقتصاد الفلسطيني في الضفة
  3/6/2007الدستور 

  
   ألف مستوطن88 القدس ويفصلها عن الضفة الغربية ويمتص الجدار يخنق: تقرير .23

تشغل القدس التي يعتبرها اإلسرائيليون عاصمة موحدة وأبدية لهم، قلب الصراع العربي            : القدس المحتلة 
وبعد أربعين عاما، يطوق القدس الشرقية حزام استيطاني يعزل المدينة عـن بقيـة الـضفة                 .اإلسرائيلي

من المستوطنين فـي    % 40 أن حوالي    االسرائيلية من جهتها،  وتؤكد منظمة السالم اآلن     . الغربية المحتلة 
تم انتزاعهـا مـن     المدينة، أي نحو مائتي ألف نسمة، يقيمون خارج الخط األخضر القديم داخل أراض              

 ألف فلسطيني مـن دافعـي       55 لكنه أقصى    ، ألف مستوطن  88وتضيف أن الجدار امتص     . الفلسطينيين
 ،ويقول المستشار البلدي السابق في القدس مئير مارغاليـت        . الضرائب يقيمون في أحياء محيطة بالقدس     

 لكن البلدية ال تخـصص  ،من هؤالء يعيشون في الفقر% 70ان ثلث سكان المدينة فلسطينيون واكثر من      
 ان الفلسطينيين يواجهون استحالة الحصول على رخـص         ،ويضيف. لهم سوى جزء يسير من ميزانيتها     

 الفلسطيني رامـي    ويشير االكاديمي .  منزال بنيت دون ترخيص    150 بينما تقوم البلدية سنويا بهدم       ،للبناء
 ،نها مدينة فقيـرة   أل وال كمدينة مفتوحة      القدس ال تستطيع أن تعمل كعاصمة       من جهته، إلى أن    نصر اهللا 

  .وهي أسطورة للذين يعيشون على بعد كيلومترين منها
  3/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  1967 ألف منزل فلسطيني هدمت منذ العام 18: مؤسسة حقوقية إسرائيلية  .24

ت االسـرائيلية    الـسلطا  ، أن قالت اللجنة االسرائيلية ضد هدم المنازل     :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  
 عاماً، مطلقـة حملـة      40الراضي الفلسطينية قبل    ا الف منزل فلسطيني منذ احتالل       18هدمت اكثر من    

 اسـم الحاجـة     تحـت  منزل في العام الواحد،      300العادة بناء هذه المنازل في خالل العام القادم بواقع          
ـ  وأشارت إلى أنهم     .دومرسمية التي قالت إنها اول فلسطينية تستشهد تحت انقاض منزلها المه            ونوقعيس

مجلس االمن تم تبنيه في اعقـاب هـدم         ل الى تطبيق قرار     لدعوتهارسالة موجهة الى االمم المتحدة      أيضا  
حي المغاربة، دعا اسرائيل الى وقف هذه االعمال فوراً واالمتناع عن اجراءات اضافية من شأنها تغيير                

  .وضع القدس
 3/6/2007األيام الفلسطينية 

  
 صيات دينية تحذّر من مخاطر تهويد القدسشخ .25
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حذرت مؤسسات وشخصيات إسالمية ومسيحية، من مخاطر تصاعد عمليات التهويد المبرمجـة         : رام اهللا 
والتحكم في كل تفاصـيل حيـاة       يها  لمدينة القدس من جانب سلطات االحتالل، بهدف إحكام السيطرة عل         

خالل مؤتمر صحافي عقـده بمـشاركة رجـال ديـن           تيسير التميمي،   الشيخ  وكشف   .الفلسطينيين فيها 
اسالميين ومسيحيين، عن وجود مخطط استيطاني جديد، تسعى سلطات االحتالل من خالله الى مصادرة              

ودعـا   . دونم من األراضي الفلسطينية في عدة احياء مقدسية إلنشاء حديقة للمـستوطنين            800أكثر من   
من أجل إنقاذ القدس من المذبحة الحضارية التي تتعرض         المشاركون في المؤتمر الى بلورة خطة عاجلة        

لها، ووضعها في سلم أولويات القيادة الفلسطينية، في ظل عمليات التهويد الخطرة وغير المسبوقة التـي                
إسرائيل تسعى إلى اقامـة      إلى ذلك ذكر في هذا السياق، أن         .تتعرض لها في الذكرى األربعين الحتاللها     

  .والتضييق في المقابل على حرية الفلسطينيين في البناء وتهديد مساكنهم بالهدم ألف وحدة سكنية، 20
  3/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
   مما يخفونهالمشاريع المعلنة لتهويد القدس ليست سوى جزء يسير: رائد صالح .26

خرا، ان ما أعلنت عنه الصحف اإلسـرائيلية مـؤ        ،   أكد الشيخ رائد صالح    : بالل غيث  -  وفا – رام اهللا 
حول بدء إسرائيل بأعمال حفريات في مدينة القدس المحتلة،  ليس سوى جزء يـسير مـن الحفريـات                   

موضـحاً ان   . الجارية حاليا تحت المسجد األقصى، والتي تحاول الحكومة اإلسـرائيلية التـستر عليهـا             
وان جنوب البلـدة    إسرائيل تقوم حالياً بحفر شبكة انفاق تحت المسجد وحول البلدة القديمة، لربط حي سل             

وأكد ان المؤسسة اإلسـرائيلية،      .القديمة، مع بعض الوزارات والمؤسسات اإلسرائيلية في حي المغاربة        
، خصصت ميزانيات مالية ضخمة جدا، وأعلنت عن سنة كاملة تبدأ في الخامس مـن الـشهر الجـاري                 

قدس وإعالنهـا عاصـمة     إلحياء فعاليات محلية وعالمية تحت شعارات كاذبة تصب في مخطط تهويد ال           
 تنقل شعلة بين العواصم العالمية الكبرى، من أجل التأكيد على وحدة القدس             هامن ضمن ،  موحدة إلسرائيل 

المحتلة من منظار تهويدها، وإقامة سلسلة بشرية حول البلدة القديمة باستخدام آالف المدعوين المؤيـدين               
انهـم  معلنـين   آلالف من اليمين الـصهيوني،      وأوضح ان الفعاليات بدأت بوصول عشرات ا       .إلسرائيل

  . آالف بوق للنفخ فيها على أسوار القدس القديمة إضافة إلى فعاليات استفزازية أخرى3سيحضرون 
 3/6/2007الحياة الجديدة 

  
  مقبرة باب الرحمة المالصقة للمسجد األقصى مكان مقدس للمسلمين : مؤسسة األقصى .27

أن مقبرة باب الرحمة المالصقة للمـسجد       ،  ر المقدسات اإلسالمية  أكدت مؤسسة األقصى إلعما   : طولكرم
ردا على  ذلك  جاء  قد  و. األقصى مكان مقدس للمسلمين وسيظل حق الدفن فيها للمسلمين إلى قيام الساعة           

ما أوردته تقارير صحفية إسرائيلية، عن أن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أصدر قراراً يمنع المسلمين               
  . زعم أن هذا الموقع يعتبر جزءاً من الحديقة الوطنية اإلسرائيليةب ،مقبرةالاهم في جزء من من دفن موت

  2/6/2007 قدس برس
  

  المجمع المقدس في البطريركية األرثوذكسية يعيش أزمة أخالقية: المطران حنا .28
ـ          في   ،دعا المطران عطا اهللا حنا     :كتبت نائلة خليل   روم مهرجان جمـاهيري حاشـد نظمتـه طائفـة ال

 إلى طرد جميع رجال الدين اليونـانيين وعـدم اسـتقبالهم فـي              ،األرثوذكس في كنيستها برام اهللا التحتا     
واعتبر أن المجمع المقدس في البطريركية يعيش أزمة أخالقية وإدارية حادة، وأنـه ال               .الكنائس العربية 

بودي وجود تسريب يومي    أكد المحامي شاكر العا   من جهة أخرى،    و .أمل يرجى من إصالح البطريركية    
 دونماً في قريـة     44لمقدرات كنيسة الروم األرثوذكس لصالح االحتالل اإلسرائيلي، حيث جرى تسريب           

أكد أن البطريرك ثيوفيلـوس تنـازل عـن          كما   . ألف دونم في بيت شيمش منذ شهرين       15برقين، وبيع   
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ار من العـام الجـاري، وتنـازل فـي          الثاني من آذ  في  أمالك البطريركية في اليونان للحكومة اليونانية       
  . كنيسة وديرين ومنزل لسكن الكهنة تعود للطائفة العربية األرثوذكسية12 عن ،الواليات المتحدة

  3/6/2007األيام الفلسطينية 
  

   خالل شهر قتيال برصاص الفتنة85فلسطينيا مقابل  شهيداً 73: تقرير .29
ن أ ، لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق االنـسان       اكد التقرير الشهري   : رومل شحرور السويطي   -نابلس  

 قضوا في عمليات اغتيال، في حين       53 مواطنا، بينهم    73قوات االحتالل قتلت خالل شهر أيار الماضي        
 طالت جنيناً في بطن امه فـي        حتاللرصاصات اال حتى أن    أطفال دون سن الثامنة عشرة،       10استشهد  
نجـم  ،  نية استمراراً وتصاعداً خطيراً لظاهرة الفلتان األمني      وفي المقابل شهدت األراضي الفلسطي     .نابلس

عمليات الخطف وحرق الممتلكات وإطـالق النـار علـى المنـازل            إضافة إلى    مواطناً،     85عنه مقتل   
والمؤسسات والتهديد بالقتل وإغالق الطرق والشوارع واستهداف للـصحفيين والعـاملين فـي القطـاع               

 أما على صعيد االعتقاالت، فقـد       . جزءاً من المشهد اليومي الدموي     الصحي والمحامين، والتي أصبحت   
 مواطناً، بيـنهم وزراء  370 حيث اعتقل أكثر من     ،الماضي شهرالصعدت قوات االحتالل هجمتها خالل      

في حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء من المجلس التشريعي وأعضاء في المجالس البلدية والقروية، وقادة              
 كمـا أن  .ابنة االسير جمال ابـو الهيجـا   نساء إحداهن 3، إضافة إلى اعتقال  نتفاضةفصائل ونشطاء اال  

قوات االحتالل صعدت من سياستها التعسفية، حيث تم هدم عشرات المنازل تحت ذريعة أنها بنيت دون                
  أو أنها تعود لنشطاء فلسطينيين تطاردهم دولة االحتالل، كما لم تسلم بعض البيوت والمنـازل               ،ترخيص

  .وخاصةً في قطاع غزه، من عمليات القصف اإلسرائيلي
  3/6/2007الحياة الجديدة 

 
  ة الشيخ حامدعائلة البيتاوي تحمل االحتالل المسؤولية عن حيا .30

سلطات االحتالل المسؤولية عن حياته فـي سـجون         ،  حملت عائلة الشيخ حامد البيتاوي    : رامي دعيبس 
وبحاجة إلى عمليـة جراحيـة فـي        ،  ر وأمراض عديدة  يعاني من وضع صحي خطي    ، حيث أنه    االحتالل

  . أنواع من األدوية يوميا10 يتناول ، فضال عن أنهالقدم
  2/6/2007 48عرب

  
   يقيمون صالة جمعة قبالة سجن جلبوع تضامنا مع االسرى48فلسطينيو .31

ن جلبوع   في صالة حاشدة أمام سج     48شارك المئات من الرجال والنساء واألطفال من فلسطينيي         : نابلس
ألقى فيما  . ، احتجاجا على الظروف التي يعيشها أسرى الداخل واالسرى الفلسطينيون والعرب          االسرائيلي

طالب بالعمل الدؤوب من أجل إنجاح الفعاليات الهادفة لالحتجاج         ، الذي   خطبة الجمعة الشيخ رائد صالح    
لسطيني بإدراج قضية اسـرى     طالب المفاوض العربي والف   كما  على مواصلة اعتقالهم في ظروف سيئة،       

