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  ارات القاهرة
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  طينية تعبر عن استيائها من تواصل تعرض مخيم نهر البارد للقصف
  ليون دوالر وصلت إلى حساب المنظمة

   بالخروج من نهر البارد فتح اإلسالمطالبستالفصائل  
   ومحادثات سالم شاملة.. عدم انهيار اتفاق مكةى والسعودية تعمالن عل

   بمواصلة عدوانها واولمرت يرفض التهدئة
  "جند الشام"عين الحلوة بين الجيش ومخيم ة في 
  ألبناء الضفة الغربية  الجسور الصفراءطاقات
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  41  :كاريكاتير

1.

مصريين مسودة أفكار حول رؤيتها للخروج من مأزق 

واتهم  . الدولة الفلسطينية المستقلةى إلة القضايا الرئيسية وصوالً
وأبدى استغرابه .  والواليات المتحدة بأنهما وراء إشعال نيران الفتنة بين الفلسطينيين"إسرائيل"نخالة ال

. "اإلسرائيلية"رد الفعل الفلسطيني وتجاهلها األفعال بشدة موقف اللجنة الرباعية الدولية بشأن بحثها في 

  
***  

  
   وتباين في تقييم نتائج حوارات القاهرة توافق على المشاركة في اجتماع الفصائلالجهاد 

ن عقد المسؤولو: محمود صالح القاهرة نقالً عن مراسلها في 4/6/2007 الشرق األوسط أوردت
المصريون برئاسة الوزير عمر سليمان جلستي مباحثات أمس مع وفد حركة الجهاد اإلسالمي برئاسة 

 في إطار الدعوة المصرية للفصائل الفلسطينية لعقد لقاءات ثنائية ،زياد النخالة نائب األمين العام للحركة
يادي في الجهاد وعضو وفدها وأكد خالد البطش الق .من أجل االتفاق على آليات لوقف االقتتال الداخلي

 أن الوفد قدم للمسؤولين ال"لشرق األوسطا"ـل
 لعرضها على حركة حماس والفصائل األخرى "إسرائيل"االقتتال الداخلي وعملية التهدئة الشاملة مع 

لذي عِقد مع مساعدي الوزير سليمان، وأوضح أن االجتماعين، األول ا .خالل االجتماعات القادمة
والثاني الذي ترأسه بنفسه، ركزا على قضايا الشراكة السياسية وطبيعة العالقات بين الفصائل الفلسطينية 

  ."سرائيلإ"إلى جانب مناقشة قضية التهدئة مع 
جهاد حركة ال أن  أشرف الفقي نقالً عن مراسلهاالقاهرة من 4/6/2007 الوطن السعودية وأضافت

 .وافقت على المشاركة في مؤتمر موسع للفصائل تستضيفه القاهرة في النصف الثاني من الشهر الجاري
 إلى  مشيراً،جلسة محادثات األمس بأنها كانت بناءة "الوطن"نخالة في تصريحات لـزياد الووصف 

 إلسالمي، داعياًوجود قواسم مشتركة بين النتائج التي تحققت مع وفدي فتح وحماس ومطالب الجهاد ا
إلى تضافر الجهود من أجل مواجه
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سب مع المرحلة 

وأضاف أن وفد الجبهة  ".مكة لم يضع األساس السليم لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي

وعلى الرغم من وجود دحالن فى العاصمة  .ن نجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه

ار 

على مدى عشر سنوات والذي يقدم للعدو غطاء مجاني لجرائمه 

ورحب باآللية التي اقترحتها مصر لتثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية ومراقبة أية خروق من أي جانب 
  .لما تم إقراره في محادثات القاهرة

ض الحركة  رفأكدوفد حركة الجهاد  أن أ.ب. دعن وكالةغزة والقاهرة  من 4/6/2007 الدستور ونقلت
وأوضح محمد الحرازين أحد قادة  ".تهدئة مجانية للعدو في ظل التصعيد العسكري على أبناء شعبنا"منح 

أهمية تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها بما يتنا"الجهاد أن اللقاء تناول 
ق الوفد لقضية الفلسطينيين المعتقلين وتطر". الراهنة بحيث تضم جميع فصائل العمل الوطني واإلسالمي

 .وقال الحرازين إن الجانب المصري وعد باإلفراج عنهم قريباً. في السجون المصرية
 قال رباح مهنا عضو الجبهة الشعبية إن لدى الجبهة عدة أفكار ستحملها خالل حواراتها من جهة أخرى،

وأوضح مهنا  ".ج الوضع الفلسطيني الداخليعال"المرتقبة مع المسؤولين المصريين في القاهرة وذلك لـ
ألننا نعتقد أن ما "ن هذه األفكار تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني أفي تصريحات إلذاعة صوت فلسطين 

جرى في 
لعاصمة المصرية األسبوع المقبل وسيضم قيادات من الداخل لى اإالمشارك في حوارات القاهرة سيتوجه 

 .والخارج
  خالد محمود رمضاننقالً عن مراسلهاالقاهرة  من 4/6/2007 األخبار اللبنانية أشارتوفي السياق، 
 رفضت مشاركة محمد دحالن في وفد فتح في محادثات القاهرة، وهو  من جهتهاحماسإلى أن حركة 

وقال رئيس وفد حماس لمشاورات القاهرة موسى أبو  . في فتح نفسها"ر إصالحيتيا"موقف يوافق عليه 
مرزوق، في ندوة مغلقة عقدها قبل يومين في مقر نقابة األطباء المصريين، إن وفد حماس اشترط عدم 

مشاركة دحالن لضما
نه ظل بعيداً عن كواليس المحادثات التي جرت بين اللواء عمر سليمان ووفدي حماس وفتح المصرية، فإ

  .ثم الجهاد اإلسالمي
 القيادي في حركة فتح أحمد  أنوكاالتونقالً عن ال  وغزةالقاهرة من 3/6/2007 وكالة سما وأفادت
 من لمس مرونة كبيرة وتفهماً أنه  مؤكداً،القاهرةفي زاء نتائج حوار الفصائل إأعرب عن تفاؤله   حلس

 وقال حلس أنه   . قيادات حركة حماس الذين يشاركون في هذا الحوار سواء من قيادات الداخل أو الخارج
 هامش محادثات القاهرة بجميع قيادات الداخل والخارج في حماس التي شاركت في الحوى علىالتق

نه شعر بأن الجميع أوضح أو .ىئل الخمسة الكبرولون المصريون مع الفصاؤالتمهيدي الذي يديره المس
  . تفاق يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ككلا ىبال استثناء في وفد حماس يرغبون في التوصل إل

صالح البردويل من سقف التوقعات المرجوة . قلل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية دمن جهته 
بدى عدم تفاؤله بخروج الحوارات بنتائج إيجابية أو .رةللخروج بتفاهمات فلسطينية في حوارات القاه

هذه " أن   موضحاً،"القيادات االنقالبية ما زالت تتحكم في حركة فتح وتجرها إلى كل المحاور"طالما أن 
 من الممكن أن تهدئ الوضع في قطاع غزة، وإنما تعد "إسرائيل"القيادات التي لها ارتباطات مباشرة مع 

فتح إلى تنحية هذه القيادات وأن تغلب مصلحة الشعب " ودعا البردويل  ."الحرب والفتنةلجولة جديدة من 
 بوجهات اًهناك تباين"وأوضح البردويل أن  ."الفلسطيني على المصلحة الشخصية لهذه القيادات األمنية

التفاوض الذي أسلوب " مشيراً إلى ،""اإلسرائيلي"النظر في حوارات القاهرة تتعلق بكيفية معالجة الشأن 
تنتهجه حركة فتح والذي ثبت عجزه 

نقاط الخالف في حوارات القاهرة تركزت حول موضوع المقاومة وإطالق "أن  وقال ."ويحسن صورته
 .""اإلسرائيلية"الصواريخ على البلدات 

ف المصري وثائق كانت مفاجئة، حيث دلت على مدى حماس قدمت للطر" إلى أن  البردويلولفت
 وأن هذه المشاكل التي حدثت في غزة هي مفتعلة ومقصودة ويديرها ، لضربها"اإلسرائيليين"التعامل مع 

حماس قدمت أيضاً وثائق بأن المتدربين من األجهزة األمنية في " على أن  مشدداً،"قادة األجهزة األمنية
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كبح جماح التمرد العسكري واالنقالب "مل في أن تساهم مصر في أس ت

ن ما تم أي لحماس، 

  .لالقتتال
بريل الرجوب، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، سلوك ومستوى حركة فتح جن جانبه، انتقد 

 . دارة حوارهاإ بآليات 

2.

سؤول رفيـع   وقال م . 
الخشية ليس من غازي حمد وإنما من عمل حماس في الوزا: "في الحركة 

  ."ريس وجود شخصية حمساوية في هذه الوزارة التي يدور حولها خالف كبير
  4/6/2007البيان اإلماراتية 

3.

لية السالم إلقامة دولة فلـسطينية        
 وتحويل رؤية الرئيس األمريكي 67عبر مفاوضات سالم على حدود عام       

  .        رضإلى رؤية واقعية على األ" إسرائيل"سطينية إلى جانب 
  4/6/2007اراتية 

  

ؤخراً لحفظ األمن الفلسطيني لم يكونوا على مستوى هذه األمانة، بل على الدورات التي جرت بمصر م
ن تراجع مصر موقفها بعد هذه الوثائق ألى إدى أالعكس ساهموا إلى حد كبيرة في الفتنة األخيرة وهذا 

ن حماإوقال  ."التي فاجأتها
ذي يحدث على حركة حماس وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني والذي يقوده قادة األجهزة األمنية الكبير ال

 ".وعلى رأسهم محمد دحالن
 نمر حماد،  إلى أن صالح جمعةنقالً عن مراسلهاالقاهرة  من غزة و4/6/2007 الشرق القطرية ولفتت

في غزة والقاهرة بين حماس وفتح ن الحوارات أ  أكد من جهتهالمستشار السياسي للرئيس محمود عباس،
لى وجود إ لى النتيجة التي يتمناها المواطن الفلسطيني، مشيراًإ، لم تصل عباسالتي شارك فيها الرئيس و

 الرشق عضو المكتب السياس عزتواعتبر. نقاط ما زالت عالقة في حوار الحركتين
وقف االقتتال أين المصريين، وقرار وقف النار الذي ولؤليه في حوارات وفد حماس مع المسإالتوصل 

سباب العميقة  من إطفاء الحرائق مالم تتم معالجة األفي غزة، ليس إال نوعاً
م

انها لم ترتق في سلوكهإالمفاوض في القاهرة وقال 
  
  عباس يرفض ترشيح غازي حمد وزيراً للداخلية 

 أن الرئيس رفض    ، في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس      ،ذكرت مصادر :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
. ترشيح حركة حماس غازي حمد الناطق باسم رئيس الوزراء لتولي منصب وزيـر الداخليـة الـشاغر                

الـذي  " اتفـاق مكـة  "لرئيس يميل إلى عدم قبول الترشيح لسببين األول أنه يخالف     إن ا : وقالت المصادر 
ينص على اختيار شخصية مستقلة لهذا المنصب، والثاني ألن حمد شخصية إعالمية ليس لديها أية خبرة                

وكان مكتب رئيس الحكومة إسماعيل هنية قد سرب نبأ ترشيح غازي حمـد             .في األمن واألجهزة األمنية   
ي هذا المنصب بهدف استكشاف فرص قبوله عند حركة فتح علماً بأنه يحظى بعالقات جيدة مع فتح                 لتول

غير أن فتح القلقة مـن سـيطرة    .محمد دحالن الخصم اللدود لحركة حماس " فتح"خاصة مع القيادي في     
حماس على وزارة الداخلية وتالياً على أجهزة األمن أبدت تحفظاً على هذا التعيين            

رة باسمه ومن خلفـه، ومـن                 
تك

  
  "إسرائيل"عباس يطلب مساعدة أمريكية لإلفراج عن األموال المحتجزة لدى  

قال مسؤول شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقـات إن الـرئيس             : اي. بي. يو
الفلسطيني محمود عباس طالب عضو الكونجرس األمريكي جوزيف ليبرمان بضرورة العمل من أجـل              

 حول  عن األموال الفلسطينية المجمدة لديها وضرورة إعادة الكونجرس النظر في قراره          " إسرائيل"إفراج  
وذكر عريقات في مؤتمر صحافي أعقب لقاء عباس بليبرمان، فـي            .مساعدات البنى التحتية للفلسطينيين   

مقر المقاطعة برام اهللا أمس، أن الرئيس تطرق في اللقاء للوضع األمني في غـزة وموضـوع الخطـة                   
سطينية، مـشيراً إلـى أن      األمنية للحكومة الفلسطينية الستعادة األمن الداخلي والوجه الجميل للقضية الفل         

إلعادة إحياء عم" إسرائيل"عباس ناقش مع ليبرمان الجهود المبذولة مع        
جورج بوش، حول إقامة دولة          

فل
الخليج اإلم
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4.

وضع حد لتدهور األوضاع في مخيم نهر البارد وحماية المدنيين 
 ". الفلسطينيين من قتل وتشريد جديدين

  3/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

5.

 ماليين شيكل وهو نفس المبلغ الذي كنا صرفناه على هذا البنـد فـي               10لطرق بواقع      
  ".الشهر الماضي

  4/6/2007األيام الفلسطينية 

6.