  .الداخل على جدول المفاوضات
  3/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
 غزةقطاع  فلسطينيين وتوغل إسرائيلي شمال إصابة .32

أصيب فلسطينيان بجروح متوسطة، أمس، جراء إطالق قوات االحتالل النار عليهما            : رائد الفي  -غزة  
 قوات االحتالل تـدعمها     ، أن مصادر محلية وشهود   قالت   حينشرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، في        

 دبابة، توغلت في األراضي الفلسطينية الواقعة شمال وشرق بلدة بيت حـانون،             15آليات عسكرية ونحو    
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شمال القطاع، وتمركزت على بعد نحو كيلومتر واحد من خط التحديد الفاصل بين القطـاع، وفلـسطين                 
 أمس الجريمة التي ارتكبتهـا قـوات         الفلسطيني وزير الصحة استنكر   ومن جهة أخرى     .48المحتلة عام   

من يدعون الديمقراطية وحقوق اإلنسان     ع وتساءل   ،إسرائيلية بحق طفلين كانا يلعبان في مدينة بيت الهيا        
  .مما يحدث للشعب الفلسطيني

  3/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  شهيد وثالثة جرحى في مخيم العين بالقرب من نابلس .33
استشهد شاب وأصيب شقيقه ومواطنان آخران برصاص قوات إسرائيلية مـستعربة مـن             : بسرامي دعي 

  . في الضفة الغربية أثناء توغل داخل أحياء مخيم العين ومدينة نابلس،جيش االحتالل
  2/6/2007 48عرب

  
   أشقاء4 وتعتقل  غزةقوة إسرائيلية خاصة تتوغل في مخيم المغازي في قطاع .34

 أن قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت أربعة أشقاء فـي المنطقـة            ،در أمنية فلسطينية  أعلنت مصا : ألفت حداد 
عملية دخول أسندت بغطاء جـوي، وإسـناد         وذلك بعد    .الشرقية لمخيم المغازي الواقع وسط قطاع غزة      

  .بري عبر توغل عدد من الدبابات واآلليات العسكرية شرق المخيم
  2/6/2007 48عرب

  
  ل في عدة مناطق من الضفة الغربية توغالت واعتقاالت لالحتال .35

ن قوات االحـتالل اعتقلـت أمـس        أ ،نسب إلى شهود عيان قولهم    :  وكاالت -  يوسف الشايب  -رام اهللا   
كما اعتقل سـبعة     . من بلدة كفال الديك غرب سلفيت بالضفة الغربية        ،طالبان في جامعة القدس المفتوحة    

يم وحلحول، ومخيم الفوار لالجئين الفلـسطينيين، بينمـا         مواطنين في أحياء مدينة الخليل، وبلدتي بني نع       
ومن جهة أخرى،   . نفذت عمليات اقتحام وتفتيش لعدد من أحياء بلدة الظاهرية، دون التبليغ عن اعتقاالت            

 فلسطينيين ألقوا عبوة ناسفة بدائية الصنع على قوة عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بعملية في مدينة                ذكر أن 
  .دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار، فةجنين شمال الض

  3/6/2007الغد االردنية 
  

  ن االسرائيليونيالمستعرب على يد خارج القانونلفلسطينيين اعدامات ميدانية : تحقيق .36
 في العام الثاني من االنتفاضة االولـى، وهـم          ينالمستعربفرق   نشأت اسرائيل ا:  محمد يونس  –رام اهللا   

 للدخول الى التجمعات السكانية الفلسطينية والقيـام بعمليـات اغتيـال            صواخص ،رجال وحدات خاصة  
واعتقال بحق المستهدفين من نشطاء االنتفاضة من دون اثارة الشبهات التي ترافق العمليات العـسكرية                

خصصت واحدة للعمل في الضفة الغربية واطلقت عليهـا         ،   وحدتين للمستعربين  هناكو .للجيش الرسمي 
 باغتيال تلميذ في السابعة عشرة مـن        ،تسيلمبيمركز  بحسب   ، بدأت عملياتها  ، وقد ان اي الكرز  اسم دفدوف 

ومنـذ   .خصصت الثانية للعمل في قطاع غزة واطلقت عليها اسم شمـشون          فيما  . عمره من قرية طمون   
 ففـي   . قتل افراد هذه الوحدات المئات من المطلوبين في عمليات اعدام ميدانية شهدها العـشرات              انشائها

نابلس قتلوا في احدى المرات خمسة من افراد مجموعة مسلحة تابعة لفتح اثناء وجودهم فـي صـالون                  
في السنوات االولى استخدمت اسرائيل هذه الوحدات لتنفيـذ عمليـات فـي             مع االشارة إلى أنه     . للحالقة

امـا  . ن والمسلحين  وذلك خشية وقوع افرادها اسرى بين ايدي رجال االم         ،اطراف المدن وليس في قلبها    
في السنوات االخيرة التي ضعفت فيها اجهزة االمن وتبعثرت فيها المجموعات المسلحة فقد اسـتُخدمت               

. وفي بعض االحيان تُستخدم هذه الوحدات في عمليات اعتقال معدة جيدا           .هذه الوحدات على نطاق واسع    
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 االقصى مطلوبا منذ الـسنوات االولـى        ففي مدينة رام اهللا اعتقلت هذا االسبوع كادرا من كتائب شهداء          
ن افراد وحـدات    إ ف ،ولتخفيهم في زي فلسطيني واستخدامهم سيارات تحمل لوحات فلسطينية        . لالنتفاضة

وقد اعتقلوا قبل اشهر احد افـراد       . المستعربين يدخلون المجمعات التجارية والمطاعم ومقاهي االنترنت      
 قـد وحدات  هذه ال ن كانت   إو إلى ذلك،    .في مقهي لالنترنت  الجناح العسكري لحركة الجهاد اثناء وجوده       

ن لعنة الموت الحقتها في مـرات       أحققت الكثير من النجاح في التسلل الى وسط التجمعات السكانية، اال            
 قتل افراد من هذه الوحدات زميلين لهم اشتبهوا انهم           الغربية، ففي احد المخيمات في شمال الضفة     . عديدة

 سـجلت   العديد من الحاالت المشابهة   كما أن   . بدوه من حرفية عالية في التخفي     أ لما   ،مسلحون فلسطينيون 
تتوقع اجهزة االمن الفلسطينية ان تكثـف اسـرائيل مـن اسـتخدامها لوحـدات               من جهتها   و .في غزة 

 لتنفيذ عمليات دقيقة تتطلب التسلل الى اماكن وجـود المطلـوبين فـي              ،المستعربين في المرحلة المقبلة   
ت النهار التي ال يستطيع الجيش بدورياته المصفحة الوصول خاللها من دون اثارة انتباه المطلوبين               ساعا

  .الذين يسارعون في االختفاء
  3/6/2007الحياة 

  
  الشهر الماضي شهد اسوأ انتهاك لحياة الصحافيين في غزة والضفة: تقرير .37

الحريات اإلعالمية أمس، بيانا أظهـر فيـه    أصدر المركز الفلسطيني للتنمية و    :يوسف الشايب  -رام اهللا   
التطورات الخطيرة في انتهاك الحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية، خالل الشهر الماضي، والذي             

.  صحافيين وعامالن في وسائل اإلعالم، عالوة  على استمرار اختطاف الصحافي البريطـاني             3قتل فيه   
اإلعالم في قطاع غزة خاصة اإلذاعية وااللكترونيـة منهـا،          ن بعض وسائل    إوبحسب البيان، ف  إلى ذلك   

تلعب دورا تحريضيا، ما يساهم في تأزيم الوضع الداخلي، ويصب الزيت على نار االقتتـال والـصراع                
ذكر ان قوات االحتالل صعدت من اعتداءاتها على الحريات اإلعالميـة،           كما  .  وحماس بين حركتي فتح  

ر مكتب صحيفة فلسطين اليومية في الضفة الغربية، واقتحـام ومـصادرة            والتي كان أسوأها اعتقال مدي    
معدات وأجهزة من خمس محطات تلفزيونية وإذاعية في مدينة نابلس، وعدد آخر في قلقيلية، كما لوحظ                
استمرارها في االعتداء على الصحافيين المشاركين في المظاهرات السلمية، المناهضة لبناء سور الفصل             

  .ادرة األراضي، في محاولة منها لحجب الحقيقةالعنصري ومص
  3/6/2007الغد االردنية 

  
  الفلسطينيصحفيون واعالميون يجمعون على الحاجة لتعديل قانون المطبوعات  .38

  اجمع صحفيون واعالميون على اهمية تعديل قـانون المطبوعـات والنـشر            : منتصر حمدان  - رام اهللا 
 اهمية اقرار قانون لنقابة الصحفيين، باعتبار ان انجاز مثـل           ، اضافة الى  1995عام    الصادر الفلسطيني

ورغم االتفاق العام الذي ساد اوسـاط        .هذه الخطوات يساهم بتهيئة البيئة القانونية لتطوير مهنة الصحافة        
الصحفيين واالعالميين بهذا الخصوص، اال ان وجهات نظر عديدة طرحت خالل ورشة العمـل التـي                

  . كشفت عن تباين االراء بشأن اليات العملات اعالمية فلسطينية،نظمت بدعوة مشتركة من مؤسس
  3/6/2007الحياة الجديدة 

  
  رم سالماسرائيل تغلق معبر رفح ومنفذ ك .39

 فيمـا   .أغلق معبر رفح البري أمس بعد افتتاحه لمدة يوم واحد فقط لعبور الفلسطينيين من الجانبين              : رفح
كمـا اسـتمر     .أكد مصدر مسؤول أن الجهود المصرية مستمرة بهدف إعادة تشغيل المعبر ألطول فترة            

ن االدوية والمعدات الطبية    إغالق منفذ كرم سالم الذي اغلق ألكثر من شهر، وال تزال هناك مساعدات م             
  . شهور7ترفض إسرائيل ادخالها منذ 



  

  

 
 

  

            18 ص                                    741:                                 العدد3/6/2007األحد : التاريخ

  3/6/2007الحياة 
  
  
  
  

  سان فرانسيسكو تحتفل بالمقاومة الفلسطينية وتنتصر لحق العودة .40
تنظم مجموعـة مـن     س على النكبة، نحتفل بالمقاومة الفلسطينية ونُحي خطابنا الوطني،          59تحت شعار   

 والعربية في مدينة سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا االمريكية نـشاط           المؤسسات والمنظمات الفلسطينية  
  .تضامني مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة

 2/6/2007 48عرب
  

  مساعدات المانحين العام الماضي لم تسهم في خفض معدالت الفقر والبطالة: شبانة .41
جهاز باشر مؤخراً، بتنفيذ جملـة مـن        أن ال أعلن  رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء،      أن   :كتب حامد جاد  

األنشطة التدريبية والفنية، المتعلقة بالترتيبات النهائية الالزمة لتنفيذ مـشروع التعـداد العـام للـسكان                
 8.6وبين أن هذا المشروع سينفذ بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان بتمويـل قيمتـه         .والمنشآت

 مليـون دوالر مـن   1.8 بقيمـة   الفلسطينيةفة إلى مساهمة السلطةمليون دوالر، قدمته عدة جهات، إضا 
واعتبر أن عملية وصول فرق البحث الميداني إلى المناطق السكنية الواقعة خلف الجـدار               .إجمالي المبلغ 

 وفي سياق   .وفي منطقة القدس والبلدة القديمة في الخليل، تشكل أبرز التحديات التي سيواجهها المشروع            
نحـو  بلغت   التي   تها المساعدات التي قدمتها الدول المانحة، العام الماضي رغم ارتفاع قيم          أكـد أن آخر  
 مليار دوالر، لدعم االحتياجات اإلنسانية، لم تسهم في خفض معدالت الفقر والبطالة التـي ازدادت                1.36

ـ      2005وبين أن من تم تصنيفهم خالل العام         .منذ العام الماضي بنسب عالية     % 10ـ   ضـمن نـسبة ال
 خالل العام الماضي في االعتماد على       وامن الدخل، استمر  % 3كانوا يعتاشون على نسبة     واألكثر فقراً،   
، %36إلـى   % 25 ارتفع نسبة استهالكهم من الدخل من     األكثر ثراء ف  % 10 أما نسبة الـ     .النسبة نفسها 

اب دورها في ظل    أن فئة الطبقة الوسطى من موظفين وأصحاب منشآت صغيرة، تضررت وغ          في حين   
  .الحصار المفروض

  3/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  ة اإلسرائيليعتداءات جراء اال في خان يونسنصف مليون دوالر خسائر بلدة الفخاري .42
 تـه ن بلد أقال رئيس بلدية الفخاري، جنوب شرقي محافظة خـان يـونس،            :  أيمن أبو ليلة   -خان يونس   

وبـين أن    .يهاالر، جراء االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة عل     تكبدت خسائر مادية تقدر بنصف مليون دو      
 دونم زراعي شرق البلدة، وألحقت أضـرارا وخـسائر          1000الدبابات اإلسرائيلية توغلت في أكثر من       

 متر من خطـوط وشـبكات       1500 دفيئات، وأتلفت    5 بيوت زراعية و   5 دونم، ودمرت    200كبيرة بـ   
 مزارع أصبحوا عـاطلين عـن العمـل بعـد      400 أن هناك أكثر من      المياه الخاصة بالمواطنين، مؤكداً   

  .تجريف أراضيهم
  3/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  تهأرملة ياسر عرفات تحتج على مسلسل يعرض لسير .43
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احتجت سهى عرفات على مشروع النتاج عمل تلفزيوني اردني حـول حيـاة ياسـر               :  وكاالت - غزة
 كلفت محاميها بتسليم الجهة المنتجة برقية       ها مخرج المسلسل ان   ذكرو .عرفات النها لم تبلغ باالمر مسبقا     

  . من ان تكون مدة التصوير غير كافية لتتناول مسيرته الزاخرة بالعطاءةحذر، ماحتجاج
  2/6/2007وكالة سما 

  
  
  

  يفوض قيادة الحزب حسم أمر المشاركة في االنتخابات النيابية" العمل االسالمي"شورى  .44
هيئات القيادية لحزب جبهة العمل االسالمي، بعد اجتماع طارئ امس المكتـب التنفيـذي              فوضت اعلى ال  

اتخاذ القرار المناسب حيال مـشاركة الحركـة        "للحزب، وبالتنسيق مع قيادة جماعة االخوان المسلمين،        
توقـع مـصدر    فيما  . المقبل نوفمبر/ المتوقعة في تشرين الثاني   " االسالمية في االنتخابات النيابية المقبلة    

  ".تقر الحركة المشاركة باالنتخابات خالل االسبوع الجاري"مطلع ان 
واعلن رئيس مجلس شورى اكبر االحزاب االردنية حمزة منصور، بعد انتهاء اجتماع طارئ للمجلـس               

فوض المكتب التنفيذي للحزب اتخاذ الترتيبات المتعلقة باإلعالن        "عقد امس في مقر الحزب، ان المجلس        
  ".مشاركة في االنتخابات النيابية وتوقيته وحجمه ودوائرهعن ال

 عضوا، عـودة المكتـب      120واشترط قرار مجلس الشورى، في االجتماع الذي حضره مائة من اصل            
حسب بيان أصـدره منـصور      " في حال التوجه نحو المقاطعة    "التنفيذي للحزب الى مجلس الشورى فقط       

  .امس
3/6/2007الغد االردنية   

 
   الفلسطينية-ة ي األردن"الكونفدرالية"دثات فشل محا .45

فشلت االتصاالت التي جرت مؤخرا بين شخصيات اردنية شبه رسمية، وشخـصيات فلـسطينية              : عمان
مسؤولة، لكنها ليست في موقع القرار من أجل التوصل إلى صيغة من العالقات الكونفدرالية بين األردن                

أكدت ذلك مصادر اردنية رسمية وقالت إن العاهـل          و .ئيليواألراضي الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرا    
 وقفـا   ،األردني طلب صراحة، وبشكل حاسم، من الدكتور عبد السالم المجالي رئيس الوزراء األسـبق             

وتقـول المـصادر إن المؤسـسة       . نهائيا فيما يتعلق بإجرائه اتصاالت مع قيادات فلسطينية واسـرائيلية         
 لبحث أي صيغة اتحادية مع األراضي الفلسطينية حتى بعد قيام الدولـة             الرسمية االردنية ليست مستعدة   

وطرحت في اللقاءات مسائل غاية في الحساسية حول مستقبل الدولة والالجئين فـي             . الفلسطينية المستقلة 
وكان المشاركون من   . األردن، والدور األردني المقترح في الضفة الغربية بعد انهيار السلطة الفلسطينية          

، ووقفوا بشكل مطول عند هذه      "للمملكة الهاشمية "رف الفلسطيني متحمسين إلعادة ضم الضفة الغربية        الط
المسألة التي قوبلت بالرفض من الجانب األردني، الذي اعتبر أن دخول الجانب األمريكي على الخط هو                

  .أخطر ما في المسألة ومؤشر على رغبة امريكية بحل على حساب األردن
  3/6/2007 يةقطرالشرق ال

  
   في مخيم نهر البارد"فتح اإلسالم" مسلحيوبين الجيش اللبناني مواجهات ضارية  .46

فـتح  " مواجهات ضارية مع مسلحي      ،خاض الجيش اللبناني أمس    :بيروتمن   3/6/2007الحياة  نشرت  
 سقط جراءها أربعة شهداء للجيش والعديد من اإلصابات بين قتيل وجريح في صفوف مـسلحي                "اإلسالم
 وحالت كثافة النيران وعدم التوصل الى هدنة دون معرفة عدد الضحايا مـن المـدنيين الـذين                  ،التنظيم

 بل من شـقة     ،ووصفت المعارك باألشرس وبلغت حد المواجهة من مبنى الى آخر         . حوصروا في المخيم  
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نيته العالية   وتصاعد دخان الحرائق الكثيف في فضاء المخيم الذي دمرت طبقات كاملة في أب             ،الى أخرى 
 ولجـأ هـؤالء     ، للقنص على الجيش والمارة فـي محـيط المخـيم          "فتح اإلسالم "التي استخدمها مسلحو    

وكانـت   .المسلحون الذين رفضوا االستسالم الى تفخيخ الجثث في الشوارع وحتى الحيوانـات النافقـة             
 التي تراجعـت الـى      "المفتح اإلس "االشتباكات تجددت فجراً بين وحدات الجيش اللبناني وعناصر تنظيم          

 خالل مواجهات أول من     ،عمق المخيم متحصنة باألبنية السكنية وأزقة المخيم الداخلية بعدما تمكن الجيش          
 من اإلمساك بمفاصل المداخل الرئيسة للمخيم القديم بعد السيطرة الميدانية وبالنار علـى أحيائـه                ،أمس

واستغل الجيش هـدوء الليـل لتحـصين         . المنية –نين  الجديدة ومداخله الثالثة في المحمرة والعبدة وبح      
 فيما واصلت الزوارق الحربيـة التابعـة       ،مواقعه وتدعيمها استعداداً لمتابعة الخطة العسكرية الموضوعة      

 "فتح اإلسـالم  "للجيش فرض حصار ومراقبة دقيقة على شاطئ المخيم منعاً ألي محاولة هروب لعناصر              
 .لقريبة من الشاطئ إطالق نيران مدافعها الرشاشة باتجاه هـذه الـزوارق           التي حاولت ليالً من مواقعها ا     

واعتباراً من السادسة والنصف صباحاً تصاعدت حدة المواجهات وفرض الجيش تعتيماً إعالميـاً علـى               
وأشارت المعلومات األمنية الى سقوط عدد كبير من المـسلحين شـوهدت             .سير المعارك ألسباب أمنية   

خل الجنوبي للمخيم حيـث تكبـد التنظـيم         دوأحبط الجيش محاولة تسلل عند الم      .لمخيمجثثهم في أحياء ا   
 كما اشتدت المعارك شرق المخيم عند محور سكة الحديد القديمة وتقـدم             ،المسلح خسائر كبيرة باألرواح   

 في  "غازيل"وحلقت مروحية عسكرية تابعة للجيش اللبناني من نوع          .الجيش في اتجاه مواقع حددها سابقاً     
 ونفذت عدداً من الطلعات االستكشافية في محيطه كما نفذت          ،أجواء المخيم لرصد سير العملية العسكرية     

 وتحدثت معلومـات    ،أعماالً قتالية محدودة مطلقة رشقات من الطلقات النارية في اتجاه عدد من المواقع            
ة لتنفيذ أعمال إرهابيـة فـي       أمنية عن عثور الجيش اللبناني على سيارات مفخخة يعتقد بأنها كانت معد           

  .أنحاء لبنان
تقدماً مهماً وتمكنه من    " عن إحراز الجيش     "الوكالة الوطنية لإلعالم  "وأسفرت معارك اليوم الطويل بحسب      

اإلمساك بمفاصل المداخل الرئيسة للمخيم القديم بعد السيطرة الميدانية وبالنار على األحياء الجديدة عنـد               
  . " المنية–مرة والعبدة وبحنين مداخله الثالثة في المح

 وساطة مع   محاوالتها للتوصل الى هدنة إنسانية، وهي التي كانت قادت        " رابطة علماء فلسطين  "وكررت  
 وناشد عضو الرابطة الشيخ محمد الحاج في تصريح من          ، لكنها وصلت الى طريق مسدود     "فتح اإلسالم "

 هدنة، تبدأ من الثالثة من بعد الظهـر وتمتـد حتـى             اإلفساح في المجال أمام   "مخيم البداوي، المسؤولين    
السابعة مساء، إلدخال المؤن وإجالء الجرحى والمدنيين ودفن القتلى، وتقديم الخدمات الطبية واإلنـسانية              

  ."العاجلة في المخيم
توافرت للنهار معلومات مستقاة من نتائج التحقيقات مع موقـوفين          : 3/6/2007النهار اللبنانية   وأوردت  
مـن  "  ايلول لبناني  11"ان المخطط االمني لعناصر فتح االسالم اشبه بسيناريو          ""فتح اإلسالم  "من تنظيم 

. اذ هو يتضمن تدمير احد الفنادق الكبرى في بيروت وتفجير نفقي شكا القديم والجديـد              . حيث الضخامة 
قد ضبطت في مـستودع     وقد وصلت المواد التفجيرية التي كانت ستستخدم في هذه العمليات من سوريا و            

 .بطرابلس
  

 جاهزون لكل حل ما عدا تسليم عناصرنا أو الخروج من المخيم: "فتح اإلسالم" .47
فـي   ،"فـتح اإلسـالم   "قال ابو سليم طه، المتحدث باسم تنظيم        : سوسن األبطح  - شمال لبنان / طرابلس

حساب ديننا وعقيـدتنا،    اننا نقبل بكل شيء يطرح علينا، إال ما هو على           ":  أمس ،اتصال للشرق األوسط  
اي أننا ال نستطيع تسليم أي شخص ألن هذا خيانة هللا ورسوله، وال نستطيع القبول بالخروج مـن هـذا                    

الجيش يطالبنا بتسليم أخوتنا بحجة أنهم اعتدوا عليه، في ما كـانوا            ": وأضاف. "المخيم إلى أي مكان آخر    
وإذ  ."صرهم التي اعتدت علينا، هل يقبلـون بـذلك؟  هم من ابتدأوا باالعتداء، فهل يسلموننا هم ايضا عنا        
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نفى أبو سليم وجود مفاوضات يوم أمس، بسبب األوضاع القتالية التي كانت دائرة في مخيم نهر البـارد،        
كشف ان التنظيم كان متجاوباً مع العديد من المبادرات التي طرحت في األيام القليلة الماضية، ال سـيما                  