 10ن الـى جانـب                 
لحساب في حين ينتظر وصول النصف ماليين دوالر، وصل نصفها ل

  4/6/2007الخليج اإلماراتية 

 الحكومة الفلسطينية تعبر عن استيائها من تواصل تعرض مخيم نهر البارد للقصف 
أعرب الدكتور محمد المدهون، مدير ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني، عن استياء الحكومة من استمرار 

والقصف المدفعي من قبل الجيش اللبناني تعرض الالجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد للنيران 
وأكد المدهون أن المعالجة األمنية والعسكرية . ونيران االقتتال داخل المخيم، مما يدفعهم للجوء مجدداً

". تذهب بعيداً في تداعياتها على الساحة الفلسطينية واللبنانية"الصرفة لألزمة في مخيم نهر البارد، 
 بيان صحفي الحكومة اللبنانية وكافة األطراف العربية والدولية وطالب المسؤول الفلسطيني، في

ودعا الحكومة والجيش اللبناني إلى  ". التدخل الفوري والسريع لوقف المعركة الدائرة"والحقوقية بـ 
، مشيراً "عدم تجاهل تواجد الالجئين المدنيين الفلسطينيين داخل المخيم تحت إطار حسم المعركة عسكرياً"

يتعرضون فيه للقتل والتشريد والمعاناة كما هو مشاهد وواضح للعالم، األمر الذي يعيد " الالجئين إلى أن
لن يخدم األمن اللبناني وال "وأكد المدهون أن استمرار هذا الوضع ". لواقعهم الحالي ما لم تنساه ذاكرتهم

 لتهديد حياة الالجئين يسهم في حل األزمة، وأن أي مخاطر وتداعيات تنتهك المخيمات تهيئ أرضية
"، مطالباً الجميع بضرورة "الفلسطينيين

  
 ةالمالية ستبدأ قريباً بصرف أموال لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمي: فياض 

سالم فياض، وزير المالية، ان وزارة المالية ستبدأ يوم غٍد الثالثاء           . اعلن د : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
 شـيكل للموظـف اضـافة الـى         1000عملية صرف نحو نصف الراتب الشهري وبما ال يقـل عـن             

رة فيـاض ان وزا   . المخصصات االجتماعية على ان تستكمل العملية يوم بعد غد االربعـاء، واعلـن د             
المالية ستقوم بصرف نصف حوالة مالية لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية في الـسلطة الفلـسطينية               

اتوقع ان ينجز هذا االمر االسبوع الحالي وعلى اقصى تقدير          : "لتمكينها من االداء ولو بالحد االدنى وقال      
تحقات واتوقـع ان يـتم      بالنسبة للقطاع الخاص بدأنا بصرف جزء من المس       "واضاف  " خالل عشرة ايام  

هي خطوة مهمة ولكن بالطبع غير كافية فـي ظـل الحجـم             ..  مليون شيكل للقطاع الخاص      90تسديد  
واكـد  ". االجمالي لهذه االلتزامات ولكن آمل ان يكون فيها مؤشر على اصرارنا على الوفاء بااللتزامات             

كم المحلي من ضريبة االمالك ورخص      سنقوم، هذا االسبوع، بدفع كافة استحقاقات هيئات الح       "فياض انه   
سنقوم بتنفيذ دفعة لهيئات الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة علـى حـساب               : "واضاف" المهن

رسوم النقل على ا

  
   مليون دوالر وصلت إلى حساب المنظمة157: اضفي 

سالم فياض عن بدء تدفق مساعدات عربية وأوروبية لحساب         . كشف وزير المالية الفلسطيني د     :رام اهللا 
الصندوق القومي التابع للدائرة االقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية، موضحا أن مجموع ما وصل              

وأوضح فياض ان ما وصل الى هذا الحساب هو          . مليون دوالر  157للحساب حتى اآلن يصل الى قرابة       
 مليونا أخرى من المملكة العربيـة       50 مليون دوالر مقدمة من اإلمارات العربية المتحدة، اضافة الى           80

 مليون دوالر من قطر والتي جرى تخصيصها لدفع رواتب المعلمـي22السعودية و 
 .اآلخر قريباً
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7.

 فان هنـاك       
تحركا واسعا على مستوى المعمورة يرفض هذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الفل

   3/6/2007وكالة معا 

8.

ين على نشر ثقافة احترام القانون والتعدديه، ونبذ الفرقة واالختالف، وما يـسيء للـشعب                
 ".  والقضية

  4/6/2007وكالة معا 

9.

  الوزير البرغوثي يعلن عن اوسع برنامج تضامن عالمي ضد االحتالل  
اعلن وزير االعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور مـصطفى البرغـوثي             : رام اهللا 

العربية والدولية التي ستجري ضد االحتالل ونظام الفصل العنصري         عن برنامج من الفعاليات الوطنية و     
والتمييز واالبارتهايد ومناصرة للشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى اربعين عاما من االحتالل الذي يعتبـر              
اطول احتالل في تاريخ البشرية الحديث وكذلك الذكرى الستين التي تصادف العام القادم لتهجير الـشعب       

كما اعلن البرغوثي باسم الحكومـة الفلـسطينية خـالل          .  وما لحق به من اضرار عبر النكبة       الفلسطيني
 حزيران باطالق سلسلة من الفعاليات      5مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة االعالم عن الشروع بتاريخ           

الوطنية واالعالمية على مدى عام كامل ضـد االحـتالل واالسـتيطان والجـدار والتطهيـر العرقـي                  
بارتهايد الذي مارسته وما زالت تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الى جانب تعريـة وعـزل                واال

السياسة االسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على اسرائيل الجبارها على احترام القانون             
ـ               سطيني فـي   الدولي والرضوخ لمبادئ السالم العادل الذي يلبي حقوق الشعوب ويلبي حق الـشعب الفل

وقال البرغوثي ان يوم التاسع من حزيران هو اليوم العالمي ضـد            . الحرية واالستقالل وتقرير المصير   
واكد البرغوثي بهـذه    .   وسيشهد ذروة الفعاليات على مستوى العالم      1967االحتالل وضد ما جرى عام      

د تبدو عليه االمور،اننا امام انعطاف كبير في القضية الفلسطينية وعلى عكس ما ق          :" المناسبة
  ".سطيني

  
  التي تصور الفلسطيني على أنه إرهابي" اإلسرائيلية"يجب خرق الرواية : البرغوثي 

ى البرغوثي اإلعالميين والـصحفيين الـى       دعا وزير اإلعالم الفلسطيني الدكتور مصطف     : نابلس، سلفيت 
التي تصور الفلسطينيين باالرهابيين الفاقدين لإلنسانية، وأنها الضحية        " اإلسرائيلية"ضرورة خرق الرواية    

ان هذه الروايـة تـاتي      : "نسخة عنه " معا" وقال البرغوثي في بيان وصل    . لهذا اإلرهاب والمستهدفة منه   
". نزع الشرعية عن النضال الفلسطيني كشعب يقع تحـت االحـتالل          لكي تواصل اسرائيل سياستها من      

أننا بـدأنا نختـرق الروايـة       "وأضاف البرغوثي خالل حفل تكريم الصحفيين في فندق القصر بنابلس،           
عبر نشر صور الجنود وهم يضعون الشباب كدروع بشرية، وعبر صور االعتداءات على             " اإلسرائيلية"

على المزيـد مـن المثـابرة       "وحث البرغوثي اإلعالميين،    ".  الكالب وغيرها  المرأة الفلسطينية باستخدام  
من المجتمع األمريكي يعتقـدون أن      % 50والعمل المتواصل لفضح وتعرية ممارسات االحتالل وبين أن         

أن وزارة  "واوضـح الـوزير،     . وذلك بفعل الماكنة اإلعالمية اإلسرائيلية    " اسرائيل"الفلسطينيين يحتلون   
هي داعم لإلعالميين وال تضع قيودا على الصحفيين وأنها بصدد إصدار بطاقة صحفية جديـدة،               اإلعالم  

وحث الصحفي

  
   اإلضراب عن الطعام    صرون علىمختطفون يالنواب ال 

 ، امس ،دخل إضراب النواب الفلسطينيين المختطفين في سجون االحتالل عن الطعام يومه الثالث           : م اهللا را
كتعبير عن احتجاجهم على اختطافهم واعتقالهم، كما قاموا بخطوة احتجاجيـة تمثلـت بخلـع مالبـسهم                 

ـ             .والجلوس عراة  ي تـاريخ    وتأتي خطوة خلع المالبس أمام السجناء كحركة احتجاجية غير مـسبوقة ف
جمعيـة  " قال محمد بشارات مـدير       . الفلسطينية "جمعية نفحة "السجون اإلسرائيلية، وذلك وفقا لما ذكرت       

أن األسرى الفلسطينيين يبتدعون وسائل جديدة كـي يوصـلوا احتجاجـاتهم            " للدفاع عن األسرى     "نفحة
و األسـير وليـد      وقال مصدر مسؤول عن السجناء من داخل السجن ه         ".وسخطهم على السجن والسجان   
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ي يعاني من وضع صحي خطير وأمراض       النواب، وخاصة الشيخ حامد البيتاوي الذ        
  . عديدة تهدد حياته

  4/6/2007االتحاد االماراتية 

10.

تهديد بالتوطين، نحـن          
  . ندرك قيمة هذا البلد وال نتدخل في الشأن الداخلي، لذلك فإن التوطين مرفوض

  4/6/2007السفير 

11.

ن، مما استدعى نقله إلى مستشفى غزة االوروبي لتلقي العالج الالزم، مـن                

ت العسكرية هما محمد البرعي، ومحمد األفغاني خـالل تبـادل           
  .إلطالق النيران مع مسلحين مجهولين

  4/6/2007الغد األردنية 
  

12.

شارت المصادر أو ."بناء الثقة والشراكة السياسية" بين فتح وحماس واتخاذ خطوات لـ"االقتتال الداخلي

خالد إن النواب المختطفين قد أضربوا عن اللباس وأنهم مصرون على االستمرار في اإلضراب المزدوج               
 المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية التـي        ي وحمل البيان االحتالل اإلسرائيل    .إلى غاية تحقيق المطالب   

يعاني منها األسرى 

  
   بعض المظاهر الفلسطينية المسلحة ستنتهي : عباس زكي يثني على الجيش اللبناني 
 والميوعة في التعاطي    "فتح االسالم "إبقاء ظاهرة   " عباس زكي، أن     "منظمة التحرير الفلسطينية  "أكد ممثل    

أتحدى أي جيش ان يخوض معركة كهذه إن من حيث الصعوبة والدقـة             ": ، وقال "هو مقتل للبنان  معها،  
ووجود ضحايا بنسـبة قليـلة جداً مقارنة مع الواقع القائم، ولقد استطاع الجيش أن يلقن هذه العـصابة                 

ولفت فـي   . "ظواهردرساً ورد االعتبار لذاته، ونأمل ان يكون لبنان النموذج الذي يحتذى به لوأد هذه ال              
مظاهر بعـض الفـصائل     " في االشرفية، الى ان      "لوغبريال" في فندق    "اللقاء الوطني للسيادة  "ندوة نظمها   

أن المعالجة سوف تكون امنية غير عسكرية علـى  "، مؤكداً "المسلحة في لبنان ستنتهي بظرف ستة اشهر 
. "لن يكون اي حاجة لنهر بـارد ثـانٍ        خالف ما يجري اآلن في نهر البارد، وبحسب اعتقادي بعد اليوم            

نحن ضيوف مؤقتون ولننزع الى االبد ال: وأكد على الثوابت الفلسطينية في لبنان     

  
  ينمقتل فتى وجرح وخطف آخر: فوضى سالح في غزة 

شهدت مناطق متفرقة في قطاع غزة، امس، سلسلة من حـوادث فوضـى الـسالح               :  حامد جاد  -غزة  
واالنفالت األمني سقط ضحيتها فتى وأصيب آخرون، وذلك بعد يومين على االتفاق الذي توصـل إليـه                 

يذ الخطة  رئيس الوزراء إسماعيل هنية وقادة األجهزة األمنية بشأن تشكيل قوة أمنية مشتركة للشروع بتنف             
وفي حادثة منفصلة، أصـيبت فتاتـان فلـسطينيتان بجـروح           .  األمنية لضبط الوضع الداخلي المتردي    

متوسطة خالل محاولة مسلحين مجهولين اقتحام منزل يقع في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة تعود                
ي ما ادى الصابة    ملكيته لمواطن يدعى هاني جمعة، حيث اطلق المسلحون االعيرة النارية بشكل عشوائ           

وأطلق مسلحون مجهولون النار على احد افراد الشرطة الفلسطينية، ما أدى الى اصابته بجروح              . الفتاتين
في ساقه واختطف مسلحون مجهولون شخصا يدعى مهند دبور، واقتادوه إلى جهة غير معلومـة، مـن                 

يب فلسطيني يدعى إسماعيل    وفي مدينة خانيونس، جنوب القطاع، أص     . دون معرفة دوافع عملية الخطف    
الفرا بنيران مسلحين مجهولي
  .دون معرفة خلفية الحادث

كما شهدت مدينة دير البلح وسط القطاع حوادث اطالق نار مشابهة من قبل مسلحين مجهـولين حيـث                  
خبارااصيب اثنان من افراد جهاز االست     

 

 القاهرة مقترحات خطية لوقف االقتتالتتسلّم من  حماس 
ة ن المسؤولين المصريين سلموا وفد حركإمس أقالت مصادر فلسطينية للحياة : براهيم حميديإ -دمشق 

مبادئ وآليات وقف "بو مرزوق، اقتراحات خطية من ست صفحات تتضمن أحماس برئاسة موسى 
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دد قيادة حماس ن تحأن القاهرة تتوقع أ، و"فتحاوية"فكار أن الورقة المصرية بنيت على ألى إالفلسطينية 
 . الفلسطيني في القاهرة منتصف الشهر الجاري- منها قبل بدء اجتماعات الحوار الفلسطيني موقفاً

مس، سبعة مبادئ عامة أعلى نسخة منها  وتتضمن مسودة االقتراحات المصرية التي حصلت الحياة
 -في العالقة الفلسطينية اعتماد لغة الحوار كأساس لحل الخالفات وكخيار وحيد "لوقف االقتتال تشمل 

زالة إلى القوة في حل الخالفات وإي مسمى، وتحريم اللجوء ألى االقتتال تحت إالفلسطينية، وعدم العودة 
 ."عوامل التوتر

عالم وتوجيهه بما يعزز ثقافة الحوار ضبط اإل"خرى التي تتضمنها الورقة المصرية ومن المبادئ األ
يجابية، ونبذ لغة التخوين والتكفير وتحريمها، ووضع ضوابط البناءة واإلسالمية ويؤكد القيم الوطنية واإل

لتنظيم السالح في الشارع الفلسطيني وفقاً لما ينص عليه القانون، واالتفاق على تشكيل جهة رقابية 
حداث العنف التي شهدتها المناطق الفلسطينية خالل الفترة أوتحديد آليات عملها بما يكفل عدم تكرار 

تأكيد تنفيذ االتفاقات السابقة والمحافظة على الشراكة "لى المبدأ األخير الذي يتضمن إ  وصوالً"يرةخاأل
 ."التي تجسدت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

فكاراً تفصيلية، أ سبع خطوات تتضمن "اآلليات المقترحة لتنفيذ المبادئ المذكورة"وتشمل الورقة تحت بند 
صدار بيانات فورية إحوار من قادة الحركتين ولجان فرعية والعمل على بينها تشكيل لجنة عليا لل

عالن بيان مشترك إلى توسيع قاعدة الحوار وإضافة إ، "و موقفأسباب كل حادث ألتوضيح تداعيات و"
 ." لحل الخالفات الداخلية وتحريم االقتتال وحيداًاعتماد لغة الحوار خياراً"يتضمن 

اعتقال "، تضمنت الورقة المصرية اقتراح عدم "ي مسمىأتتال تحت قى االلإعدم العودة "وتحت عنوان 
ن تفتيش أال بقرار من النائب العام ومن خالل الشرطة، وإمنية أو التي عليها شبهات أالعناصر المطلوبة 

وفي حال وقوع جريمة ال . ال بقرار من النائب العام وعبر الشرطةإالمنازل واعتقال المخالفين ال يتم 
منية الرسمية ذات االختصاص، جهزة األعاقة عمل األإو أحق ألي طرف أياً كان أخذ القانون باليد ي

 ."ورفع الغطاء التنظيمي عن المتهمين والمشتبه بهم
منع "، جاء في المذكرة ضرورة موافقة فتح وحماس على "زالة كل عوامل التوترإ"وفي ما يتعلق بـ 

لى المؤسسات التعليمية إبراج، وتحريم الدخول ة بما في ذلك األحمل السالح داخل التجمعات السكني
و متحركة ألي جهة كانت باستثناء أو حواجز ثابتة أقامة تجمعات عسكرية إوالمستشفيات بالسالح، ومنع 

نشطة ذات مظاهر أي أقامة إجهات االختصاص، وعدم االعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم 
كما نص هذا البند . "منية وتفعيل لجنة المصالحةأو أتخدام المساجد كمراكز عسكرية عسكرية، وعدم اس

جرائية مثل افتتاح مكاتب للتواصل مع العائالت الثكلى والمتضررة جراء االقتتال وحصر إعلى خطوات 
اجل صالح العاالستعانة بقضاة ورجال دين للتحرك الميداني واإل"موال مع اقتراح ضرار وتوفير األاأل

لى إمنع الجمع بين الدية والقصاص وتقديم مرتكبي القتل " و"حداث الداميةبين العائالت المتضررة في األ
 ."عادة المفقودات من سالح وسياراتإ" و"القضاء

وقف التحريض وعدم استخدام " اقتراح "عالم وتوجيههضبط اإل"وتضمنت الورقة المصرية تحت بند 
وقاف القيام بدورها لضبط و للتحريض على الفتنة، ومطالبة وزارة األأبية و حزأالمساجد كمنابر دعائية 

 في مقابل عقد ندوات "خبار تحريضيةأبعدم نشر "عالم المختلفة ، ومطالبة وسائل اإل"خطب المساجد
. "ي مصطلحات تثير الفتنةأ"حماس واستخدام مصطلحات وطنية واالبتعاد عن ومشتركة بين ممثلي فتح 

منية تقوم الجهات األ"ن أ و"ال لمن يخول حمله وفقاً للقانونإمنع حمل السالح "خرى حات األومن المقتر
 ."يقاف من يتجاوز، ومنع المظاهر والمسيرات العسكرية المسلحةإب

 مقترحات لتشكيل لجنة عليا لمراقبة تطبيق هذا االتفاق المقرر توقيعه برعاية يضاًأوجاءت في الورقة 
 عن مصر وشخصيات وطنية ولجنتي المصالحة والمتابعة وممثلين عن الحركتين، مصرية، تضم ممثالً

حداث وتحديد الموقف الوطني منها، وبذل أي أالعمل على متابعة "بحيث تنبثق منها لجان فرعية لـ 
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لى الرأي العام يتضمن تحميل من تسبب بالحادث إعالن موقف علني إي حدث ينشأ وأالمساعي لتطويق 
 ."المسؤولية

تحديد "، اقترح الجانب المصري ستة بنود بينها قيام الحركتين بـ "جراءات بناء الثقةإ"وتحت عنوان 
التوقف عن سياسة التخوين والتكفير والتشكيك من كل جانب " و"جراءات المطلوبةالنقاط الخالفية واإل

لى إ  وصوالً"لحزبيةمنية التجاذبات اجهزة األولى، وتطبيق االتفاقات الموقعة وتجنب األأكخطوة 
 ."االستعداد التام للشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة وفقا للقانون"

 4/6/2007الحياة 
  

   وتتمسك بتهدئة شاملةطالق النارإ ترفض خطة النقاط العشرة لوقف حماس .13
خطة وقف السبت،  ، رفض وفد حركة حماس في القاهرة:بيت لحم من 3/6/2007 وكالة معاً أوردت

طالق النار ذات النقاط العشرة التي قدمها الرئيس محمود عباس والقاضية بوقف الفصائل لعمليات إ
على أن يجري تطوير ,  عن استهداف قطاع غزة"سرائيلإ"طالق الصواريخ لمدة شهر تتوقف خاللها إ

تقال في  عن القيام بحمالت دهم واع"سرائيلإ"طالق النار ليشمل الضفة الغربية بحيث تمتنع إوقف 
ن وفد حركة حماس يصر على أوردت النبأ أالتي " هآرتس"ضافت صحيفة أو .مناطق السلطة الفلسطينية

 .ولى وعدم االنتظار مدة شهر كما تقضي الخطةن يشمل وقف النار الضفة الغربية في المرحلة األأ
شكل نهائي بو مازن بأن حماس رفضت خطة أورفض الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم القول ب

وضحت خالل جلسات الحوار عدم منطقية الفصل بين الضفة الغربية أن حماس قد أ مضيفاً, ومطلق
 .وقطاع غزة
عضو المكتـب    إلى أن    نادية سعد الدين   نقالً عن مراسلتها في عمان       4/6/2007 الغد األردنية    وأشارت

 .الرئيس عبـاس  " اردة في وثيقة  تحفظ الحركة على بعض النقاط الو     "السياسي في حماس محمد نزال أكد       
، "التهدئة يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة وتتم في الضفة الغربية وقطاع غزة في وقت واحـد               "وقال إن   

بخالف ما تدعو إليه الوثيقة المطروحة، داعياً للتوجه إلى مصدر العدوان ومطالبته بوقفه وليس التوجـه                
  .إلى الضحية

 
  في اشتباك مع االحتالل في مخيم جنين" رحزام النا" قائد وحدة استشهاد .14

 عمليات االغتيال وحمالت المداهمة واالعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، "سرائيلإ"واصلت : غزة
 أحد قادة كتائب ،ن محمد أمين فراحتيأوذكرت مصادر طبية فلسطينية . لألسبوع الثالث على التوالي

مس جراء أقتل فجر  قصى وسرايا القدس،ن كتائب األبيركة  المشت"حزام النار"األقصى ومسؤول وحدة 
وأضاف شهود عيان أن فراحتي أصيب بعدة .  في مخيم جنين"سرائيلييناإل"اشتباك مسلح مع الجنود 

حد األزقة وسط المخيم، أ خالل االشتباكات في "إسرائيلي"عيارات نارية بالرأس والصدر على يد قناص 
 الطواقم الطبية من االقتراب من المكان وترك فراحتي ينزف حتى لفظ "ليةسرائياإل"وقد منعت القوات 

  .أنفاسه األخيرة
حدهم في حالة الخطر، برصاص عناصر أخرون، آوكان فلسطيني قتل الليلة قبل الماضية وجرح ثالثة 

ذكر شهود عيان أن عناصر الوحدة الخاصة المتنكرين في زي مدني  و. خاصة"سرائيليةإ"وحدة 
لى إدى أحد المحال التجارية وسط المدينة، األمر الذي أيني أطلقوا النار على سمير شناعة صاحب فلسط

ثرها فوراً، وأصيب في الحادث ثالثة مواطنين، أصابته بجروح بالغة في الصدر والرقبة، توفي على إ
 .حدهم في حالة حرجةأ

 4/6/2007الشرق األوسط 
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  سام على معبر بيت حانون جنود لالحتالل جراء قصف للق4 إصابة .15
 بجروح متفاوتة أمس "إسرائيليين" أصيب أربعة جنود :غزة من 4/6/2007 األخبار اللبنانية جاء في

الفاصل بين ) إيرز(جراء سقوط قذائف هاون استهدفت قاعدتهم العسكرية القريبة من معبر بيت حانون 
 بإصابة الجنود األربعة، "إسرائيلية"واعترفت مصادر عسكرية  .48 وفلسطين المحتلة عام  غزةقطاع

وأعلنت كتائب  .مشيرة إلى أن جروح أحد الجنود خطيرة، فيما الحال الصحية للثالثة اآلخرين متوسطة
االحتالل "القسام مسؤوليتها عن قصف معبر بيت حانون بثماني قذائف هاون، محذرة في بيان 

  ."ي فيها من مغبة االستمرار في جرائمه والتماد"سرائيلياإل"
فوزي برهوم المتحدث باسم  أن وكاالت عن ال4/6/2007 الشرق القطرية وفي سياق متصل، نقلت

سنرد  ":ضافأو .الحركة"  في استراتيجيةتغييراً"طالق الصواريخ ال يعني إن تراجع وتيرة إحماس قال 
ن حماس ترغب في أ كداً، مؤ"سرائيليةاإل"" بكل القوة الالزمة وسنصعد مقاومتنا في مواجهة االنتهاكات

 .تشمل قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء" تهدئة شاملة"
  

   ال يعني التفريط بأي شبر من أرضنا المحتلة67قبولنا بدولة على حدود : حماس .16
ستكون "ن األعوام المقبلة    أ ب  الفلسطيني  عاهدت حركة حماس الشعب    : رومل شحرور السويطي   - نابلس

واصلة التحرير، وإنما بداية العودة وانكفاء االحتالل وصوالً إلـى إقامـة الدولـة              بداية، ليس فقط في م    
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، عشية الذكرى األربعـين            ".المستقلة على كامل التراب الفلسطيني    

ستبقى بوصلة العمـل الجهـادي فـي فلـسطين، وقبلـة            "ن القدس   أالستكمال احتالل فلسطين، مؤكدة     
وأكدت الحركة في البيان، الذي تلقت الحياة الجديدة نسخة عنـه، قبولهـا بإقامـة دولـة                   "....المقاومة

ن يعني ذلك التفريط في أي شبر من باقي         أدون  "،  1967 يونيو   /فلسطينية في حدود الرابع من حزيران     
إن وصـول   ": ، وقالت "أرضنا المحتلة، أو التنازل عن حقنا وحق الجئينا في أرضهم التي أخرجوا منها            

حركة حماس إلى سدة الحكم يؤكد على إرادة شعبنا في سيادة ثقافة وخيار المقاومة، وسقوط الخيـارات                 
التفاوضية، وترهات التنسيق األمني، ومحاوالت استرضاء العدو، ويشير إلى رغبة عارمة في التغييـر              

لمن باعوا  "قوة، ولن تسمح    نها ستحمي خيار المقاومة بكل ما أوتيت من         أووعدت الحركة ب   ".واإلصالح
نفسهم لمصالحهم الذاتية ببيع الوطن، وإنهاء المشروع الوطني، وسنبقى صـمام األمـان أمـام الفتنـة                 أ

  ".الداخلية، التي يحاول البعض جرنا إليها
  4/6/2007الحياة الجديدة 

  
 تشارك في االنتخابات الرئاسية المقبلةسحماس :  الحّيةخليل .17

 البرلمانية خليل الحية أن الحركة ستشارك في االنتخابات الرئاسية  حماسكتلةأعلن نائب رئيس  :غزة
لن تترك السلطة نتيجة "وقال الحية في مؤتمر صحافي بالقاهرة إن حركته . 2009الفلسطينية المقبلة عام 

 اً، مؤكد"للضغوط التي تتعرض لها، بل ستشارك في االنتخابات الرئاسية القادمة بعد عام ونصف العام
 ." في االنتخابات التشريعية بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي الحاليستشارك أيضاً"أن الحركة 

  4/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  من ينعت حماس بالضعف يعاني من قوتها: برهومفوزي  .18
 ونائب استهجنت حركة حماس تصريحات المنسق األمني األمريكي كيت دايتون:  فلسطين اآلن-غزة 

، ئاً سياً زعما فيها أن حركة حماس ضعيفة وتعيش واقعتيرئيس وزراء االحتالل شمعون بيريس ال
حركة الوقال فوزي برهوم المتحدث باسم  .ن من ينعت حماس بالضعف يكون يعاني من قوتهاأمشددة 

 ودولة إن حماس ليست ضعيفة وال تمر بمأزق كما تدعي اإلدارة األمريكية:" في تصريحات له، 
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 أن حركته رغم الحصار والضائقة االقتصادية والسياسية التي فرضها العالم عليها إال ، مؤكداً"االحتالل
ون ؤدايتون يدفع باتجاه التدخل في ش"وأضاف برهوم أن  .أنها ما زالت تتمتع بشعبية جماهيرية واسعة

س الرقم الصعب في المعادلة الفلسطينيين، وعندما يصف حماس أنها ضعيفة هو يدرك تماماً أن حما
  ".الفلسطينية بل وأصبحت رقما قوياً دولياً

  3/6/2007عين على فلسطين 
  

  الفلسطينيون رسموا صورة جديدة لحماس في أوروبا: نزالجمال  .19
جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح بالضفة الغربية خالل تصريحات قال :  فراس برس- رام اهللا

بالمهم هذا األمر   واصفاً،كنوا من رسم صورة جديدة لحركة حماس في أوروبان تميصحفية أن الفلسطيني
سم حماس على الئحة اواستغرب نزال أن يبقى  ."بالمنظمات اإلرهابية"سمها عن الئحه ما تسمى الرفع 

 رفضه لهذا  مؤكداً، إياه إهانة للفلسطينيينسوداء إلى جانب منظمات إجرامية متخصصة بالقتل، معتبراً
ثناء مساعي أولكن لألسف و" :تشويه من جانب الغرب لكفاح شعبنا من أجل االستقالل والحرية، مضيفاًال