نحن ": ل فلسطينية ذات صبغة إسالمية بين عناصر التنظيم والجيش، وأضاف         تلك التي اقترحت قوة فص    
قبلنا هذا الطرح رغم انه يعتبر بمثابة سجن لنا، لكننا أردنا حقن الدماء، ووصلت المفاوضات إلى نقـاط                  
ا ايجابية، وبقيت بعض النقاط العالقة، وذهب وفد رابطة علماء فلسطين للتباحث في هذا الحل، لكننا فوجئن               

ومع ذلك نقول اننا ال نزال على اسـتعداد         . بالهجوم الذي شنه الجيش علينا    ) أول من امس  (صباح أمس   
للتفاوض لكن ضمن ثوابتنا التي نتمسك بها إرضاء هللا ورسوله، فنحن نفضل أن نقتل جميعنـا علـى ان               

 طلبهـا إلخـالء   وكان أبو سليم يتحدث اثناء هدنة لمدة أربع ساعات، قال ان الجيش             . "نسلم اي شخص  
لكن صوت طلقات الرصاص كان يسمع بوضوح، بينما كان ينفـي أن            . المدنيين والجرحى ووافقنا عليها   

يكون الجيش قد استولى على مراكز فتح االسالم الموجودة في المناطق الجديدة للمخيم عنـد األطـراف                 
أتيت للتـو مـن     " عليها، قال    ورغم تأكيدات الجيش على ان هذه المراكز دمرت وتم االستيالء         . الشمالية

ونحن لم نلجأ إلى المساجد وال اختبأنا في المراكـز          ... مركز صامد والتعاونية التي يقولون انهم دمروها      
أما أبو هريرة الذي يقولون انه أصيب فكنت معه قبل ساعة، وهو بخيـر ويقـوم         . اإلنسانية، كما يدعون  

 ."، واضطررنا للدفاع عن أنفسنانحن جررنا إلى معركة ليست معركتنا ...بمهماته
نسأل ابو سليم طه إن لم يكن وجودهم في شقق سكنية في قلب مدينة طرابلس مع اسلحة ومتفجرات حين                   

نحن نعتبر تجميع السالح    ": داهمهم الجيش يوم األحد قبل الماضي هو اعتداء على األمن والدولة، فيجيب           
ترف بهذه الحكومة وال غيرها من الحكومات العربية، التي         ثم اننا ال نع   . خارج المخيم امراً ال ضرر منه     

نعتبرها غير شرعية، بل هي دويالت، من صنيعة االستعمار وسـايكس بيكـو، ونـؤمن ان األرض هللا                  
وكشف أن بعض الجهات طرحت عليهم ترحيلهم إلى العراق، لكنه يسخر مـن هـذا               . "يورثها من يشاء  
أما عن اقتراح آخر بتخليهم عـن       . " األميركي سيرحب بنا هناك؟    من يتخيل ان الجيش   ": االقتراح، ويقول 

نحن قبلنـا   "ويضيف   .نتحار الذي ال يمكن قبوله ايضاً     أسلحتهم الثقيلة على األقل، فيعتبر هذا نوعاً من اال        
ونقبل بالتعهد للجيش اللبناني بأن ال نقوم بأي أعمال تخل أو تزعزع األمن أو النظام أو االستقرار فـي                   

نحـن ككـل الحركـات      "وحين نسأل عن أهدافهم اليوم، وكيف يرون مستقبل التنظـيم، يقـول             . "نلبنا
نحن على استعداد إلراقة الدماء، ولحقنها ايضاً، لكننا نسأل اهللا          . اإلسالمية، ال غاية لنا سوى إرضاء اهللا      

ه اليهم من تهـم،      من كل ما وج    أبو سليم وسخر   ."أن يحقن دماءنا ويبعدنا عما يحاك ضدنا من مؤامرات        
مثل نيتهم إقامة إمارة في طرابلس، أو التحضير ألعمال تفجيرية، كما قال ان التنظـيم ال عالقـة لـه                    
بتفجيرات األشرفية او فردان أو عاليه، وهذا كنا قد أكدناه سابقاً، لكن صحافياً من رويترز أشاع العكس،                 

 .واتصلت به واعتذر عن الخطأ الذي ارتكبه بحقنا
 3/6/2007االوسط الشرق 

  
   يطمئن النازحين الى ممتلكاتهم وينبه الى استخدام أماكن العبادة للهجماتاللبناني الجيش .48

 مديرية التوجيه الرأي العام اللبناني والفلسطيني فـي أجـواء عملياتهـا             -وضعت قيادة الجيش     :بيروت
 حاولت مـن    ،نات أصدرتها أمس   من خالل بيا   ، في مخيم نهر البارد    "فتح االسالم "العسكرية ضد مسلحي    

 ،خاللها التخفيف من هواجس الالجئين النازحين من المخيم وطمأنتهم الى أمالكهم وأماكن العبادة لـديهم              
وجاء  ."طرد الدخالء المجرمين من بينكم    "وكذلك حض المحاصرين في المخيم من المدنيين الى الصبر و         

 الى اتخاذ المساجد وبعض المؤسسات االنـسانية        "سالمفتح اال "تعمد عصابة ما يسمى     ": في البيان االول  
داخل المخيم منطلقاً لشن هجماتها وتخزين االسلحة في داخلها وتفخيخهـا بـالمتفجرات، اضـافة الـى                 
التعرض للمدنيين، بعدما استخدمتهم كدروع بشرية بغرض استثارة الرأي العام وخصوصاً المسلم منـه،              

 الجيش إذ تؤكد احترامها للمقدسات الدينية، والتزامهـا الكامـل           ان قيادة  .في توظيف رخيص ومكشوف   
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بالمواثيق والشرائع الدولية، تحرص كل الحرص على حماية أماكن العبادة والمراكز االنـسانية وأرواح              
المواطنين االبرياء وأمالكهم، كما ان قوى الجيش ال تستهدف سوى مراكز المسلحين الضالين عن مسيرة          

اني والفلسطيني حول قضايانا المشتركة، والذين يتمادون باالعتداء اليومي علـى الجـيش،             اإلجماع اللبن 
  ."مستهدفين عناصره برمايات القنص الغادرة

نتوجه اليكم بـأعمق مـشاعر      ":  النداء اآلتي  "أهلنا في مخيم نهر البارد    "وجهت قيادة الجيش الى     , والحقاً
لتي فرضت على الجيش وعلى المـدنيين األبريـاء داخـل    االخوة والتضامن، في هذه االوقات الصعبة ا     

لكـم   .المخيم، من قبل عصابة مجرمة ال تنتمي الى مجتمعنا وال الى عقيدتنا المقاومة للعدو االسـرائيلي               
آلمنا االضطرار الى توجيه سالحنا نحو المخيم، وقد تقاسمنا معاً خالل عقود من الزمن، اآلالم وتبعـات                 

. نناشدكم التحلي بالصبر، وندعوكم الى طرد الدخالء المجرمين من بينكم         . فلسطينيةالدفاع عن القضية ال   
وإذ نتطلع الى نهاية سريعة للحالة الشاذة التي تعيشونها ونعيشها معكم، نعاهدكم ان نبقى معاً يـداً بيـد،                   

ني والفلـسطيني،   باسم دماء شهداء الجيش والشعبين اللبنا      .نبني ما تهدم ونصلح ما تضرر معنوياً ومادياً       
الذين سقطوا على مذبح مواجهة العدو االسرائيلي، نطلب من اللبنانيين والفلسطينيين المنتمين الى تنظـيم               

، العودة السريعة الى صوابهم، وعدم توجيه سالحهم باتجاه حماة هذا الوطن وأهله، وتحديداً              "فتح االسالم "
تضان االخوة الفلسطينيين واالنتصار لقضيتهم النبيلـة،       الى أبناء منطقة الشمال التي كانت السباقة في اح        

والمبادرة الى إلقاء السالح وتسليم أنفسهم للجيش الذي سيسعى جاهداً كي ينالوا محاكمـة عادلـة أمـام                  
  ."القضاء

  3/6/2007الحياة 
  

  لتقديمهم للعدالة "فتح االسالم"السنيورة يؤكد ان الخيار الوحيد إستسالم  .49
امام منظمـة فـتح    "فؤاد السنيورة ان    اللبناني  أعلن رئيس مجلس الوزراء      :3/6/2007 المستقبلنشرت  

، مـشيرا إلـى ان      "االسالم، العصابة االرهابية، خيارا واحدا وهو االستسالم الى العدالة وتسليم اسلحتها          
أكد السنيورة فـي حـديث الـى محطـة          و". يقوم بعملية جراحية الخراج المجموعة من المخيم      "الجيش  

ان يـسلم   "، مشددا على ضرورة     "ال صلح مع فتح االسالم وال موعد محددا للحسم        "الفضائية أن   " لعربيةا"
فتح االسالم متورطة مـع أجهـزة مخابراتيـة    "، وكاشفا ان "عناصر العصابة انفسهم الى الدولة والعدالة   

 هذه العملية تتم بالتنسيق     الجيش اللبناني يعالج األمور في المخيم بالحكمة والحزم وان        "وقال ان   ". سورية
بين السلطة السياسية وقيادة الجيش، حيث يتم اجتثاث عناصر هذه المجموعة التي تنصلت منها القيـادات              

عن محـاوالت تفجيـر     "وتحدث عن معلومات     ".امتددا االزمة الى باقي المخيمات    "، مستبعدا   "الفلسطينية
، "اللبنانيين متفقون على رفض التـوطين     "لتأكيد على ان    ، مجددا ا  "واغتيال كانت العصابة تنوي القيام بها     

اننـا سـنقوم بكـل      "واكد  ". ال تواصل سياسيا مع سوريا لمعالجة موضوع فتح االسالم        "ومشيرا الى ان    
السالح خارج المخيمات ال داع له على االطالق        "وشدد على ان    ". الجهود الالزمة كي يعاد إعمار المخيم     

". الح داخل المخيمات وهو ما سيكون محور حوار هادئ مـع الفلـسطينيين            وعلى ضرورة ان ينظم الس    
الحكومـة والجـيش    "وقال ان   ".  سنية -اختيار مخيم نهر البارد خطط له الحداث فتنة سنية          "واعتبر ان   

.. سعيا من اجل إيجاد حل يمكن هؤالء من االستسالم ألنه ال يمكن إيجاد مصالحة معهم أو محاولة هدنة                 
في لبنان مع هذا التنظيم، علـى       "ألن أطرافاً سنية    "وأبدى أسفه   ". يقدموا أنفسهم للجيش اللبناني   المهم أن   

   ".الرغم من ان الغالبية السنية ضده
الحق فؤاد السنيورة التطورات الميدانية فـي اتـصاالت هاتفيـة           : 3/6/2007النهار اللبنانية   وجاء في   

لعماد ميشال سليمان، وممثل منظمة التحرير عبـاس زكـي،          االلبناني  أجراها مساء بكل من قائد الجيش       
ان المجال مفتوح   " ابو عماد الرفاعي، مؤكداً      اسامة حمدان، وممثل حركة الجهاد    وممثل حماس في لبنان     

ليسلموا أنفسهم الى السلطات اللبنانية التي تضمن لهم معاملة الئقـة واحكامـاً     " فتح االسالم "امام عناصر   
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 لفت السنيورة الـى ان التقـديرات        "العربية"وفي حديث الى قناة      ".مة المرعية االجراء  عادلة وفق االنظ  
 .اخلـه  آالف فلـسطيني ال يزالـون د       3في المخيم بين    " فتح االسالم " عنصراً من    250تشير الى وجود    

قصارى جهده من اجل اقناع هـذه المجموعـة بتـسليم    " لو ان السيد حسن نصراهللا بذل  السنيورة وتمنى
 ".اتصاالت من قائد الجيش بموفدين من نصراهللا وحزب اهللا"، كاشفاً حصول "عضائهاا
  

 "القاعدة"لبنان امام خطر حرب مخيمات ومواجهة : حزب اهللا .50
ان ما سمعناه من دعوة الـى       "السيد نواف الموسوي    " حزب اهللا "رأى المسؤول عن العالقات الدولية في       