 "إسرائيل"ت حماس بإطالق الصواريخ على أالرئيس لشرح موقف حماس الجديد والمجسد في مكة بد
 تطالب "لإسرائي"وأوضح نزال أن  ."التي فرحت بهذه الذريعة الجديده ودخلت عرس التصعيد بقلب مرح

بو مازن رفض أالرئيس : "قائالً.  أن يعتقل نيابة عنها من تشاء ويدخل في حرب مع شعبه عباسالرئيس
 للوزراء وقد طرحت عليه الضغوط بقوة في اجتماع العقبة بحضور بوش هذه المطالب عندما كان رئيساً

بو عمار أق بينه وبين  ال ترى الفر"سرائيلإ" ولهذا فإن ،وهو يرفضها كرئيس.  ورفضها2004عام 
لقد " :وقال نزال ."قتحامات ليلياًجتياحات الكبيرة قد اضمحلت في عهده لتستمر األباستثناء أن سياسة اال

الشعبي والعسكري في  - عندما استمرت المقاومة الشتباكية ببعديها المدني  سياسياً"إسرائيل"خسرت 
 ."ف الفلسطينيون عن التفجيرات داخل إسرائيل عندما توقوتضررت سياسياً. أماكن تواجد االحتالل

 تعوض نفسها عن توقف التفجيرات من خالل الصواريخ التي تستفز الفلسطينيين "إسرائيل" أن مؤكداً
  .إلطالقها

  3/6/2007عين على فلسطين 
  

   بالخروج من نهر البارد فتح اإلسالمطالبالفصائل ست: حمدان أسامة .20
 حركةحماس في لبنان، إلى ضرورة وقف إطالق النار في مخيم نهر دعا أسامة حمدان، ممثل: بيروت

وقال حمدان في . البارد، ال سيما في الوقت الذي يعرض استمرار القصف حياة الالجئين فيه للخطر
إن األمر بحاجة إلى جهود حقيقية تبذل على األرض من خالل موقف موحد : "تصريح صحفي له

 وأشار إلى أن الفصائل ستوجه رسالة إلى فتح اإلسالم تفيد بعدم الرغبة ".للفصائل الفلسطينية في لبنان
وشدد ممثل حماس في لبنان على . في وجود عناصرها في مخيم نهر البارد وتطالبها بوقف إطالق النار

هناك جريمة ارتكبت بحق الجيش اللبناني وتجب معاقبة "، معتبراً أن "ال مشكلة فلسطينية لبنانية"أن 
يجب أن يكون سياسياً ويضمن االستقرار في لبنان مع "موضحاً في الوقت ذاته أن الحل ". هامرتكبي

  ".سالمة أبناء المخيمات الفلسطينية
  4/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وخسائر فتح اإلسالم كبيرة في نهر البارد المدنيينإصابات بين ال : العينينأبو  .21

ن يكون أة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان سلطان أبو العينين نفى أمين سر حرك: فادي البردان
البعض : وقال. ي استهداف للمدنيين الفلسطينيين داخل مخيم نهر البارد من قبل الجيش اللبنانيأهناك 

يحاول أن يروج لهذا األمر، لكن الحقيقة ومنذ بداية المعركة األخيرة، لم يسقط سوى أربعة جرحى 
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لى المستقبل في مقر قيادة فتح في مخيم إوقال أبو العينين الذي كان يتحدث  .هم طفيفةمدنيين جراح
لى المساجد ودور العبادة، إنما تريد أن تحرض على الجيش إسالم بلجوئها الرشيدية إن عصابة فتح اإل

 ساعة 48 الـ إن الجيش اللبناني لم يصب بقذائفه طوال: وقال .ةياللبناني واللبنانيين والحكومة اللبنان
سالم أصيبت بخسائر مؤثرة وبالغة لى أن عصابة فتح اإلإوأشار  .الماضية أي دار للعبادة أو أي مسجد

بو العينين عناصر هذه المجموعة باتخاذ أواتهم . اعتقد أن األمر بات في الساعات األخيرة:  وقال،جداً
عندما تسقط بعض : وأضاف. تماء بهماألهالي والنساء واألطفال في نهر البارد دروعاً بشرية لالح

القذائف عشوائياً على أحياء ال يتواجد فيها هؤالء العناصر من تلك العصابة، يتم معالجة األمر فوراً 
طالق نار إوعن تحركات البعض لتأمين وقف  .باالتصال بالمعنيين في الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني

عنا عن بعض األشخاص الذين لم يستشيروا أحداً من القيادات سم: نينيبو العأأو إجراء هدنة، قال 
  .ونفى أي تدخل للقوات البحرية الدولية في ما يحصل .الفلسطينية

  4/6/2007المستقبل 
  

  اسرائيل تتوعد بمواصلة عدوانها واولمرت يرفض التهدئة .22
لى قطاع غـزة     توعدت اسرائيل امس بمواصلة عدوانها الجوي ع       : برهوم جرايسي  ، اف ب  -الناصرة  

وتوعد رئيس الوزراء ايهود     . كتائب القسام من غزة    هاتطلقأ هاون   فائ بقذ يند اسرائيلي وجن 4بعد اصابة   
اولمرت امس بأن اسرائيل ستواصل غاراتها الجوية على قطاع غزة وخصوصا ضد حماس رغم تراجع               

 للتهدئة، وقال إن    كما رفض اولمرت، عرض حركة حماس      .اطالق الصواريخ من االراضي الفلسطينية    
وقال اولمرت لدى بـدء االجتمـاع االسـبوعي للحكومـة            .إسرائيل ال تجري أية مفاوضات مع حماس      

بالنظر الى ما يبدو تراجعا في اطالق صواريخ قسام، أود القول بوضـوح اننـا ال                "االسرائيلية امس إنه    
سنواصل التحـرك ضـد     "ضاف  وا ".نجري مفاوضات، وال نتعهد بأي شيء يتعلق بتعديل نوع عملياتنا         

، مؤكدا ان الغارات الجوية االسرائيلية في قطـاع         "العناصر النشطة في غزة والضفة الغربية دون توقف       
وأكد وزير الدفاع عمير بيريتس خـالل        ".تؤتي ثمارها "الماضي  ) مايو(غزة منذ السادس عشر من ايار       

وقال بيريتس بحسب    .يبقون هدفا لعملياتنا  اجتماع الحكومة ان ناشطي حركتي حماس والجهاد اإلسالمي         
وسنواصل عملياتنا ضـد صـانعي      . سنواصل عملياتنا ضد حماس والجهاد اإلسالمي     "ما نقل عنه مكتبه     

وتقول مصادر إسرائيلية إن هناك حالة من التوافق بين اولمرت وقادة            ".صواريخ القسام ومصادر تمويلها   
ي القطاع، وقالت مصادر عسكرية إن قائـد أركـان جـيش            الجيش اإلسرائيلي حول محدودية التحرك ف     

االحتالل غابي اشكنازي بحث مع قادة الجيش في منطقة الجنوب مسألة شن عدوان واسع النطاق علـى                 
القطاع غير أنه في نهاية البحث كان االتفاق على أنه في اليوم التالي إلنهاء عدوان كهذا فـإن القـذائف                    

وقالت صحف إسرائيلية، إن إسرائيل قد توافـق فـي نهايـة             .إسرائيليةستتواصل بالسقوط على مواقع     
على ضوء التجربـة    "المطاف على وضع قوات دولية عند المقطع الحدودي الفاصل بين مصر والقطاع،             

  .، حسب ما تقوله مصادر إسرائيلية"الناجحة لهذه القوات جنوب لبنان منذ الصيف الماضي
   4/6/2007الغد األردنية 

  
  

 محادثات سالم شاملةو..  عدم انهيار اتفاق مكةىمصر والسعودية تعمالن عل: تسرآه .23
 ذكرت صحيفة هارتس اليوم ان المملكة العربية السعودية ومصر تعمالن على خطة جديدة النقاذ 
حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية من االنهيار والوصول الى اتفاق وقف اطالق نار طويل بين فتح 

وقالت الصحيفة ان الخطة الجديدة والتي  . من اجل التقدم في مبادرة السالم العربيةوحماس وذلك
اعتبرتها نسخة متقدمة عن المبادرة العربية تهدف الى ايجاد نافذة للسالم بين الفلسطينين واالسرائيليين 
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 قطاع غزة تقوم على اساس وقف االقتتال الفلسطيني الداخلي نهائيا وانشاء مناطق صناعية على حدود
وتبين الخطة  .مع مصر في الوقت الذي يتم فيه االلتزام بوقف اطالق نار مع اسرائيل لفترة من الزمن

حسب الصحيفة بانه في حالة التثبت من نجاح وقف اطالق النار تشرع الدول العربية والرباعية الدولية 
وتنقل الصحيفة  .الوصول الى اتفاقفي محادثات مكثفة مارثوانية بين الفلسطينيين واالسرائيليين حتى 

عن مصادر سعودية قولها انه من الواضح ان االقتتال الداخلي بين فتح وحماس يتحول مباشرة الى اقتتال 
مع اسرائيل مما يجعل من المستحيل التقدم على المسار السياسي مع اسرائيل دون وقف االقتتال الداخلي 

 . تجريها السعودية مع سوريا حول هذا الموضوعالفلسطيني مشيرا الى ان اتصاالت حثيثة
  4/6/2007وكالة سما 

  
  ينبغي االستعداد المكانية الحرب على ثالث جهات: نتنياهو .24

حذر بنيامين نتنياهو من أنه ينبغي االستعداد المكانية اندالع مواجهة عسكرية على ثالث جهـات ضـد                 
 بشأن تقرير لجنة فينوغراد     ة الجيش بلة مع اذاع  وأضاف نتنياهو خالل مقا   . سوريا وفي لبنان وقطاع غزة    

وقال إن التقرير يحدد بوضوح على أن الحكومة اخفقت في تفعيل تقديراتها ومسؤوليتها كما أن رئـيس                 
الحكومة يقتصر إلى المعرفة المستفيضة إزاء ما يتعلق بإدارة المعارك العسكرية وبالتـالي فـإن هنـاك                 

قول لقد جاء في التقرير أن الحكومة كلها فـشلت حيـث بـات مـن                ضرورة الستبدال القيادة وأضاف ي    
المستحيل مواصلة التحرك مع عنصر ردع تضرر وأنه يجب تغيير الزعامة من أجل دراسة العبر مـن                 

  .جهة أخرى فإن لكل شخص فرصة في قول ما يريده والجمهور هو الحكم وأنا ال أخشى االنتخابات
  3/6/2007 عبريرصد البث اإلذاعي والتلفزيوني ال

  
 عائالت مافيا في غزة تهدد وجود فتح وحماس: لاسرائي تلفزيون .25

عرضت القناة العاشرة من التلفزيون االسرائيلي هذه الليلة تقريرا اتهمت فيه عائالت وصفتها باالجرامية 
سير بالوقوف وراء اختطاف الصحفي البريطاني الن جونستون والتاثير على ملف الجندي االسرائيلي اال

فقد اتهم عائلة دغمش والتي تملك اكثر من , وحسب مراسل القناة العاشرة شلومو الداي  .جلعاد شاليط
 مسلح بقيادة ممتاز دغمش باختطاف الن جونستون والتقرير بشان جلعاد شاليط بالرغم من ان 1500

ن يعمل في جهاز االمن ان دغمش كا" وقال مراسل القناة  .حماس هي التي اسرته ال انها ال تقرر بشانه 
الوقائي واصبح االن يعمل في تجارة السالح وله نفوذ واسع خاصة فيما يتعلق بجلعاد شاليط والن 

ان هناك عائالت كبيرة في غزة وعلى راسها عائلة دغمش تهدد "وتابع المراسل الصحفي  .جونستون 
ان تلك العائالت تشكل خطرا وجود حركتي حماس وفتح في غزة وهناك تحذيرات من قبل حماس وفتح ب

  ."على مستقبل غزة
 3/6/2007وكالة معا  

  
  لن نعرقل اإلفراج عن مروان البرغوثي: الطامحون لرئاسة إسرائيل  .26

ان المتنافسين الثالثة على منـصب الرئاسـة فـي          " يديعوت احرونوت "ذكرت صحيفة   : القدس  وكاالت  
لين من الليكـود وكوليـت افيتـال مـن العمـل،             من كديما ورؤوفين ريف    يزاسرائيل، وهم شمعون بير   

 .سيصادقون على منح عفو لالسير مروان البرغوثي اذا ما قررت الحكومة االسرائيلية اطالق سـراحه              
يخوض المرشحون الثالثة للرئاسة هذه االيام معركة عنيدة لكسب كـل صـوت فـي               : وقالت الصحيفة 

وقـال   .ن السجين مروان البرغوثي يلعب دور النجم      الكنيست، ولكن يتبين في خلفيات كواليس التنافس ا       
النواب إن النائب االول لرئيس الوزراء ابلغهم انه اذا ما انتخب رئيسا فانه سيدعم الـصفقات لتحريـر                  

وعلى نحو مفاجئ، فـان     . سجناء فلسطينيين، وسيوقع ايضا على العفو او االفراج المبكر عن البرغوثي          
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كما . احباط قرار سياسي بتحرير معتقلين فلسطينيين اذا ما انتخب للرئاسة         مرشح اليمين ريفلين ال يعتزم      
. هو قرار سياسي  " مع دم على االيدي   "أن المرشحة الثالثة، النائبة كوليت افيتال أعلنت بأن تحرير سجناء           

لن اعمل في هذا الموضوع بشكل مستقل بل سأتخذ القرار بعد تلقي فتوى الحكومة، جهاز االمن                : وقالت
  .والجهاز القضائي

  4/6/2007األيام الفلسطينية 
  

 اسرائيل ستفرج عن جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها .27
 ذكرت صحيفة جروسالم بوست اليوم ان اسرائيل تفكر في االفراج عن جزء من عائدات :عال محمود

خبر الرئيس الفلسطيني بذلك خالل وقالت الصحيفة ان اولمرت سي .الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها
لقاءهما في اريحا الخميس القادم مشيرة الى ان اسرائيل ستشترط نقل االموال الى جهات ال تتبع للحكومة 