ا يخشونه، وهو ان يقوم رئيس الجمهورية بواجباته الدستورية         الحوار ليس سوى تقطيع للوقت وتطويق م      
ان : "وتـابع  ".فريق  السلطة الى وقف الرهان واالرتهان للخـارج        "، داعياً   "لمنع حصول فراغ دستوري   

اآلراء متفقة على ان ما حصل من جرح ساخن وحاد ومؤلم في نهر البارد هو كمين أعـد للنيـل مـن                      
ة الوحيدة التي ال تزال اليوم حافظة للوحدة الوطنية وضامنة للسلم االهلي            مؤسسة الجيش بوصفها المؤسس   

ان توريط الجيش خطة لجعله يضعف وينهار إلمـرار         "، مشيرا الى    "من دون االنزالق الى حرب اهلية     
نحن حرصاء على بقاء المؤسسة موحدة قوية قادرة على ضـمان           : "وقال ".استقدام قوة متعددة الجنسيات   

وطنية والسلم  االهلي، وسنعمل مع جميع المخلصين ومن ضمنهم وفي طليعتهم الجـيش قيـادة             الوحدة ال 
ان اإلدارة  "محذرا من    ".وقواعد الى منع حصول حرب مخيمات جديدة في لبنان، ظرفه السياسي موجود           

ـ  ".االميركية لن تمانع في تحويل لبنان عراقاً آخراً، ويجب ان نقف في مواجهة هذه المحاولة               ان : "تموخ
لبنان اليوم أمام خطر حرب مخيمات تكون سببا لتهجير الفلسطينيين وتوطين من تبقى مـنهم، وخطـر                 
تحويله سا حة مواجهة مع القاعدة، لذلك يجب ان نقف امام كل امر، ونتامل فيه جيدا وندرك الحكمة منه                   

 ".والحكمة في اتخاذ المواقف
 3/6/2007النهار اللبنانية 

  
  يحصل له عالقة بالمبادرة العربية على وحدة الجيش وهيبته وما حريصون: كرامي .51

أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي حرصه على وحدة الجيش وهيبته، رابطاً بين               :بيروت
والتقى كرامـي أمـس فـي        .ما يحصل في مخيم نهر البارد والمبادرة العربية للسالم لجهة حق العودة           

ألحزاب والقوى الوطنية واالسالمية ومؤسسات المجتمع المدني وفـصائل المقاومـة           طرابلس وفداً من ا   
تخوفه من مخطط ما يهدف إلى تهجير قسري من المخـيم           "الفلسطينية في مخيمات الشمال، وأبدى الوفد       

حرصه على كرامة الجيش وهيبته وعلى حقوق المدنيين داخل مخيم نهـر            "وأكد كرامي    ."إلى مكان آخر  
أن المبادرة العربية تؤشر ألمر ما في قضية حق العودة، ويبدو أن لبنان هـو الحلقـة                 "، واعتبر   "البارد

لألخوة الفلسطينيين الحق في هواجسهم التي تحدثوا       ": وقال ."األضعف وما يجرى يندرج في هذا االطار      
يش وطنـي حاضـن     عنها، بخاصة لجهة تمسكهم بمخيم نهر البارد والعودة إليه، لكن في المقابل لدينا ج             

للمقاومة وقدم شهداء في صراعه مع اسرائيل، ونحن نحرص على وحدة الجيش وعلى كرامتـه وعلـى                 
  .هيبته، ألنه الضامن لوحدة البلد، وهو خط أحمر كما قلت في السابق

  3/6/2007الحياة 
  

   السالح الفلسطيني هو من مسؤولية الدولة اللبنانية:كريم بقرادوني .52
اللبنانية كريم بقرادوني متشائم الى آخر الحدود، ويرى أن األوضاع ستكون أكثـر             رئيس حزب الكتائب    

اسوداداً أو أكثر خطورة مما يتصوره البعض، ألن ما يجري تخطيطه للبنان مؤامرة كبيـرة تـستهدف                 
ولفت بقرداوني أن ما حصل ويحصل في مخيم نهر البارد، يطرح ضـرورة              .المنطقة انطالقاً من لبنان   

بالرغم من الطروحات المتعددة والمتنوعة التي صدرت بعـد         : في البحث عن حلول سياسية، وقال     البدء  
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هذه األحداث، لم نسمع بعد الطرح الحقيقي الذي هو، في نظري، يتعلّق بالسالح الفلسطيني، مشيراً الـى                 
وأكـد   .اللبنانيـة إن السالح الفلسطيني هو من مسؤولية الدولـة         : أنه حتى رئيس السلطة الفلسطينية قال     

بقرادوني أن الحّل الحقيقي يتمثّل في أن يكون لدى اللبنانيين والفلسطينيين، الجرأة للقول إن مبرر وجود                
أي سالح فلسطيني في أي مخيم من المخيمات قد انتفى، الفتاً الى أنه رسمياً على الحكومـة أن تعطـي                    

لذلك ال بد من العمل على أمـرين        . راضي اللبنانية أمراً للجيش بتجريد الفلسطينيين من سالحهم على األ       
   يتطلّبان الصبر والكثير من الحنكة في العملين العسكري والسياسي، فـالجيش            "فتح اإلسالم "لحّل مشكلة   

  
حصل على الغطاء السياسي، والحكومة عندما اجتمعت أولت إليه أخذ القرار المناسب وأعطتـه حريـة                

 ."بتحب لبنان حب جيشه، وبتحب جيشه ثق بقيادته": واليوم نقولالتحرك، وهذا موقف جديد، 
  2/6/2007المشاهد السياسي 

  
  متقي يحض قادة حماس و الجهاد على االستمرار في خيار المقاومة .53

كشفت مصادر فلسطينية أمس ان وزير الخارجية االيراني منوشهر متقي حض قـادة حركـة حمـاس                 
تعايش جميع المنظمات مع بعـضها      " وعلى ضرورة    " بخيار المقاومة  االستمرار"لجهاد االسالمي على    او

  ."بعضاً من دون اقتتال
وكان متقي التقى في مقر السفارة االيرانية في دمشق، وفدين من حماس بقيادة رئيس المكتب الـسياسي                 
خالد مشعل وحضور عضوي المكتب السياسي محمد نزال وعزت رشق، ومن الجهاد االسالمي بقيـادة               

  .مين العام رمضان عبداهللا شلح وحضور نائبه زياد نخالةاال
وأوضحت المصادر الفلسطينية ان وزير الخارجية االيراني اطلع وفدي حماس والجهـاد علـى نتـائج                

من جهته، قام مشعل بإطالع متقي على الوضع الفلسطيني الـداخلي مـن             .  االيراني -الحوار االميركي   
سرائيليين حاولوا بالوكالة اخضاع حماس وافشالها، وهم اآلن يحـاولون          اال"وجهة نظر حماس، قائالً ان      

وأوضحت المصادر الفلـسطينية    . "ذلك باألصالة عبر اعتقال نواب حماس ووزرائها واستمرار الحصار        
دعم بالده لحكومة حماس وضرورة رفـع الحـصار عـن الـشعب             "ان وزير الخارجية االيراني كرر      

  ."الفلسطيني
3/6/2007الحياة   

 
  مصر توافق على إطالق معتقلين فلسطينيين .54

كشف وفد حماس الذي اجرى في القاهرة مباحثات بشأن الوضع الفلسطيني، ان الوزير عمـر سـليمان                 
وقال  .يونيو الجاري /  حزيران 10وزير المخابرات العامة وعد بإطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين في          

 .المعتقلين وابلغوهم بقرار الوزير سليمان باإلفراج عنهممصدر في الوفد، إن أعضاء الوفد زاروا 
3/6/2007الشرق االوسط   

  
  دول حوض المتوسط تحذر من تدهو الظروف المعيشية للفلسطينيين .55

 "قلقـه " أعرب المنتدى المتوسطي الذي يجمع احدى عشرة دولة في حوض المتوسط أمس عن               :ا ف ب  
 الفلسطينية، داعيا الى حل نهائي يتم التوصل اليـه عبـر            في االراضي " تدهور الظروف المعيشية  "ازاء  

   .التفاوض مع اسرائيل
من جهة اخرى دعت دول المنتدى الى االفراج فورا عن الوزراء الفلسطينيين الذين تعـتقلهم اسـرائيل                 

 يونيو العام الماضي مجموعـات      /وكذلك عن الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت الذي تحتجزه منذ حزيران         
  .طينية مسلحةفلس
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3/6/2007الغد االردنية   
  

  كي مون يؤكد أهمية اجتماع الرباعيين المقبل: مصر .56
أكد األمين العام لألمم المتحدة لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط االهتمام الذي يوليه المجتمع 

دولي مع أطراف  وما يرتبط بذلك من اجتماعات الرباعي ال،الدولي الجتماع الرباعي الدولي والعربي
  .النزاع

3/6/2007الحياة   
 

  سوالنا يقترح اجندة عمل لحوار فلسطيني اسرائيلي .57
يقوم المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمنية األوروبية خافيير سوالنا بالقاء بيان خاص عن األوضاع              

عكاظ أن سـوالنا    وعلمت   .في الشرق األوسط األربعاء المقبل في ستراسبورج أمام البرلمان األوروبي         
سيلقي الضوء على نتائج اجتماع وزراء خارجية اللجنة الرباعية الدولية في برلين في ضوء الترتيبـات                

 كما سيقترح أجندة عمل لفتح الحـوار المباشـر بـين الفلـسطينيين              ،لعقد قمة الدول الصناعية الكبرى    
   .بي خالل اجتماع الرباعية الذى اقترحته الرئاسة األلمانية لالتحاد األورو،واالسرائيليين

3/6/2007عكاظ   
  

  الحسم العسكري في نهر البارد .58
 ياسر الزعاترة

من الواضح أن دعوات الحل السياسي ألزمة نهر البارد لم تكن جادة بما يكفي لوضـعها علـى سـكة                    
ـ         ى النجاح، والسبب هو القرار المتعلق بحاجة الجيش ومن يقفون وراءه من قوى ما يعرف باألكثريـة إل

استعادة أو تأكيد الهيبة، واعتقادهم بأن أمراً كهذا لن يتحقق من دون حسم عسكري سريع لمعركة المخيم                 
 .ينطوي على قدر من اإلذالل لمجموعة فتح اإلسالم

هذا من حيث المبدأ، فكيف حين      . والحال أن مثل هذه التنظيمات ال يمكن أن تقبل بنهايات من هذا النوع            
 بأن طرفاً ثالثاً هو الذي استهدفهم واستهدف الجيش، فضالً عن أن المعروض ال يعدو               تتوفر لديها القناعة  

أما األهم من ذلك فهو شـعور التنظـيم بأنـه           . أن يكون السجن للجميع، وربما اإلعدام لبعض العناصر       
تعرض إلى قدر من الخديعة عندما أوهم بأن بوسعه المكوث في المخيم ، ثم جرى االنقالب عليه علـى                   

 .نحو ما تابعنا ألسباب شتى من بينها الضغط أمريكي
معلوم أن عناصر التنظيم ليسوا جميعاً من الفلسطينيين بحيث يمكن العفو عن البعض وبقـاؤهم بـشكل                 
عادي في المخيم، إذ يطرح تساؤل بشأن بقية األعضاء وكيف سيجري التعامل معهم، ما يعني أن قـدر                  

سيجعلهم يميلون إلى القتال حتى النهاية، أقله حتى نهاية الذخيرة التـي            الجميع هو االعتقال، األمر الذي      
على أن ما ينبغي أن يقال هنا هو أن استمرار معركة المخيم أليام قد تطول تبعاً للخشبة مـن                   . بحوزتهم

االقتحام وتكبد الخسائر سيجعل مسألة استعادة الهيبة موضع نظر، وقد تؤدي إلى انفضاض اللبنانيين من               
في تفسير ما يجري، أعني من زاوية       . ول المعركة، السيما أن جزء كبيراً منهم ليسو معها من األصل          ح

، يمكن القول إن موقف بعض القوى الفلسطينية قد ساهم في الدفع            )الجيش ومن يدعمونه  (الموقف اللبناني   
لقبول بالحل الـسياسي    في هذا االتجاه، ولو توفر إجماع على موقف واحد لما كان بوسع المعنيين سوى ا              

ليس كأشخاص فقط، وإنما كمبان أيضاً، إذ ال يعقل أن تهدم بيوت            : الذي يجنب المدنيين مخاطر المعركة    
 .هم الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة كما يعرف الجميع: الناس التي ال يمكنهم إصالحها بسهولة

 أجل استعاد القيادة في المخيمات الفلـسطينية        كل ذلك يؤكد أن هناك من يريد استغالل هذه المعركة من          
عبر قوى األكثرية النيابية اللبنانية، وهي بكل وضوح القوى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركـة               



  

  

 
 

  

            26 ص                                    741:                                 العدد3/6/2007األحد : التاريخ

فتح على وجه التحديد، ال سيما في ضوء الحديث عن إعادة تشكيل منظمة التحريـر الفلـسطينية، ومـا                   
 للجيش اللبناني سوى شاهد على ذلك، مع العلـم أن العـودة إلـى               تصريحات مسؤولي الحركة الداعمة   

المخيمات ما زالت تجري على قدم وساق منذ مدة، فيما ال يستبعد البعض أن يكون لذلك عالقـة بملـف               
 .التوطين الذي قد يؤيده البعض ممن يؤمنون أن أحداً في المعسكر اإلسرائيلي يمكن أن يقبل بحق العودة

 يقال هنا هو أن ما يجري لن يكون في مصلحة اللبنانيين وال الفلسطينيين، ال سـيما أن                  لكن ما ينبغي أن   
حسم المعركة لن يكون سهالً بالضرورة، وحتى لو كان، فإن االنتصار على تنظيم صغير ليس من النوع                 
 الذي يستحق الفخر، فكيف إذا أدى ذلك إلى اضطرابات في المخيمات األخرى تنطوي على إحداث شرخ               

 .بين الفلسطينيين واللبنانيين
إنها معركة بائسة وقفت خلفها جهات ال تعينها المصلحة الحقيقية للبنانيين والفلسطينيين، ويبدو أنها لـن                
تتوقف ألن مسار الفوضى في لبنان سيتعزز أكثر في المرحلة المقبلة، ال سيما بعد إقرار مجلس األمـن                  

 .للمحكمة الدولية في قضية الحريري
3/6/2007ستور الد  

  
  هل ما تزال التسوية مع اسرائيل ممكنة؟ .59

 حسن نافعة
، التي يصادف هذا االسبوع ذكرى مـرور اربعـين عامـا علـى              67تسيطر اسرائيل منذ حرب يونيو      

اندالعها، على مساحات شاسعة من االراضي العربية التي احتلتها عقب الهزيمة الساحقة التـي الحقتهـا                
ورغم التغير الجذري الذي طرأ على السياسات العربيـة تجـاه           .  في تلك الحرب   بعدد من الدول العربية   

اسرائيل منذ ذلك التاريخ المشئوم، اال ان حال العالم العربي لم يكن في يوم من االيام اسوأ مما هو عليه                    
عربـي  لذا تبدو الحاجة ماسة الى وقفة صادقة مع النفس لمراجعة السياسات التي اوصلت العالم ال              . االن

 .الى ما هو عليها االن من حال مزرية
لفت نظري تصريحات ادلى بها شيمون بيريز يعترف فيها بارتكاب اسرائيل الخطاء، يقول انها انعكست               

 :سلبا على منطقة الشرق االوسط باسرها ، ويحصرها في اثنين 
 . عدم تمكن اسرائيل من توظيف انتصارها البرام اتفاقيات سالم- 1

لسياق يؤكد بيريز ان اسرائيل لو كانت قد ابرمت اتفاقيات سالم مع الدول العربية، في وقـت                 وفي هذا ا  
كانت فيه االراضي الفلسطينية ما تزال تابعة لمصر واالردن المكن تجنب اندالع حروب اخـرى فـي                 

 .المنطقة
 دوره الشخصي    تبنيها لسياسة استيطانية يعترف هو نفسه بتحمل جانب من المسؤولية عنها ، بحكم             - 2

غير ان بيريز اكد فـي ذات التـصريحات علـى مـسألتين          . في بناء مستعمرة هوفر في القدس المحتلة      
 :اخريين

 . خوفا من تعرضها لضربة وشيكة من الدول العربية67 ان اسرائيل شنت حرب - 1
 . انها لم تكن تعتزم احتالل اراض جديدة وان نتائج الحرب هي التي فرضته كأمر واقع- 2

قد يرى البعض في تلك التصريحات دليال على صحوة ضمير مفاجئة وربما بـزوغ تيـار جديـد فـي                    
 .اسرائيل يبدو مستعدا لالعتراف باخطاء الماضي ويعمل على تصحيحها مستقبال

فهذه التصريحات تحتوي ، في تقديري ، اخطـاء         . غير ان استنتاجا كهذا يبدو متسرعا ومستبعدا في آن        
 على االرجح حالة ارتباك شديد تعيشها اسرائيل منذ خسارتها للحرب مـع حـزب اهللا                وتناقضات تعكس 

 .وفشلها حتى االن في فرض تسوية بشروطها على الشعب الفلسطيني
ليس صحيحا ان اسرائيل كانت تخشى من ضربة وشيكة تقوم بها دول عربية النها كانـت تعلـم                  : فاوال

 .توجيه ضربة ال تملك ادواتها ووسائلهايقينا ان هذه الدول ال تنوي المبادرة ب



  

  

 
 

  

            27 ص                                    741:                                 العدد3/6/2007األحد : التاريخ

كانت اسرائيل تدرك يقينا انها ستحقق انتصارا سهال في الحرب الن الجيوش العربية كلها كانـت                : وثانيا
 .مخترقة ، وفي ترهل تام وبالتالي غير مستعدة او مؤهلة للحرب

ل المطارات المصرية فـي     فلم يكن من قبيل المصادفة قيام اسرائيل بشن هجومها الجوي الكاسح على ك            
 .وقت كانت فيه الدفاعات الجوية كلها في حالة شلل بسبب وجود طائرة المشير عامر في الجو

ليس صحيحا ان اسرائيل لم تكن تعتزم احتالل اراض جديدة الن ذلـك يخـالف كـل الحقـائق                   : وثالثا
ة مجاورة اال وانتهزتهـا ،      المعروفة عن تاريخها والتي تقول بانها لم تترك فرصة الحتالل ارض عربي           

 .وانها لم تتخل مطلقا عن ارض احتلتها ، اال اذا اجبرت على ذلك او قبضت ثمن انسحابها كامال ومقدما
 وانها لـم تنـسحب      1956ويكفي ان نتذكر هنا انه سبق السرائيل اعالنها ضم سيناء عقب احتاللها عام              

 .على حق المرور في خليج العقبةمنها اال تحت ضغط امريكي ودولي مكثف وبعد حصولها 
يصعب التسليم بان ابرام اتفاقات سالم مع الدول العربية كان امرا اسهل مناال في غياب منظمة                : ورابعا

التحرير الفلسطينية كطرف فاعل في معادلة الصراع ، فالمشكلة لم تكن ابـدا فـي نوعيـة االطـراف                   
ويكفي ان نتذكر هنا ان اسـرائيل كانـت قـد        . ةالمفاوضة بقدر ما كانت في مضمون الحلول المعروض       

 . مباشرة67قررت ضم القدس الشرقية واعالن المدينة الموحدة عاصمة ابدية لها ، وذلك عقب حرب 
وفي تقديرنا انه لم يكن باستطاعة اي زعيم عربي ان يبرم اي اتفاق مـع اسـرائيل ال يـضع القـدس                      

وعلى عكس ما حاول بيريز ان يوحي       . العربية الكاملة الشرقية، وخاصة المسجد االقصى، تحت السيادة       
في تصريحاته، لم تكن سياسة بناء المستوطنات ناجمة عن مجرد سوء تقدير او خطأ في الحساب ولكنها                 
كانت تمثل خطا استراتيجيا ثابتا في السياسة االسرائيلية ووسيلتها الرئيسية لبناء الدولة اليهوديـة علـى                

ة، وهو جوهر المشروع الصهيوني، ولكن على مراحل وكلما استطاعت الى ذلك            ارض اسرائيل التوراتي  
 .سبيال

يبدو ان بيريز يريد من وراء تصريحاته، التي تبدو في ظاهرها معتدلة ونادمة على ما يعتبـره اخطـاء                   
سية ارتكبت، دغدغة احالم وخياالت دول عربية يبدو انها تنشط االن العادة احياء وتسويق مبادرتها المن              

التي كان شارون قد دهسها في حينه، محاوال ان يبيع لها وهما جديدا يوحي باستعداد للتعاطي االيجـابي                  
مع هذه المبادرة، ولكن االردن في اطار صفقة متبادلة تقوم اسرائيل بموجبها باعادة الضفة الغربية الـى                 

 .العالقات معهااالردن وقطاع غزة الى مصر مقابل قيام الدول العربية كافة بتطبيع 
غير ان بيريز يشير في تصريحاته ، ضمنا على االقل، الى العقبة الرئيسية التـي تحـول دون تحقيـق                    
السالم في هذه المرحلة وتكمن في الفلسطينيين ومنظماتهم المتطرفة، مثل حماس والجهاد ، وكذلك فـي                

السوري وااليراني، فال بد من العمل      المنظمات والنظم الداعمة لهما، مثل حزب اهللا في لبنان والنظامين           
وهكذا يعود بنا بيريـز، وبطريقـة       . على محاصرة وتصفية هذه القوى اوال قبل ان يصبح السالم ممكنا          

ملتوية جدا، ليحاول من جديد تسويق مشروع يتم الترويج له منذ فترة ويستهدف تكوين محور المعتدلين،                
ي هذه المرحلة، في مواجهة محور المتطـرفين، الـذي يـتم            الذي تبدو اسرائيل مرشحا طبيعيا لقيادته ف      
 .التأكيد دائما على ان ايران هي التي تقوده

في سياق كهذا تبدو حاجة العالم العربي ماسة لوقفة صدق مع النفس على امل ان يتمكن من اسـتخالص                   
 هذه الـدروس    وفي تقديري ان اول   . 1967العبر والدروس الصحيحة مما جرى للمنطقة وفيها منذ عام          

. يكمن في ان اسرائيل كانت وما تزال غير جاهزة لتسوية حقيقية ومتوازنة للصراع في الشرق االوسط                
ولذلك يتعين التخلص من وهم حاولت اسرائيل ان تروج له دائما وهو ان العرب هـم ملـوك الفـرص                    

 .ن رفضوهالضائعة وانهم يعودون دائما، ولكن بعد فوات االوان، ليقبلوا ما سبق لهم ا
فالواقع ان اسرائيل تفاوضت دائما بسوء نية ولم تعرض قط في اي مرحلة من مراحل تطور الصراع ،                  

 .، حال يمكن الكثر االطراف العربية اعتداال في المنطقة ان يقبله67خاصة بعد حرب 
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مم المتحدة  ولو كانت اسرائيل قد تعاملت بحسن نية مع مقترحات جونار يارنج مبعوث السكرتير العام لال              
، او مع المقترحات الرامية لعقد مؤتمر دولي للسالم عقـب حـرب             242المكلف ببحث سبل تنفيذ القرار      

، او مع زيارة الرئيس السادات للقدس والمفاوضات التي تلتها، او مع الفرصة التي سنحت في                73اكتوبر  
ات الثنائية والمتعددة االطـراف     مؤتمر مدريد للسالم الذي حضرته جميع الدول العربية وخالل المفاوض         