وقالت الصحيفة ان اسرائيل تتعرض  .الفلسطينية او استخدامهما في غير اغراض سيتم االتفاق عليها
حة ان السناتور االمريكي حو ليبرمان طالب اولمرت لضغوط كبيرة من دول االتحاد االوروبي  موض

 .خالل لقائه السبت الماضي باالفراج عن االموال الفلسطينية المحتجزة
  4/6/2007وكالة سما 

  
  أشهر6بسبب صواريخ المقاومة خالل " سديروت" مليون دوالر خسائر 20: تقديرات .28

" سديروت"السكنية في مغتصبة قدرت مصادر صهيونية األضرار التي لحقت بالبيوت والشقق 
الصهيونية، خالل الستة أشهر الماضي، جراء استمرار سقوط صواريخ المقاومة على المغتصبة وما 

ونقلت المصادر عن رئيس اتحاد مقاولي أعمال الترميم الصهيوني .  مليون دوالر20حولها، بحوالي 
اإلصابات األوسع انتشاراً هي أضرار إن أساس األضرار هي أضرار قوة دفع، وأن : "عيران سيف قوله
وقالت صحيفة معاريف، التي أوردت النبأ، إن الحديث ال يدور عن معطى رسمي ". بالنوافذ واأللمنيوم

موظفونا موجودون في الميدان ويصلون إلى كل موقع سقوط : "بل عن تقدير، وتقول سلطة الضرائب
قع في األيام القريبة أن تنشر السلطة تقدير ضرر للصواريخ، بل يكون ذلك أحياناً قبل الشرطة، ويتو

 ". بالممتلكات نتيجة سقوط الصواريخ
  4/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 أولمرت ينفي تعّرضه لضغوط من العسكر للتفاوض مع دمشق .29

، "يديعوت أحرونوت"نفى رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ما نشرته صحيفة :  فراس خطيب-حيفا 
الت فيه إن مسؤولين عسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى دفعوه نحو الشروع في التفاوض مع أمس، وق

. سوريا تحت طائلة التحذير من إمكان أن يكون البديل عن ذلك نشوب حرب معها في الصيف المقبل
 ."يسرني أن أعرف متى دفعني ضباط للتفاوض مع سوريا"وعلّق أولمرت ساخراً على النبأ قائالً 

االستعدادات السورية لحرب " ما يمكن تفسيره ب"يتابع بقلق"وبحسب الصحيفة، فإن الجيش اإلسرائيلي 
، وذلك في ضوء تقارير تتحدث عن تعزيز سوريا لقدراتها العسكرية من خالل الصفقات "مع إسرائيل

ستحكاماتها التي أبرمتها أخيراً مع روسيا وما حصلت عليه من أسلحة من إيران، فضالً عن تحصين ا
  .عند الحدود مع الجوالن المحتل

، فإن قادة الجيش اإلسرائيلي يرون أن البدء في مفاوضات مع السوريين، في صلبها "يديعوت"وبحسب 
الحل النهائي، سيبعد دمشق عن تحالفها مع إيران وحزب اهللا، وسيقودها نحو إيقاف تقديم المعونة 

مكانها الطبيعي في "كما أن من شأن ذلك أن يعيدها إلى . "اقيةالمنظمات اإلرهابية الفلسطينية والعر"ل
وادعت الصحيفة أن هناك عالمات تؤكد قلق . "تحالفها مع الدول السنية المعتدلة"، أي إلى "المنطقة
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العهد "وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أنّه في حال دخول إيران . اإليرانيين من هذا االحتمال
تتمترس قوات أميركية كبيرة في "، من ضمنها إمكان أن "سيتم اختيار طرق أخرى لردعها"، فإنه "النووي

الشرق األوسط بشكل ثابت، وفي الوضع الناشئ عندها ستكون هناك أهمية كبرى لسوريا وفي أي 
 إلى االستنتاج، نقالً عن ضباط الجيش اإلسرائيلي، أن الوقت ال "يديعوت"وخلص تقرير  ."معسكر ستكون

إال أن المشكلة بالنسبة . عمل لمصلحة إسرائيل، وتالياً يفضل عدم رفض المفاوضات مع السورييني
للساسة اإلسرائيليين في هذه الحالة هي أن أي مفاوضات مع دمشق ستطلق سجاالً داخلياً في إسرائيل 

ائج التي حول هذا األمر، فضالً عن أنه سيفك عزلة سوريا على المستوى الدولي، بمعزل عن النت
يديعوت "وعلّق المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي على ما ورد في  .ستتوصل إليها هذه المفاوضات

 بالقول إن ضباط الجيش ال يدفعون المستوى السياسي لتجديد المفاوضات مع األسد، مضيفاً "أحرونوت
 ليست متجهة لخطوة تقديرات جهاز االستخبارات اإلسرائيلي تشير إلى أن االستعدادات السورية"أن 

 ."هجومية نحو إسرائيل
 أن المجلس الوزاري األمني المصغّر سيعقد خالل هذا األسبوع جلسة "هآرتس"إلى ذلك، ذكرت صحيفة 

وسيستمع الوزراء إلى عرض استخباري يتضمن وتيرة . خاصة لمناقشة الوضع على الجبهة الشمالية
بشأن خطر اندالع مواجهة مع دمشق انطالقاً من تقدير التسلح السورية األخيرة، إضافة إلى تقديرات 

 فيه "تحتل"وبحسب الصحيفة، فإن ثمة خشية في إسرائيل من أن تبادر سوريا إلى عمل عسكري  .خاطئ
 .جزءاً من الجوالن تمهيداً إلطالق عملية سياسية تؤدي إلى استعادة الهضبة بأكملها

  4/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  ! أنها حرب ليوم واحداعتقدت: ليفني .30
كنت "، في الشهادة التي نشرت امس       "لجنة فينوغراد "قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني أمام        

وكنـت  ... أظن أنها عملية ستستمر ساعات قليلة فقط وتنتهي ليالً وعلى أبعد تقدير ظهر اليـوم التـالي                
وذكرت أنها طلبت في اليوم الثـاني       . "المجتمع الدولي اعتبر أن على إسرائيل القيام بهذه الضربة لتعبئة         

وتلقيت جواباً من رئيس الوزراء بأال أقلق وأن        "للحرب عقد لقاء مع أولمرت بهدف البدء بعملية سياسية          
... طلبت عقد اجتماع إليجاد مخرج سياسـي "وقالت  . واشتكت ليفني من أن أولمرت لم يصغ اليها       . "أهدأ

 تموز لتوجيه رسالة    13 في   "السباعية"ت أنها استخدمت اجتماع اللجنة الوزارية       وأضاف. "ولم أحصل عليه  
عندما بدأت الكالم كان رئيس الوزراء يتحدث الـى قائـد األركـان أو              "وأوضحت  . إلى رئيس الوزراء  

، "إني أسمع كل كلمة وكـل ذبذبـة       : شخص آخر فتوقفت حتى يتنبه إلي، فرد علي رئيس الوزراء قائالً          
لقد نشأ وضع اضـطررت     "وقالت الوزيرة اإلسرائيلية     .ن استيائها من رد فعل أولمرت الساخر      معربة ع 

  . "فيه أن أفسر للعالم قرارات لم أشارك بتاتاً في اتخاذها
  4/6/2007السفير 

  
  ليفني تدعو نظيريها األردني والمصري إلى زيارة إسرائيل .31

ليفني أمس دعوة رسمية إلى نظيريها األردني عبد وجهت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي : يو بي آي
اإلله الخطيب، والمصري أحمد أبو الغيط، لزيارة إسرائيل وبدء االتصاالت حول مبادرة السالم العربية 

وكانت الجامعة العربية قد أقرت تكليف  .التي أقرتها مجدداً القمة العربية في الرياض نهاية آذار الماضي
وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن ليفني  .لمسؤولين اإلسرائيليين بالمبادرة العربيةاألردن ومصر إقناع ا

وقالت ليفني إنها . أطلعت الحكومة اإلسرائيلية، خالل اجتماعها األسبوعي أمس، على هذه االتصاالت
  غب في أضافت إلى رسالتيها للخطيب وأبو الغيط دعوة عامة إلى كل مندوب من جامعة الدول العربية ير
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  .مشاركة الوزيرين لدى زيارتهما الدولة العبرية
  4/6/2007األخبار اللبنانية 

  
 بيرتس يعلن رسميا دعمه لعامي أيلون .32

عمير بيرتس، في اجتماع لنشطاء حزب العمل في تل " األمن"أعلن زعيم حزب العمل المطاح به، وزير 
وقال بيرتس أنه  . ضد خصمه إيهود براكأبيب، عن تاييده للمنافس على زعامة الحزب، عامي ايلون،

اتفق مع أيالون حول مجموعة من النقاط من ضمنها تعزيز النظام وحماية الطبقات اإلجتماعية الضعيفة 
وادعى أن اختياره لم يكن سهال، ودعا جميع مؤيديه أن يصوتوا لعامي أيلون في . وتحسين ظروفها

ب المقربون من باراك جام غضبهم على بيرتس ويهددون وبالمقابل يص. اإلنتخابات الداخلية الوشيكة
وألمح مقربون من عمير بيرتس أنه سيستقيل من الحكومة بعد جولة االنتخابات  ."شرذمة معسكره"ب

  .الثانية ولن يكون وزيرا في الحكومة
المقابل يسعى إيهود باراك لتعزيز موقفه بين أعضاء حزب العمل الصهيوني في الوسط العربي، ب
 .سيلتقي مع غالب مجادلة، لطلب مساعدته في أوساط عرب حزب العملو

 3/6/2007  48عرب 
  

  سنحاربها بمساعدة واشنطن: إسرائيل والمقاطعة البريطانية .33
 الدعوة التي أطلقها    "محاربة"وشتائمها، ل ... واصلت إسرائيل أمس استنفار مساعيها وانتقاداتها     : وكاالت

الرد على هذا   "جامعاتها ومعاهدها تضامناً مع الفلسطينيين، وتدارست سبل        أكاديميون بريطانيون لمقاطعة    
ونقل مكتب إيهود اولمرت عنـه      . ، طارحةً فكرة التعاون مع واشنطن أكاديمياً، عوضاً عن لندن         "اإلجراء

األفكار المسبقة والخبث وسوء النية كلها تأتي من أوساط يقـال           "قوله، خالل اجتماع مجلس الوزراء أن       
، فيما دعت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني إلى اجتمـاع وزاري            "وسنحارب ذلك . ها مستنيرة إن

نابعـة عـن أشـخاص      " على الدعوة البريطانية، حتى لو كانت المقاطعـة          "الحازم"لدراسة رد إسرائيل    
لـشؤون  من جهتـه، اتهـم وزيـر ا       . "هامشيين في الوسط األكاديمي وتتعلق بمواقف سمعناها من قبل        

تنشط مع يساريين في إطـار أحـداث        " بأنها   ")في بريطانيا (األقلية المسلمة   "االجتماعية اسحق هرتسوغ    
، فيما أعرب وزير التجارة والصناعة      "معاداة للسامية ومعلومات منحازة ضد إسرائيل متداولة في اإلعالم        

ذاعة اإلسرائيلية أمـس أن أعـضاء       وأفادت اإل . "قلقه الشديد من هذه القضية    "اإلسرائيلي ايلي يشاي عن     
الحكومة عن حزب كديما كلفوا ليفني برئاسة فريق سيدرس إمكانية التعاون مـع مؤسـسات أكاديميـة                 

  ."عوضاً عن تلك البريطانية"أميركية 
  4/6/2007السفير 

  
 تعزيز المعركة ضد االحتالل والتمييز العنصري داخل اسرائيل: الحزب الشيوعي االسرائيلي .34

حماسية، " رفاقية" بأجواء 25الحزب الشيوعي االسرائيلي، مساء أمس األول، السبت، مؤتمره ال اختتم 
ومن أهم القضايا التي ناقشها المؤتمر، القضية السياسية وتعزيز المعركة ضد االحتالل، وكذلك بناء 

يمقراطية جبهة واسعة للوقوف بوجه الهجمة المنفلتة على الجماهير العربية ومن خاللها على الد
والحريات في البالد، هذا الى جانب الخوض بأمور تنظيمية على المستويات المختلفة، محليا منطقيا 

وأصدر المؤتمر العديد من القرارات الهامة حول وقف دائرة الدم معتبراً ان االنفصال االحادي  .وقطريا
لجوية اليومية، والحصار عن القطاع لم ينه االحتالل بل كرسه بشكل آخر من خالل التفجيرات ا

كما طالب المؤتمر بااليقاف  .االقتصادي المحكم، واالقتحامات العسكرية االسرائيلية الى قلب القطاع
. الفوري لدائرة سفك الدم واستئناف المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية من أجل تسوية عادلة وشاملة
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وتطرقت التوصيات كذلك الى شؤون . رضدعا المؤتمر حكومة أولمرت الى وقف عمليات نهب األو

 والسياسة االسرائيلية المجحفة 48التعليم والصحة والقضاء وغيرها من الشؤون التي تهم ابناء اراضي 
 .بحقهم

  4/6/2007وكالة معا 
  

   ورطة إستراتيجية67نصر : مفكرون إسرائيليون .35
ئيليين سابقين، ترى أن االنتصار تعالت أصوات خبراء وأكاديميين، بل ومسئولين إسرا: صالح النعامي

إلسرائيل، فهي لم تؤد إلى قبول العرب " ورطة استراتيجية"و" مصيدة" كان بمثابة 1967في حرب يونيو 
وجعلتها تعيش حتى آخر أيامها " الغول اإلسالمي"بشرعيتها، ولكن وضعتها في مواجهٍة مع ما أسموه ب

إسرائيل لم يعد أمامها إال أن تخسر في : "قال" جآل سيرناي"المفكر اإلسرائيلي البارز  .على حد السيف
أكفر بكل منجزات هذه الحرب على اعتبار أنها لم تؤد في النهاية إلى : "وأضاف". أعقاب هذه الحرب

األنظمة "إنه حتى بعد أن هزمت إسرائيل : وبين رؤيته قائالً". القبول بشرعية إسرائيل من قبل العرب
، "الغول اإلسالمي"مع ما أطلق عليه " ، فإنها دخلت في مواجهة جديدة1967ية في حرب العلمانية القوم

ذلك يعني أن إسرائيل "وخلص إلى أن . في إشارة إلى حركات المقاومة اإلسالمية كحزب اهللا وحماس
 ويرى المفكر واألديب اإلسرائيلي". ستعيش إلى آخر أيامها على حد السيف فقط؛ بسبب غباء قياداتها