التي انبثقت عنه، او مع الرئيس حافظ االسد حين ذهب لمقابلة الرئيس كلينتون في جنيف قبيل وفاته ، او                   
لو كانـت   .  او في مفاوضات طابا التي اعقبتها      2000مع الرئيس عرفات في قمة كامب ديفيد الثانية عام          

ه الفرص لتحققت تسوية مقبولة منذ فترة طويلة ولما اندلعت          اسرائيل قد تعاملت بحسن نية مع اي من هذ        
 .67حروب جديدة بعد 

لقد اعتقدت اسرائيل من قبل ان بوسعها فرض تسوية بشروطها اذا تمكنت من اخراج التيـار القـومي                  
بقيادة عبدالناصر من المعادلة لكنها لم تستطع، رغم نجاحها في ازاحة عبدالناصـر، ان تـصنع سـالما        

ا في المنطقة مع رجال من امثال السادات وياسر عرفات حتى بعد ابرام معاهدة السالم مع مـصر                  حقيقي
 .93 واتفاقية اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 79عام 

فاذا جاءت االن لتقول ان السالم يمكن ان يتحقق، ولكن بعد اخراج التيار االسالمي من المعادلـة، فـال                   
واذا كانـت   . فها الوحيد هو ازاحة العقبات التي تعترض مشروعها من الطريـق          يجوز تصديقها الن هد   

اسرائيل تعتقد ان بوسعها االن فرض تسوية بشروطها اذا ما تخلصت من رجال من امثال حسن نـصر                  
اهللا في لبنان او خالد مشعل في فلسطين او حتى بشار االسد في سوريا واحمدي نجاد في ايـران، فـان                     

المستخلصة تقول لنا انها لن تنجح في تحقيق هذا الهدف حتى لو تمكنت بالفعل من توقيع                دروس التاريخ   
وسيكون علـى   . اتفاقيات مع رجال من امثال دحالن في فلسطين او الجميل في لبنان او خدام في سوريا               

عـرف  اسرائيل ومن ورائها الواليات المتحدة ان يتعامال في هذه الحالة مع تنظيمات ورجال جـدد ال ن                
اسماءهم بعد، لكن االرجح انهم سيكونون اقرب الى بن الدن والظواهري منهم الى خالد مشعل وحـسن                 

 .نصر اهللا
ما تسعى اليه اسرائيل يمكن ان يتحقق في حالة واحدة، وهي تحويل دول المنطقة الى كيانـات طائفيـة،                   

كن ان تنجح، في هذه الحالة، في انقاذ        لكنها ال تدري انها قد تنجح في تدمير المنطقة برمتها، لكنها ال يم            
  .تلك هي المسألة. نفسها

3/6/2007الدستور   
  

  وتعود الرباعية لتفاجئنا من جديد .60
رياض المالكي .د  

لم أتفاجأ شخصياً سلباً من تصريحات اللجنة الرباعية األخيرة في برلين بقدر ما تفاجأت إيجاباً مـن ردة                  
وعدم مفاجـأتي مـن بيـان       . يان الصادر عن الرباعية الدولية    فعل الخارجية المصرية على مضمون الب     

الرباعية يعود إلى معرفتي بحجم التأثير الهائل الذي تلعبه الواليات المتحدة داخل الرباعية، وعلى جميع               
أعضائها دون أي استثناء، حيث ال يسمح بما ال تقره اإلدارة األميركية، أمـا مفاجـأتي مـن الموقـف                    

ى الدبلوماسية العربية التي اعتادت على تجنب االحتكاك أو االختالف مـع الموقـف              المصري فتعود إل  
األميركي في القضايا ذات الحساسية العليا، كما هو الحال مع كل القضايا التي تصيب إسرائيل المدللـة                 

هذه المرة، يبدو أن مضمون البيان قد أخرج الخارجيـة المـصرية عـن              . بشكل مباشر أو غير مباشر    
وماسيتها المعهودة، وأجبرها على إصدار بيانها الذي شنت عبره هجومها األعنف على الرباعية، ومن              دبل

تحية للخارجية المصرية التي تحدثت باسمها فـي غيـاب          . خاللها على الموقف األميركي المميز داخلها     
  .ألصولالمتحدثين العرب، ونطقت بعد أن طفح الكيل بما يمكن للدبلوماسية استيعابه وفـق ا
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أوالها، أن ردة الفعل المصرية هذه المرة       : ما يوقفنا للتفكير في هذا المقام مجموعة مهمة من المالحظات         
كانت الوحيدة الصادرة عن الجانب العربي، بعد أن كانت ردة الفعل المصرية خجولة عن الصدور فـي                 

ة الدول العربية، التي كانـت وال       المناسبات التي سبقت، فأين ردود فعل بقية الدول العربية، خاصة جامع          
تزال تتصدى لمثل هذه المواقف أمام عجز الدول العربية أو تجنبها الظهور بمظهر المخالف لتعليمـات                

وأين هو الموقـف    . اإلدارة األميركية، حتى لو كانت على حساب الحق العربي، وهنا الفلسطيني تحديداً؟           
اذا لم تصدر حتى اللحظة أيـة إدانـة لـه باسـم القيـادة               الفلسطيني الرسمي من هذا البيان السيئ، ولم      

الفلسطينية؟ هل تكتفي القيادة بما صدر عن الخارجية المصرية على أساس تعميمه ليمثل أيضاً الموقـف                
الفلسطيني، أم تفضل القيادة الفلسطينية اتخاذ موقف الحياد أمام هذا التجني الكبير على الحق الفلسطيني،               

 اإلسرائيلي، والخـروج عـن األصـول        -ة للرباعية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني       وعبر قراءة منحاز  
أيـن هـو    . القانونية والتباس في رؤية الحقائق كما هي، فقط ضمن ألوان إسرائيلية وبغطاء أميركـي؟             

الموقف الفلسطيني غير الرسمي الذي تمثله األحزاب المنشغلة بقضاياها الداخليـة، والتـي تفتقـر إلـى      
ؤولية الوطنية في إهمالها معالجات من هذا النوع؟، أو دور ما يسمى بالشبكات الممثلة للعديـد مـن                 المس

المؤسسات غير الحكومية، التي ما تنفك تتدخل في الشأن السياسي الداخلي عند كل منعطف بغض النظر                
 على امتيازاتها التـي     عن الدور الذي تقوم به، أما عند تحملها مسؤولية من هذا النوع فنراها تجبن خوفاً              

أما المالحظة الثانية، فمتعلقة بمـضمون البيـان        . تحصل عليها أو قد تحصل عليها من أطراف الرباعية        
الذي حمل من االنحياز الكثير حتى مال إلى جوانبه وترنح من ثقل االنحياز السياسي لمؤسسة وضع فيها                 

م عناصرها المركبة لها، تلك المواقف الحياديـة        الفلسطيني الكثير من آماله، وتوقع أن يصدر عنها، بحك        
 اإلسرائيلي، ودون انحيـاز لطـرف إالّ إلـى          -في تعاطيها المباشر مع قراءة واقع الصراع الفلسطيني         

  .الحق
لم أصدق ما كنت أسمع عندما بدأوا قراءة البيان الختامي، وما تاله السكرتير العام الجديد لألمم المتحـدة                  

عية، حيث كان فيه الكثير من اإلجحاف بالموقف الفلسطيني، وتغطية مباشرة لسلبيات            باسم مكونات الربا  
إن بيان  "اتفق تماماً مع الموقف المصري عندما قال        . الموقف اإلسرائيلي وإسناده بوضوح ودون مواربة     

الرباعية األخير غير متوازن وال يساعد الجهود الرامية لوقف العنف فـي غـزة ويعـرض مـصداقية                  
  .، وهذا أضعف اإليمان"رباعية كطرف محايد للتساؤلال

من وجهة نظري، فقدت الرباعية مصداقيتها في قدرتها على التعاطي مع القضية التي أنشئت ألجلها، أال                
 اإلسرائيلي ضمن رؤية بوش وخارطة الطريق للوصول إلـى حـل            -وهي معالجة الصراع الفلسطيني     

لخطوات واإلجراءات المطلوب اتخاذها مـن قبـل الطـرفين          على أساس الدولتين، عبر مجموعة من ا      
كان من الممكن أن نتفهم، دون أن نقبل، قيـام الرباعيـة بالتعامـل المـوازي                . الفلسطيني واإلسرائيلي 

والمتساوي بين القاتل والضحية، وبين المحتل والقابع تحت االحتالل، وبين إجراءاتهمـا فـي مواجهـة                
ائي، الذي يقتل من الفلسطينيين أضعاف ما يقتل من اإلسـرائيليين، وبـين             اآلخر، أي بين الصاروخ البد    

، لكن ال يعقل أن نقبل منهم تبني موقـف القاتـل والجـالد            "16إف  "الصواريخ التي تزن طناً وطائرات      
والمحتل ضد موقف الضحية والمعذب والقابع تحت االحتالل وسلطانه، ويجب أالّ يتوقعوا منّا أن نغفـر                

م هذا، فهو إثم عظيم وجرم عن سبق إصرار ومعرفة، حيث تطلب من الجانب الفلسطيني وقف                لهم ذنبه 
العنف، في حين تدعو إسرائيل إلى مجرد تجنب إيقاع ضحايا بين صفوف المدنيين الفلـسطينيين أثنـاء                 

، ما  عملياتها العسكرية، فهذا يعطي الضوء األخضر إلسرائيل لمواصلة عملياتها على األرض الفلسطينية           
دامت تجهد، من وجهة نظرهم وهذا مقياس تحدده الرؤية اإلسرائيلية العدوانية، لتجنب تعريض المزيـد               
من المدنيين الفلسطينيين للخطر، بينما ما نراه يؤكـد أن ما تقوم به إسرائيل هو استهداف المدنيين العزل                 

  .ن وجود آلية محددةفي غاراتها التدميرية بعكس ما تأمل به الرباعية أو تدعو إليه دو
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الموقف الخجول الذي خرجت به الرباعية عند المرور على ذكر النـواب الفلـسطينيين المختطفـين أو                 
الوزراء أو رؤساء المجالس المحلية المنتخبة ال يرقى إلى المسؤولية التاريخية والقانونية التـي تمثلهـا                

 كما يحدث مع البقرة المقدسة إسـرائيل،        الرباعية في عملية اختطاف رسمي ضمن مفهوم إرهاب الدولة،        
لقد اكتفـت   . التي ال يجرؤ أحـد على المساس بها، رغم كل ما تقوم به من حاالت تدمير وقتل وخراب                

، بينما فـي المقابـل      "بمالحظة قيام إسرائيل باعتقال برلمانيين ووزراء في حكومة معترف بها         "الرباعية  
لقد حمل البيان في طياته قضايا إسرائيلية       ". عن الجندي شاليت  طالبت باإلفراج الفوري وغير المشروط      "

تشكل مستوى األولوية بنظرهم، بينما اكتفى البيان بإحالة كافة القضايا الفلسطينية ذات األهمية القـصوى               
إلى منسوب أدنى من األهمية، وعالجها عبر استعماالته لكلمات أقل أثراً وإلحاحية وأقرب إلى الحياديـة                

حتى مبادرة السالم العربية، فقد جاء على قراءتها بشكل خاطئ متعمد ليقلل من أهميتها،              . م األهمية وانعدا
  .وليعطي الجانب اإلسرائيلي المتسع من المساحة للمناورة وللهروب من استحقاقاتها

ـ                 غوط من الواضح أن الرباعية هذه المرة قد انتقلت كلياً إلى تبني الموقف اإلسرائيلي، وانسجمت مع ض
الجانب األميركي، واعتمدت نهجاً معادياً للحق الفلسطيني ضمن قراءة إسرائيلية ملوثة ونفوذ أميركي ال              

الخطر ال يكمن فقط في ما حمله البيان من مواقف، وإنما األخطر هو في غياب رد الفعل العربي                  . ينكفئ
 لم يكن هـذا االسـتثناء حتـى         وسكوته على مضامين ذلك البيان، مع استثناء وحيد هذه المرة، ولألسف          