 عقود، 4إلسرائيل بانتصارها على العرب قبل " مصيدة" أن التاريخ نصب -بدوره-درور نيسان فيرى 
 ".نتائج الحرب دمرت األسس األخالقية للمشروع الصهيوني"معتبرا أن 

نتائج الحرب قد "أما أمنون أبراموفيتش، كبير المعلقين في القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، فيرى أن 
لت إسرائيل في ورطة ذات مخاطر إستراتيجية، بعد أن عجزت إسرائيل عن هزيمة الحركة الوطنية أدخ

 ".الفلسطينية وإسكات نضالها على الرغم من كل ما مارسته ضدها من وسائل قمع
بعد هذه العقود األربعة، هناك إحساس باليأس يتسرب إلى كل واحد فينا، : "قال إيهود باراكو

 "!.ل الوسادة المطاطية التي كلما وجهت لها لكمة قوية ارتدت تجاهك بكل قوةفالفلسطينيون مث
 يمجدون في حرب -ساسة ومفكرون-ومقابل هذه األصوات والرؤى ال يزال هناك قسم من اإلسرائيليين 

سيفر بلوتسكر، أبرز المعلقين في صحيفة  . ويرون أنها أبقت إسرائيل على قيد الحياة حتى اليوم1967
، خلص في مقال نشرته الصحيفة إلى أن نتائج هذه الحرب غيرت بشكل إيجابي "وت أحرنوتيديع"

لقد أنقذت هذه الحرب الوجود اإلسرائيلي وأقنعت العرب : "وقال .مجرى التاريخي لصالح إسرائيل
قادة وبفضل ذلك االنتصار الباهر والكامل الذي أحرزته إسرائيل تنازل ال.. بالتسليم بوجود دولة اليهود

، "العرب عن هدف إبادة إسرائيل واضطروا إلى التفاوض المباشر معها على أساس األرض مقابل السالم
واعتبر بلوتسكر أن هذا االنتصار كرس قوة الردع اإلسرائيلية في مواجهة العالم العربي  .على حد تعبيره

ئج الحرب تكمن في حقيقة أنها أهم نتا"إن إحدى : قال عالم االجتماع اإلسرائيلي عوز ألموغو. بأسره
مكّنت إسرائيل من تقديم مواقف مساومة خالل المفاوضات للتوصل لتسوية سياسية للصراع دون أن 

الذي صدر حديثًا، أن " أيام الحرب الستة"أما المؤرخ ميخائيل أورن فيذكر في كتابه  ".تهدد مصالحها
صراع سياسيا، مع أن هذه الصيغ كانت  هي التي مهدت عمليا النطالق صيغ حل ال67حرب عام 

ويعتبر أورن أن المبادرة العربية للسالم التي يتم الجدل . قبل الحرب" المحرمات"بالنسبة للعرب من 
 .67حولها اآلن هي من نتائج حرب عام 

  3/6/2007إسالم أون الين 
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 "سيوف الحق "صحافيات في التلفزيون الفلسطيني يتظاهرن احتجاجاً على تهديدات: غزة  .36
تظاهرت عشرات الصحافيات والموظفات في التلفزيون الفلسطيني، أمس، في غزة : ب.ف. ا-غزة 

وتجمعت . احتجاجاً على تهديدات أطلقتها مجموعة إسالمية هددت بقتلهن إذا لم يرتدين الزي اإلسالمي
 التهديدات التي وردت المتظاهرات قرب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لطلب الحماية منه بعد

ودعت نقابة الصحافيين في . ، الجمعة"سيوف الحق اإلسالمية"في بيان لمجموعة تطلق على نفسها اسم 
كافة الزمالء الصحافيين واإلعالميين وممثلي المؤسسات األهلية والمجتمع المدني وكافة األحزاب "بيان 

لوقوف أمام هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد والقوى السياسية وأعضاء المجلسين التشريعي والوطني ل
   ".حرية الرأي والتعبير

سنجتث األعناق وسننحر من الوريد إلى الوريد لو اقتضى ": "سيوف الحق اإلسالمية"وجاء في بيان 
عودوا إلى دينكم وحكموا ضمائركم وأخالقكم : "وتابع البيان". األمر لنحافظ على روح وأخالق هذه األمة

  ".بروحكم اإلسالميةوتعاملوا 
  4/6/2007األيام الفلسطينية 

  
 ضـد موظفات تلفزيون فلسطين" سيوف الحق"قوى وطنية تدين بيان  .37

في بيان صحافي، امس، الحكومة واالجهزة االمنية " فدا"دعا االتحاد الديمقراطي الفلسطيني : رام اهللا
كما .  التكفيرية وتقديمهم للقضاءللتصدي لظاهرة الفلتان االمني والقبض على افراد هذه الجماعة

استنكرت جبهة التحرير الفلسطينية، امس، التهديدات للعاملين والعامالت في تلفزيون فلسطين من قبل 
ركزية للجبهة في تصريح صحافي، هذه التهديدات، موأدان عباس، الجمعة، عضو اللجنة ال. مجهولين

والفلتان األمني وتنامياً لظاهرة التطرف وتغلغل معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً لتفشي ظاهرة الفوضى 
  .األفكار الغريبة عن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني، والتي تتنافى مع تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

ؤسسات الصحافية واإلعالمية مطلق لكافة العاملين في المبادرة الوطنية، امس، عن دعمها الموأعربت ال
بادرة في بيان صحافي، مواستنكرت ال. واطنين وممتلكاتهم وحرياتهمم على حياة الورفضها التام لالعتداء

تهديدات جماعات للصحافيات العامالت في التلفزيون والفضائية الفلسطينية، معتبرةً أن ذلك يأتي في ظل 
يض واطنين والتدخل في شؤونهم وتعرماستمرار حالة الفوضى والفلتان األمني الخطير والعبث بأمن ال

  .حياتهم للخطر
  4/6/2007األيام الفلسطينية 

  
    الحفريات االسرائيلية تهدف لتدمير التراث االسالمي والمسيحي في القدس : نجمرائف  .38

قال نائب رئيس لجنة اعمار المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة المهندس رائف نجم  :عمان
ة بمدينة القدس تبدو ظاهريا وكأنها بحث عن اثار للهيكل ان الحفريات االسرائيلية في البلدة القديم

المزعوم بهدف اقناع العالم بوجود اثار قديمة لالسرائيليين في القدس، لكن عمليا فان اعمال الحفر تهدف 
الى تقويض االبنية االسالمية في البلدة القديمة خاصة المسجد االقصى والحي االسالمي وقرية سلوان 

وحذر نجم من ان اعمال الحفر هذه ستشكل خطرا  .لثالثة يسميها اليهود الحوض المقدسوهذه المواقع ا
ودعا  .كبيرا على تراث البلدة المسجل في اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

اليونيسكو وغيرها من المؤسسات العالمية بالتعاون مع المجتمع الدولي الذي يحترم التراث االنساني 
  .العالمي للوقوف جميعا ضد الممارسات االسرائيلية التعسفية بحق التراث االسالمي والمسيحي في القدس

  4/6/2007الدستور 
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 التميمي يدين فتاوى الحاخامات بقتل المدنيين الفلسطينيين .39
 فتاوى حاخامات ، أمس،دان قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير رجب التميمي :أمين أبو وردة - نابلس

وتصريحات ساسة االحتالل اإلسرائيلي التي تحرف النصوص المقدسة وتبرر لالحتالل قتل األبرياء من 
وأكد الشيخ التميمي أن مثل هذه الفتاوى  .األطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين وهدم البيوت على أهلها

 والقوانين والمعاهدات وتصريحات بعض وزراء الحكومة اإلسرائيلية تتنافى مع جميع الشرائع اإللهية
وتفصح عن نفسية عنصرية حاقدة تكره السالم والتعايش مع اآلخر، داعياً اللجنة  الدولية وحقوق اإلنسان،

الرباعية والمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس األمن إلى استنكار هذه الفتاوى 
 .ء الفكر اليهودي المتطرف الذي يدعو إلى العنفلعدم االنجرار ورا” إسرائيل“والضغط على حكومة 

  4/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  

  االرثوذكس العرب يرفضون تهميشهم وهضم حقوقهم في البطريركية .40
 ضمن حملة التصعيد المضاد التي يقوم بها األرثوذكس العرب في فلسطين ضد :رهام فاخوري -ن عما

 . مهرجان خطابي في رام اهللا، أمس األول،يوس، نظمممارسات بطريرك الكنيسة المقدسية ثيوفيل
وتمخض المهرجان عن عدة مطالب منها رفض سياسة القائمين على البطريركية من تهميش الرعية 
العربية األرثوذكسية وهضم حقوقها، وقرار المجمع البطريركي المتضمن عقاب االكليريكيين العرب، 

، ودعوة المجلس المختلط بهيكليتها الحالية، 1958 لعام 27وتفعيل القانون البطريركي األردني رقم 
  .وتشكيل نظام داخلي للبطريركية، إضافة إلى مطالب أخرى تصب في مصلحة البطريركية والرعية

  4/6/2007الرأي األردنية 
  

   "فلنشعل قناديل صمودها":  عاماً على احتالل القدس40 .41
مية وتثقيفية واسعة في الذكرى األربعين الحتالل ، أمس، حملة إعال"مؤسسة القدس الدولية"أطلقت 

، وذلك بهدف مواجهة سياسة التهويد التي تفرضها سلطات "فلنشعل قناديل صمودها"المدينة تحت عنوان 
وأشار رئيس مجلس األمناء في المؤسسة الشيخ يوسف القرضاوي إلى . االحتالل اإلسرائيلي على المدينة
خاصة أن عملية تهويد القدس منظمة "دس بعد أربعين عاماً على احتاللها أن الحملة تقف على وضع الق

، مضيفاً أنّها "ومستمرة حتى يومنا هذا لتحقيق قدس يهودية معزولة عن محيطها العربي واإلسالمي
تسليط الضوء على االعتداءات على المسجد األقصى وعلى المقدسات المسيحية والجدار "تستهدف 

، على أن تشمل برامج تلفزيونية وإذاعية وصفحة خاصة على شبكة اإلنترنت "انوالحواجز واالستيط
وملصقات، وإطالق كتاب القدس السنوي الذي يتضمن توثيقاً منهجياً للذي حدث في المدينة المحتلة خالل 

  .2006. و2005العامين 
  4/6/2007السفير 

  
  "ّيةالدماء تجري والعيون معم": المقاومة المدنية في البّداوي .42

من مبادئ حقوق "، و"الدماء تجري والعيون معمية، النداء يعلو وال يخترق الحصار"تحت شعار : البداوي
 في "النجدة الشعبية"، عقد مؤتمر صحافي في مقر "اإلنسان عدم التعرض للمدنيين والحفاظ على سالمتهم

ن المنظمات الدولية، والمنظمات ، إلى جانب عدد م"حملة المقاومة المدنية"مخيم البداوي بدعوة من 
المؤتمر عد أول نشاط علني في هذا االتجاه منذ اندالع االشتباكات بين  .األهلية اللبنانية والفلسطينية

، وهو توجه بمناشدات من أجل تحييد المدنيين، داعياً إلى "فتح اإلسالم"الجيش اللبناني ومسلحي حركة 
  .ذي تلعبه وسائل اإلعالم في تبرير غيابها أو تغييب نفسهاإغاثتهم فوراً، ومنتقداً الدور ال
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  4/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  الشعبية تناشد المنظمات الحقوقية والصليب األحمر إلنقاذ األسرى المرضىاللجان .43
 اليوم، من خالل بيان صدر عن المقر المركزي لها ،ناشدت اللجان الشعبية الفلسطينية: رامي دعيبس

نظمات الحقوقية والصليب األحمر التدخل الفوري والعاجل إلنقاذ حياة األسير المريض رامي كافة الم
حسني كميل المعتقل في سجن الرملة واألسير عمر أبو نعمة المصاب برجله اليمنى والذي تم اعتقاله في 

ها أن وذكرت اللجان في بيان .الجسر أثناء عودته من العالج وما يزال وضعه الصحي سيء للغاية
األسير كميل يعاني من مرض في القلب وحصوة في المرارة وأكدت اللجان األنباء الواردة من سجن 

وأشارت اللجان أن األسير كميل  .الرملة والتي تفيد باستمرار تدهور حالة األسير الصحية وبشكل خطير
لمرارة عالوة على بحاجة إلجراء عملية في صمام القلب بأسرع وقت وعملية أخرى الستئصال حصوة ا

 .كونه يعاني من نقص في جهاز المناعة 
 3/6/2007  48عرب 

  
  يطالب دول العالم بالعمل على اإلفراج عن نواب القدس" أسرانا" .44

بمحافظة القدس، أمس، جميع دول العالم، بالضغط على " أسرانا"طالب المكتب اإلعالمي : القدس
ودعا منقذ . الحكومة اإلسرائيلية من اجل اإلفراج عن نواب دائرة القدس في المجلس التشريعي األسرى

أبو رومي مدير المكتب اإلعالمي، في بيان له، اللجنة الرباعية لتحمل مسؤوليتها وحماية النواب من 
ن من أجل العودة إلى عمليات الخطف من قبل قوات االحتالل، والعمل على اإلفراج عن النواب المختطفي

عملهم في المجلس التشريعي، والذين تم انتخابهم من قبل شعبنا، وبإشراف جامعة الدول العربية، واللجنة 
  .الرباعية

         4/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  مركز عدالة يلتمس للمحكمة العليا إبطال قانون المواطنة  .45
وع الفائت، بيانا للصحافة جاء فيه أن المركز التمس إلى المحكمة العليا  نهاية األسب،أصدر مركز عدالة

باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة، وطالب المحكمة بإبطال قانون 
ت ، واعتماد إجراءات التجنس المرحلية عند البت في طلبا2المواطنة والدخول إلى إسرائيل، التعديل رقم 

وشدد عدالة في  .لم الشمل بشكل متساو وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم
االلتماس أن القانون يمنع المواطنين العرب من التواصل مع عوائلهم وأمتهم العربية وشعبهم الفلسطيني، 

وجاء في . جرة، بل أقلية أصالنيةوأن هذا األمر خطير للغاية ألن العرب في إسرائيل ليسوا أقلية مها
االلتماس أن منع العرب من ممارسة الحياة العائلية مع أبناء شعبهم وأمتهم يتناقض ومبادئ القانون 

 .الدولي
  3/6/2007 48عرب 

  
  سلسلة فعاليات فلسطينية في ذكرى النكسة .46

ليات ستقوم بها المنظمات  سلسلة فعا، أمس،أعلنت الحكومة الفلسطينية: الوكاالت – يو بي اي، غزة
الفلسطينية ومنظمات تضامنية أجنبية في مناسبة مرور أربعين عاماً على احتالل إسرائيل للضفة 
الغربية، في وقت بدأ الفلسطينيون التنبه إلى ضرورة توثيق تاريخهم الشفهي لكتابة وثائق تاريخية تحفظ 

باق مع الزمن لجمع أكبر قدر من الشهادات الحية لجيل الذاكرة الفلسطينية أو ما تبقى منها فيما بدا انه س
  .النكبة الفلسطينية
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  4/6/2007البيان اإلماراتية 
  

 تحذر من االنهيار المالي واالقتصادي الفلسطينيالدولية منظمة العمل  .47
وصف تقرير منظمة العمل الدولية حول وضع العمال في األراضي العربية المحتلة األوضاع السائدة بـ 

عما كان عليه في عام % 40وأفاد بأن معدل الدخل الفردي تراجع بحوالي " نهيار المالي واالقتصادياال"
التقرير الذي سيقدمه المدير العام لمنظمة العمل الدولية أمام دورتها السادسة والتسعين الملتئمة  .1999

ومة الفلسطينية بقيادة حاليا في جنيف، يشير أيضا إلى تأثيرات الحصار الدولي المفروض على الحك
ويرى تقرير منظمة العمل الدولية في الذكرى األربعين لهزيمة  .حماس والقيود التي تفرضها إسرائيل

تدني مستويات "حرب األيام الستة، أن األراضي العربية المحتلة عرفت مزيدا من التدهور تمثل في 
ل االجتماعي المتزايد والخالف السياسي المعيشة وارتفاع مستويات الفقر والبطالة فضال عن االنحال

بعضها " اقتصادية واجتماعية وسياسية ومؤسسية وإنسانية "ويرى لهذه األزمة أبعادا مختلفة ". المحتدم
سلسلة من التدابير المتخذة عقب االنتخابات التي أوصلت "بسب االحتالل وبعضها اآلخر ناتج عن 

األسباب التي زادت في تدهور األوضاع في األراضي ومن  ".2006حكومة جديدة للسلطة في مارس 
الفلسطينية المحتلة، عدد التقرير الحصار المالي الذي فرضه المجتمع الدولي على السلطة الفلسطينية 

، وتجميد "أنه خلف آثارا مدمرة على الشعب الفلسطيني وعلى االقتصاد الفلسطيني"والذي يقول عنه 
فلسطينية خالفا لما تنص عليه اتفاقيات أوسلو مما جعل الخزينة الفلسطينية إسرائيل للعائدات الضريبية ال
 .من الدخل الحكومي% 50 مليون دوالر أي حوالي 60تعرف عجزا شهريا بحوالي 

نتائج تشابك هذه العوامل الخارجية والداخلية المضافة الى تعقيدات االحتالل اإلسرائيلي أدى إلى جعل 
 أي قبل اندالع االنتفاضة 1999 بأربعين بالمائة عما كان عليه في العام مستوى دخل الفرد يتراجع

 آالف عامل فلسطيني بدون موطن شغل أي 206وقد أدى ارتفاع نسبة البطالة الى بقاء أكثر من  .الثانية
وهو ما ترتب عنه وضع تعيش فيه سبع عائالت من . من مجموع اليد العاملة الفلسطينية% 24حوالي 

عما كان الحال عليه في العام الماضي، وهو ما يمثل % 26تحت مستوى الفقر أي بزيادة بين عشر 
 . مليون نسمة2،4حوالي 

هذه التعقيدات الجديدة عندما تضاف إلى تعقيدات قديمة ظلت تقوم بها سلطة االحتالل اإلسرائيلي، تؤدي 
وقد .  تقطيع أوصال الضفة الغربيةحسب تقرير منظمة العمل الدولية إلى ما يشبه العقاب الجماعي والى

وهناك  . حاجزا450عدد التقرير تشديد عمليات اإلغالق والمراقبة التي جعلت عدد الحواجز يتجاوز 
أيضا االستيطان النشط للسكان اليهود في األراضي العربية والمحتلة، هذا االستيطان الذي يقول التقرير 

وتشير معطيات المكتب المركزي اإلسرائيلي . 2006إن هناك أدلة على استمراره حتى في عام 
 نسمة أي بزيادة 248000 بما مجموعه 2005 في نهاية عام 119لإلحصاء أن عدد المستوطنات بلغ 

ولم يغفل التقرير اإلشارة إلى تأثيرات بناء الجدار الفاصل في الضفة  .1995 ألف نسمة عن عام 118
 بلدة 24يما يتعلق بحرية التنقل، بحيث أورد أن سكان الغربية على وضع الفلسطينيين ليس فقط ف

 ألف ساكن سيجدون أنفسهم محاصرين بهذا الجدار وبالمناطق العازلة التي 31فلسطينية أي حوالي 
 .فرضتها سلطات االحتالل حوله

 3/6/2007 48عرب 
  

  اسرائيل اكبر عدو للبيئة الفلسطينية: تقرير فلسطيني .48
 ان إسرائيل أكبر عدو للبيئة ، صدر اليوم،عامة الفلسطينية لالستعالمات قال تقرير للهيئة ال:غزة

الفلسطينية مشيرا الى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي حولت السهول الخضراء إلى سهول جرداء بعد 
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من األسالك الشائكة وابراج  تجريفها وإقامة المستعمرات اإلسرائيلية ومناطقها األمنية، وأحاطتها بحلقات
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل عمدت إلى جعل األراضي الفلسطينية مكبا لنفاياتها  .راقبة العسكريةالم

الصلبة والسائلة والسامة لتنشر روائحها وغازاتها وإشعاعاتها الخطيرة، إضافة إلى استنزافها للمياه التي 
  .يئةتتعرض إلى التلوث في جزئها القليل الباقي مما أثر بشكل واضح على الب

  3/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
 

 ة الغربيةفضلألبناء ا لغي بطاقات الجسور الصفراءاألردن ي .49
 أن الحكومة األردنية تعتزم الغاء جميع بطاقات الجسور الصفراء، ، شبه حكومية،ذكرت مصادر :عمان

نية بطاقات جسور صفراء وتصرف الحكومة األرد. واستبدالها ببطاقات خضراء قبل نهاية العام الحالي
لمن تعتبرهم مواطنين اردنيين من أبناء الضفة الغربية، يحق لهم اإلقامة داخل األردن، ومنحوا ارقاما 

أما البطاقات الخضراء، فتصرف لمن تعتبرهم الحكومة األردنية مواطنين فلسطينيين يحق . وطنية اردنية
وزون ارقاما وطنية اردنية، وتعتبر الضفة الغربية مكان لهم اإلقامة داخل األراضي األردنية، لكنهم ال يح

وبذا، فإن حملة البطاقات الصفراء حاليا، وفي حال استبدالها ببطاقات خضراء، ستسحب . اقامتهم الدائم
منهم دفاتر العائلة األردنية، وستصرف لهم جوازات سفر اردنية مؤقتة لمدة سنتين، بدال من الجوازات 

س سنوات، وسيحرمون من العمل في األردن، ومن تسجيل ابنائهم في المدارس الدائمة ومدتها خم
. الحكومية، وتلقي العالج في المستشفيات الحكومية األردنية والحصول على رخص قيادة سيارات اردنية

  . كما ستتم معاملتهم باعتبارهم مواطنين فلسطينيين
 4/6/2007الشرق القطرية 

  
  ي لألمن وإدارة األزماتالبدء بإنشاء المركز الوطن .50

كشفت الحكومة األردنية عن تفاصيل جديدة حول إنشاء المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات، الذي 
وقال وزير الداخلية األردني عيد الفايز، خالل لقائه مع الحكام . 2009سيباشر عمله مطلع العام 

لمركز يهدف إلى التعامل مع المستجدات إن ا" ، أمس،اإلداريين ومندوبي الوزارات واألجهزة األمنية
  ."والتحديات التي تستهدف الوطن للمحافظة على األمن واالستقرار في البالد

  4/6/2007البيان اإلماراتية   
  

  طوقان يناقش الملف النووي األردني مع جهات دولية .51
 التعليم العالي ووزير الدكتور خالد طوقان، وزير"قالت مصادر أردنية مطلعة إن : لقمان اسكندر - عمان

التربية والتعليم األردني المكلف باإلشراف على ملف الطاقة النووية في األردن، يبحث في الوقت 
الحاضر مع جهات دولية لم يكشف النقاب عنها، ملف وضع الترتيبات الالزمة لمشروع بناء المفاعل 

. "المليار دوالر، والذي يعول عليه األردنالنووي األردني لألغراض السلمية، الذي تبلغ كلفة بنائه نحو 
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية البرادعي، قد أعرب عن استعداد الوكالة لمساعدة األردن في 

  .اإلفادة من الطاقة النووية السلمية
  4/6/2007البيان اإلماراتية 

  
  ى حدود المخّيم القديمواالشتباكات تنتقل إل" فتح االسالم"ـعلى مواقع ل يسيطرالجيش  .52

تميز اليوم الرابع عـشر     : نهر البارد نزيه الصديق    من مراسلها في     4/6/2007 األخبار اللبنانية    ذكرت
بتحـوالت  " فتح اإلسالم "من االشتباكات الجارية في مخيم نهر البارد بين الجيش اللبناني ومسلحي حركة             

ى المفاصل الرئيـسية عنـد مـدخلي المخـيم          بارزة على األرض، وبتمكّن الجيش من بسط سيطرته عل        
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الشمالي في العبدة والشرقي في المحمرة، إضافة الى دخوله مواقع عدة للمسلحين في هذين المحـورين،                
، إضـافة   9وأفادت المعلومات أن شهداء الجيش اللبناني بلغوا في اليومين الماضيين            .ووضع يده عليها  
داخل مخيم نهر البارد، فيما بقيت المعلومات قليلة ومتناقـضة           ضحية بين المدنيين     20الى سقوط قرابة    

في صـفوفها بـسبب تعـذّر االتـصاالت         " فتح اإلسالم "عن حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها حركة        
وفيما اعتُبر تهديداً غير مباشر لقوات حفظ الـسالم الدوليـة فـي              .وصعوبتها مع المقيمين داخل المخيم    

 إن بارجـة لقـوات      ،ليل الـسبت  " رويترز"حدث باسم المتشددين ابو سليم طه لـ        جنوب لبنان قال المت   
ونفت قيادة الجيش مديرية التوجيه     . اليونيفيل انضمت إلى القتال وقصفت مخبًأ للمدنيين وأوقعت إصابات        

قتة في  هذا االدعاء جملةً وتفصيالً وال سيما أن هذا األمر ال يندرج ضمن مهمة قوات األمم المتحدة المؤ                
ودعمت قيادة اليونيفيل   ". لبنان، وبالتالي فإنها ترفض أي تدخل عسكري في هذا الشأن من أي جهة كانت             

بيان قيادة الجيش اللبناني ونفت بدورها جميع االدعاءات التي تقول إن قواتها البحرية تشارك الجيش في                
ات التـي تحـصل داخـل المخـيم      مؤكدة أن ال عالقة لها بشكل قاطع بالتطور    ،قصف مخيم نهر البارد   

 الذي ينص على مساعدة السلطة اللبنانية بمنع تـدفق          1701وخارجه ألن دورها محصور ضمن القرار       
وأوضحت أن انتشار القوات الدولية البحرية على طـول الـسواحل           . األسلحة غير الشرعية عبر البحر    

جهته، عبر قائد قوات اليونيفيل الجنـرال       من  . اللبنانية ال يزال كما هو ولم يحدث أي تغيير في مهماتها          
تضامنه الكامل مع رفاق السالح في الجيش اللبناني تجاه أحداث الـشمال التـي              "كالوديو غراسيانو عن    

  ".أحر التعازي لسقوط عدد من الشهداء"، مقدماً إلى قيادته "نتابعها عن كثب
أن "ناطق الرسمي باسمها أبو سليم طـه        عبر ال " فتح اإلسالم "أعلنت حركة    4/6/2007 السفير   اضافتو

عن أن الحركة   " السفير"، وتحدث في اتصال مع      "االنسحاب والتراجع إلى مواقع خلفية هو تكتيك عسكري       
ما تزال تمسك بزمام االمور، وهي ماضية في الدفاع عن المخيم وأبنائه، ولن ترضخ لكل الضغوط التي                "

 او اإلمعان في قصف المدنيين سيترتب عليه رد قاس مـن            من أن دخول المخيم   "وحذر  ". تمارس عليها 
  ". الحركة

عباس زكي التأكيد على احتـرام      " منظمة التحرير الفلسطينية  "جدد ممثل    4/6/2007المستقبل  واوردت  
لـن  "، مؤكدا ان الفلسطينيين     "فتح االسالم "الفلسطينيين لسيادة القانون اللبناني، وكرر التبرؤ من عصابة         

اتحدى اي جـيش ان يخـوض       "، وقال   "عصابات، بل سنقدم كل التعاون الزالة هذه العصابة       يحموا اي   
معلنا ". معركة كهذه ان من حيث الصعوبة والدقة ووجود ضحايا بنسبة قليلة جدا مقارنة مع الواقع القائم               

ـ  ". أشهر والمعالجة ستكون غير عسكرية6مظاهر الفصائل المسلحة في لبنان ستنتهي خالل        "أن   دوره، ب
في لبنان سلطان أبو العينين أي استهداف للمدنيين داخل مخيم نهر البارد مـن              " فتح"نفى أمين سر حركة     

البعض يحاول أن يروج لهذا األمور، لكن الحقيقة أنه، ومنذ          " ان   هقبل الجيش اللبناني، وقال في تصريح ل      
، منبها الى أن لجـوء أفـراد        "فيفةبداية المعركة، لم يسقط سوى أربعة جرحى من المدنيين وجراحهم ط          