  .فلسطينياً
ماذا عسانا نفعل نحن معشر الفلسطينيين كرد فعل لهذا البيان المجحف، وما هي مواقفنا الرسمية واألهلية                

هل نكتفي باإلدانة والرفض كما تعودنا دومـاً        . منه، خاصة أننا المعنيون مباشرة بما حمله من مضامين؟        
 الشبكة المتحزبة، ونقبل بأن نوقع بيان شجب يصدر في صحفنا المحلية،            من هذه السلطة الضعيفة أو تلك     

أم ننتفض على هذا البيان ونقـيم       ! حتى ال يراه أحـد من مكونات الرباعية، ليكفي المؤمنين شر القتال؟          
في الوقت الذي نتحدث فيـه      . الدنيا وال نقعدها، ونضغط على سلطتنا لتحتج عليه كأضعف حالة احتجاج          

ع مدني فلسطيني ناضج وقوي ومؤسس له منذ عقود، نجده يغيب عن تحمل مسؤوليته عنـدما                عن مجتم 
فهل مواجهة مثل هذا البيان     . يطلب منه ذلك، ويقفز فقط إلى سطح األحداث عند منفعة أو مصلحة تخصه            

ـ                سات اإلسرائيلي بغطاء رباعي يحتاج إلى تفكير طويل وعودة إلى األحزاب األم الراعية لغالبيـة مؤس
مجتمعنا المدني قبل اتخاذ أي قرار؟ عار علينا هذا السكوت أيها السادة، خاصة من ادعى المسؤولية في                 

بيان الرباعية يجب أن يتعدل أو يتبـدل أو         . غير مكانها، واعتمر القيادة هدفاً أو زعامة مؤسساتنا موقعاً        
لنبدأ من أنفسنا قبل أن     . إلى حبره ولغته  يتغير أو يضاف إليه ملحق، ليعود الحياد إلى دمه والموضوعية           

 .كرر الحقاً ما بدأنا نسمعه اليومتجدنا ن
3/6/2007األيام الفلسطينية   

  
   في أربعينها1967خامس من حزيران ال .61

  وحيد عبد المجيد
 اإليراني في بغداد االثنين الماضي هي أن العالقـات بـين واشـنطن              -إحدى دالالت اللقاء األميركي     

وإذ . ، التي تحل ذكراها األربعون بعد غد      1967ت دورة كاملة بعد أربعة عقود على حرب         وطهران دار 
تصل هذه العالقات إلى قرب حافة الهاوية اآلن، يبدو مصير الشرق األوسط معلقا بالمسار الذي ستأخذه                

  .في الشهور المقبلة
دور طهـران فـي     . ا التغييـر   اإليرانية ليست وحدها التي حدث فيها كل هذ        -لكن العالقات األميركية    

وقد وصل القلق من توسع النفوذ اإليراني إلى حد أن يبعـث العاهـل              . المنطقة، ونفوذها المتنامي، أيضا   
األردني الملك عبد اهللا الثاني رسالة قبل أيام إلى الرئيس أحمدي نجاد يعبر فيها عـن ضـرورة وضـع         
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 عما تريده طهران تحديدا في العراق       -قبل كل شيء     - اإليرانية، ولكنه يسأل     -قواعد للعالقات العربية    
  .ولبنان وفلسطين

 عاما حين   40فكأنها منطقة أخرى، إذا نظرنا إليها مقارنين أوضاعها اليوم بما كانت عليه قبل              ... وهكذا
 يعد  لم. العالم كله تغير  . لكنها ليست استثناء في ذلك    .  اإلسرائيلية الكبرى الثانية   -اندلعت الحرب العربية    

والفرق بين إقليم وآخر، من هذه الزاوية،       . أي إقليم من أقاليمه على حاله التي كان عليها قبل أربعة عقود           
وقد يكون الفرق األساسي، في هذا المجال، بـين تغيـر كـان             . هو في الظروف التي حدث فيها التغير      

  .اتجاهه العام متوقعا ضمن مسار معين للتطور، وآخر استعصى على أي تنبؤ
وربما تكون أوروبا الغربية هي المنطقة الوحيدة التي لم يجد هواة استشراف المستقبل صعوبة كبرى في                
التنبؤ باالتجاه العام لمسار التطور فيها، بالرغم من أنه لم يكن ممكنا توقع سقوط الـستار األيـديولوجي                  

  .الحديدي الذي فصلها عن شرق القارة، قبل أن يمضي على إقامته نصف قرن
وكـان  . غير أنه كان سهال، رغم ذلك، التنبؤ باالتجاه العام لمسار االتحاد األوروبي نحو اندماج تدريجي              

يسيرا توقع عدم حدوث تغير في طابع النظم السياسية في الدول األعضاء في هذا االتحاد، بعد أن اكتمل                  
  .تطورها الديموقراطي، بالرغم من األزمات التي واجهتها هذه النظم

ختلف ذلك عن الشرق األوسط، الذي يبدو اليوم كما لو أنه انقلب رأسا على عقب مقارنة بما كان عليه                   وي
  .تغير كل شيء، من قضايا الصراع إلى أنماط التحالفات اإلقليمية والدولية. قبل أربعة عقود

علـى مـا     اإلسرائيلي   -، تعبيرا مكثفا عن مالمح منطقة طغى فيها الصراع العربي           1967كانت حرب   
عداه، وطبع مختلف قضاياها بطابعه بما في ذلك األوضاع الداخلية وخصوصا في البالد األكثر انغماسـا      

  .في ذلك الصراع، والتي كان يطلق عليها دول المواجهة أو دول الطوق
وبالرغم من أن آخر حروب الشرق األوسط، حتى اآلن، شنتها إسرائيل على لبنان، فما أشد الفرق بـين                  

 اإلسرائيلي التقليدية، التي باتت جزءا من التاريخ، وحرب الصيف الماضـي            - الصراع العربي    حروب
  .التي تندرج ضمن صراع أوسع بكثير

، الصراع الرئيس في المنطقة،     1967 اإلسرائيلي، بعد أربعة عقود على حرب        -لم يعد الصراع العربي     
اجع الوزن النسبي لهذا الصراع بـين العوامـل         فقد تر . وال بقيت قضيته الرئيسية هي القضية المركزية      

وكان وزنـه   . المحددة للتفاعالت الرئيسية في المنطقة، وعالقاتها الدولية بالرغم من أن أهميته لم تنقص            
وقادهـا هـذا    . 1973أخذ في التراجع منذ أن سلكت مصر طريق البحث عن تسوية سلمية عقب حرب               

ثت تغييرا كبيرا في آليات إدارة الصراع، ولكنها لـم تحقـق            الطريق إلى معاهدة سالم مع إسرائيل أحد      
  .سالما، وما كان لها أن تفعل في حينها

 - أنها كانت بداية تراجع الوزن النسبي للصراع العربي          1979) آذار(غير أن أهم نتائج معاهدة مارس       
لكـن  . ثالثة عقود من الزمن   اإلسرائيلي، وتغيير أنماط التحالفات اإلقليمية والدولية التي اقترنت به نحو           

وكان لهـذا   .  اإلسرائيلية - المصرية   1979 اإليرانية كان لها أثر ال يقل أهمية عن معاهدة           1979ثورة  
 العراقي، الـذي    -كان أثرها الفوري هو تصاعد الصراع اإليراني        . األثر تداعيات فورية، وأخرى آجلة    

 اإلسرائيلية كلها واستحوذت على مقدار هائل       -ة  أنتج من فوره أيضا حربا ضارية فاقت الحروب العربي        
  .من جهد المنطقة ومواردها

أما األثر اآلجل فهو وضع بذور صراع جديد، صراع على هوية المنطقة، بدأ محـدودا عبـر سياسـة                   
 اإليرانية، وأخذ يتطور ويتغذى على تنامي حركات اإلسالم السياسي المعتدلة والمتطرفة            "تصدير الثورة "

سواء، وتمددها في الفراغ الذي نجم عن هزيمة الحركات القومية العربية التي تصدرت المشهد              على حد   
   .1967حتى حرب 

، التي نجحت في دفع إدارة أميركيـة        2001 سبتمبر   /وبلغت مفاعيل هذا األثر ذروتها بعد هجمات ايلول       
ا حـرب هيمنـة بـأدوات       ، بينما هي في حقيقته    "حربا على اإلرهاب  "متطرفة إلى إعالن حرب أسمتها      
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إضافة إلى ما سيـستجد، وبوسـائل       ) ولبنان الصيف الماضي بشكل ما    (عسكرية في أفغانستان والعراق     
  ."حرب األفكار"سياسية وثقافية وفكرية في ما يسميه بعض أركان هذه اإلدارة 

نطقـة   وردود الفعل التي خلقتها، يدور صراع شامل علـى هويـة م            "الحرب على اإلرهاب  "وحول هذه   
 اإلسـرائيلي،   -وهذا صراع أوسع نطاقا بكثير من الصراع العربي         . الشرق األوسط وموقعها في العالم    

، في لحظة ينقسم فيها الجانب الفلسطيني على نحـو          ) اإلسرائيلي -الفلسطيني  (الذي يعود اآلن إلى أصله      
ألشمل على هوية المنطقة، األمر     ال سابق له، ويرتبط هذا االنقسام، في أحد أبعاده على األقل، بالصراع ا            

  .الذي قد يحمل في طياته معنى تحول قضية فلسطين إلى جزء صغير ضمن الصراع األوسع
فالدول العربية الثالث التـي     .  في مواقع مختلفة تماما اآلن     1967وفي هذا الصراع، تبدو أطراف حرب       

ية، افترقتا وأصـبحتا اليـوم فـي        مصر وسور . شنت إسرائيل تلك الحرب عليها لم تعد في الموقع نفسه         
مصر تبدو تائهة في الوقت الذي يتجه الـصراع علـى           . موقعين مختلفين، وإن لم يكونا متناقضين تماما      

المنطقة إلى التبلور، فيما تميل سورية إلى التحالف مع إيران التي أتاحت لها أخطاء أميركيـة متواليـة                  
  .يات المتحدة والغرب على المنطقة لهيمنة الوال"الممانع"فرصة لقيادة المعسكر 

ويزداد موقف مصر، ودول عربية معتدلة أخرى، حرجا كلما ازداد االستقطاب بين المشروع األميركـي   
 الذي تسعى إيران إلى استخدامه أداة لدفع قوى اإلسـالم الـسياسي وغيرهـا مـن                 "الممانع"والمشروع  

  .ان في فلكهااالتجاهات المعادية للغرب إلى االرتباط بها والدور
ولـيس، فـي    . فال تستطيع مصر أن تكون جزءا من تحالف تقوده إيران، وتنضوي سورية تحت لوائه             

إمكانها، بالمقابل، أن تكون جزءا من المشروع األميركي الذي ما زالت إسرائيل قوة ضاربة فيه حتـى                 
  .بعد أن أصبحت قوات الواليات المتحدة في قلب المنطقة وليس فقط في مياهها

وموقـع  . فالمشروع األميركي ال يريح مصر ألنه يستهدف تغييرا في المنطقة ال يروق لنظام الحكم فيها              
وقد تبـين،   . إسرائيل في قلب هذا المشروع يجعل ارتباط مصر به عمال انتحاريا ال يقدم عليه أي عاقل               

سرائيل ال يمكن إال    ، أن أي سالم يقتصر على مصر وإ       1979بعد ما يقرب من ثالثين عاما على معاهدة         
  .أن يكون باردا

 عاما على معاهـدة     38، و   1967 عاما على حرب     40غير أن هذه ليست هي مشكلة مصر األولى بعد          
فهي ال تريـد    . معضلتها هي أنها تعرف ما ال تريده أكثر مما تعرف ما تريده على وجه التحديد              . 1979

لكنها ال تعرف مـا الـذي   . ينجح أو أن ينتصرألي من المشروعين المتصارعين على هوية المنطقة أن         
  .تريده لهذه المنطقة أكثر من الحفاظ على وضع قائم يصعب أن يستمر طويال

  3/6/2007الحياة 
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