 ".إنما يهدف الى التحريض على الجيش اللبناني"العصابة الى المساجد 
 36 جنديا و  44 بينهم   110ارتفع عدد القتلى خالل اسبوعين من الصراع الى          4/6/2007 عكاظ   وافادت

 صوتيا لرجل قالـت     القطرية تسجيال " الجزيرة"من جهة اخرى، بثت قناة       . مدنيا 20متشددا على االقل و   
انه المسؤول الثاني في فتح االسالم شهاب قدور المعروف بابو هريرة نفى فيه االخبار التي تحدثت عن                 

وكانت الوكالة الوطنية لالعالم الرسمية افادت في وقت سابق عن مقتل ابو هريرة وثالثة مقاتلين                .مقتله
 .آخرين في فتح االسالم

  
    "جند الشام" الحلوة بين الجيش وعينمخيم اشتباكات عنيفة في  .53

 في تعميـر عـين      ، مساء امس  ،اندلعت اشتباكات : محمد صالح  من مراسلها  4/6/2007السفير  اوردت  
، وأدت الى اصابة اربعة اشخاص من المدنيين        "جند الشام "الحلوة بين الجيش اللبناني وعناصر من تنظيم        
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ة، اضافة الى حركة نزوح كثيفة مـن اللبنـانيين          بجراح، وتردد ايضا عن اصابة جنديين بجراح متوسط       
وتعددت الروايات حول اسبابها، حيث افيد ان عناصر        . والفلسطينين من التعمير واطراف المخيم الشمالية     

لم يمت فأطلقوا عيارات ناريـة      " فتح االسالم "ابلغوا بداية ان ابو هريرة المسؤول الثاني في         " جند الشام "
 انهم بعد حين جاء من يبلغهم بانه قتل، وعلى اإلثـر اسـتنفروا بكامـل عـدتهم                  في الهواء ابتهاجا، اال   

وعديدهم، بينهم عدد من المقنعين، وانتشروا بين منطقة الطوارئ وآخر حاجز للجيش اللبناني في تعمير               
ألقى قنبلـة هجوميـة علـى الحـاجز         " جند الشام "ووفقا للمصادر االمنية ان احد عناصر       . عين الحلوة 

كور، اتبعت بصليات وزخات نارية كثيفة على الحاجز وعلى نقاط تمركز الجيش مقابل المخيم وفي               المذ
منطقة السكة وحتى في الجيوب التي يتمركز فيها الجيش عند المدخل الفوقاني مقابل المستشفى الحكومي               

دام القـذائف   وقد سيطر القنص الغزير على ما عداه اضافة الى اسـتخ          . والتي تؤدي الى مخيم الطوارئ    
 500والقنابل اليدوية، اضافة الى استخدام االسلحة المضادة من نـوع           " ار بي جي  "الصاروخية من نوع    

اال ان احـدا لـم     .  ملم 106ودوشكا، في حين تحدثت مصادر عن سقوط قذائف هاون وقذائف من عيار             
قياسا " جند الشام "جانب  تشارك في هذه االشتبكات الى      " عصبة االنصار "وسرت شائعات بان    . يؤكد ذلك 

اال . الى اتساع رقعة االشتباكات لتشمل مخيم الطوارئ حيث السيطرة الفعلية والميدانية لعصبة االنـصار     
ان مصادر لجنة المتابعة الفلسطينية العليا ومصادر فصائل منظمة التحرير والقوى االسـالمية وقـوى                

وتحدثت شائعات  . على التهدئة وسحب المسلحين   التحالف نفت هذه المعلومات، واكدت ان العصبة تعمل         
اال ان هذا االمر لم يحصل مطلقا النه لم يسجل          . اخرى عن مشاركة فتح في هذه المعركة ضد جند الشام         

وعلى اثر تمادي االشتباكات وخشية توسع رقعتهـا ولمنـع قيـام            . أي اطالق نار بين حواجز الطرفين     
على حاجز الحسبة غربي المخـيم،      " ار بي جي  "اطالق قذيفتي   محاور ثابتة في هذه المنطقة خاصة بعد        

وتعرض نقاط الجيش في السكة غربي المخيم ايضا الطالق نار، وعلى وقع هذه الوقائع الميدانيـة، بـدأ     
تحرك واسع للجنة المتابعة بكامل اعضائها وتحديدا من مسؤول عصبة االنصار ابـو طـارق الـسعدي              

تح في لبنان منير المقدح والشيخ جمال خطاب وابو شـكيب العينـا عـن               والمشرف العام على ميليشيا ف    
الجهاد االسالمي وابو احمد فضل ممثل حماس وفؤاد عثمان عن الديموقراطية، ونزلت الى االرض تحت              

حتى ان مصادر فلسطينية ابلغت     . الرصاص خاصة ان رد الجيش كان قاسيا جدا بشكل لم تعتده المنطقة           
 هدد في حال توسع رقعة االشتباكات وتطورها بأنه سيستخدم في المعركـة غـزارة               ان الجيش " السفير"

 استخدم ناقالت جند شوهدت تتوغل في       قدنيران غير مألوفة ومتنوعة من التالل المشرفة على المخيم، و         
 وحوالى التاسعة اال ربعا تمكنت لجنة المتابعة من االتفاق على وقـف الطـالق             . االحياء الضيقة للتعمير  

النار، وجرى اتصال بين المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود ورئـيس فـرع                
مخابرات الجيش اللبناني العقيد عباس ابراهيم من اجل العمل على وقف اطالق النار، خاصة ان حمـود                 

االت بـين   وعلى االثر جرت اتـص    . تحرك ميدانيا على االرض مع الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة        
. العقيد ابراهيم واعضاء لجنة المتابعة، وتم االتفاق على وقف اطالق النار بدءا من الساعة التاسعة لـيال                

كما شارك في االتصاالت للجم الموقف نائبا المدينة بهية الحريري واسامة سعد ورئيس البلدية الـدكتور                
مع العقيـد ابـراهيم ومـع الفـصائل         عبد الرحمن البزري والشيخ ماهر حمود الذين اجروا اتصاالت          

ادت قـد   و. الفلسطينية لتثبيت وقف اطالق النار، وشملت االتصاالت الرئيس نبيه بـري فـي بيـروت              
 فيهـا   تنـدلع ااالشتباكات الى اضرار مادية في عدد من المنازال والسيارت والمحال التجاريـة التـي               

  . النيران
اعلن ناطق لبناني ان جنديين لبنانيين قتال فـي         : وممن بيروت ظهر الي    4/6/2007 وكالة سما    واضافت

 .االشتباكات التي تدور منذ االحد بين الجيش اللبناني وناشطين اسالميين عند مدخل مخيم عـين الحلـوة             
وبمقتل هذين الجنديين ترتفع حصيلة ضحايا االشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم جند الشام الى قتيلين               

 .علن الجيش اللبناني ايضا جرح ستة من جنودهوا .حد عشر جريحاأو

  

            26 ص                                    742:         العدد                        4/6/2007 األثنين: التاريخ



  

  

 
 
  
  

  ليست حماس" فتح اإلسالم"و.. 1969نتقد اتفاقية ي: تقرير أمريكي .54
مركـز  ،  قال مركز جيمس تاون للدراسات المتخصص في قضايا اإلرهاب        :  أحمد عبدالهادي  -واشنطن

ن منظمة فـتح اإلسـالم       في تقرير أصدره مؤخرا تناول خالله أحداث مخيم نهر البارد إ           ،بحثي أمريكي 
ألن فتح اإلسالم ال تضع خطوطـا حمـراء         "تختلف جوهريا عن منظمة حماس في األراضي الفلسطينية         

تفجر القتال  "وقال المعهد في تقريره المعنون       ."على حركتها وقد تتورط في أعمال عنف طائفية في لبنان         
 في نهر البارد بدأت منـذ هجـرتهم مـن           إن مأساة الفلسطينيين المدنيين   " في لبنان ينبئ عن عنف قادم     

 وإن فتح اإلسالم تحاول استثمار المعاناة في معسكرات الفلسطينيين بلبنان إلغـراق             1948فلسطين عام   
أوال . لقد دعم وصول األوضاع إلى نقطة االنفجار ثالثة عوامل        "وأضاف المعهد    .البالد في أعمال العنف   

 خارج نطاق سيطرة السلطات اللبنانية نتيجة التفاقيات بين         1969كون المعسكرات الفلسطينية ومنذ عام      
 ."وأدى ذلك إلى إعطاء الفلسطينيين في المعسكرات الثقة في حكـم أنفـسهم             .لبنان ودول عربية أخرى   

وأشار التقرير إلى أن تلك االتفاقيات أدت إلى إبعاد السلطات اللبنانية تماما عن المعـسكرات ومـن ثـم                  
رات إلى منطقة يلجأ إليها الهاربون من العدالة في لبنان سواء كانوا مجرمين مـدنيين          تحولت تلك المعسك  

وأشار التقرير إلى بحث أعده األكاديمي الفرنسي برنار         .عاديين أو عناصر ذات صلة باألعمال اإلرهابية      
وسوريين روجيه الذي عاش لفترة في معسكر عين الحلوة قال فيه إنه التقى وحاور متطرفين جزائريين                

أن القوات المـسلحة اللبنانيـة تقاتـل    "وأضاف التقرير . ومصريين ومن جنسيات أخرى في عين الحلوة      
وكان العامل الثاني هو عودة عدد من الفلسطينيين وغيـر الفلـسطينيين ممـن               ".هؤالء المتطرفين اآلن  

ن انعكـاس الخـالف اللبنـاني       أما العامل الثالث فقد كا    . شاركوا في القتال بالعراق إلى مخيم نهر البارد       
الداخلي على الوضع في لبنان بأكمله، ومحاولة المتطرفين إشعال خطوط التماس الطائفية على نحو مـا                

إن سوريا تعد مـن     "ووضع التقرير بعض عالمات االستفهام حول موقف سوريا قائال           .حدث في العراق  
  .المستفيدين المؤكدين من حالة عدم االستقرار في لبنان

  4/6/2007لوطن السعودية ا
  

  البارد لم تعط الفرصة الكافية مخيم  مبادرات حل أزمة :رابطة علماء فلسطين .55
ان كل المبادرات التي اطلقت لحل مشكلة       "في لبنان   " رابطة علماء فلسطين  "أعلنت  :  محمد صالح  -صيدا

وشككت برواية  ". ط مسدود مخيم نهر البارد لم تعط الفرصة الكاملة، حتى يقال أنها فشلت او وصلت لحائ             
واكدت على لسان رئيس وفد الرابطـة       . بقصف مواقعها في المخيم   " اليونيفل"عن مشاركة   " فتح االسالم "

ان هذا األمر يحتاج إلى تحقق ودقة وهذا يستدعي الحـذر مـن الجميـع وأن ال                 "الشيخ داوود مصطفى    
 امس، بجـوالت    ،لرابطة برئاسة الشيخ مصطفى   وقام وفد ا  ". يتعاطوا بقضايا إال بعد التثبت والتأكد منها      

والتقى على التوالي برئيس بلدية صيدا الـدكتور عبـد        . وعقد لقاءات في مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة       
الرحمن البزري، رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد والنائب بهية الحريري، حيث جرى              

أن أي حل يحتـاج     "واعتبر الشيخ مصطفى إثر اللقاء      . لباردعرض األوضاع والتطورات في مخيم نهر ا      
إلى إعطاء فرصة كاملة، تبدأ بوقف سريع إلطالق النار من اجل إغاثة المصابين بين المـدنيين، ودفـن                

ما نريده من خالل جولتنا هو      "وقال  ". الذين استشهدوا، وكذلك إعطاء فرصة لعمل قد يحقق الخير للجميع         
 فيه القبول عند الدولة اللبنانية، من خالل اعطاء فرصة للرابطة لتقـوم بمـسعاها               ان نخرج بتوجه نلقى   

ونتمنى أن يحقق هذا المسعى لدولة لبنان وجيشه وأمنه الخير وصالحا للوضع الفلسطيني             . الذي بدأت به  
 كـان  في االسبوع الفائت"عن الوضع االنساني في مخيم البارد، اشار الشيخ مصطفى الى انه            ". في لبنان 

وتبـين ان معظـم المـساجد      .  شهيدا فلسطينيا داخل المخيم    16 و 160عدد الجرحى من المدنيين حوالي      
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الى إجـراء   "ودعا البزري   ". قصفت وهناك قول انه كان يتواجد فيها مسلحون وهذا الكالم ليس صحيحا           
يها إضافة الى التمثيل    تحقيق جدي حول كيفية نشوء هذه الظاهرة في لبنان، وعن مقدار التمثيل اللبناني ف             

غير اللبناني، وحقيقة ما يشاع عن تورط بعض أجهزة الدولة اللبنانية وبعض القوى الـسياسية اللبنانيـة                 
واعلن  ". التابعة للسلطة، في تسهيل عمل هذه الظاهرة وفي تطويرها وذلك الستخدامها في اهداف اخرى             

خابرات العربية تعمـل بالتنـسيق مـع المخـابرات        ان بعض اجهزة الم   "النائب سعد بعد اللقاء مع الوفد       
االميركية الثارة الفوضى على الساحة اللبنانية، عبر رعاية مجموعات تصدر الى لبنان تمهيدا لمزيد من               

اطرافا وفئات لبنانية بتوفير الحماية والرعايـة لمثـل هـذه           "واتهم  ". التدخل االجنبي في الساحة اللبنانية    
ان الرئيس فؤاد السنيورة وفريقه يريدون إلحـاق لبنـان بالمنظومـة            "رأى سعد   و". الجماعات في لبنان  

االمنية االميركية في المنطقة، وهذا ما سيؤدي الى ان يدفع لبنان وشعبه والفلسطينيون المقيمون فيه مـن    
ـ         "واعتبر  ". امنهم واستقرارهم اثمانا غالية وباهظة     وى ان الهدف االساسي في نهاية االمر هو محاصرة ق

ومن المقرر ان يلتقي وفد الرابطة      ". المقاومة في لبنان وفلسطين لمصلحة المشروع االميركي االسرائيلي       
الشيخ ماهر حمود وقيادة الجماعة االسالمية في صيدا، ثم ينتقل الى مخيم عين الحلوة لالجتماع بـالقوى                 

  . االسالمية والفصائل الفلسطينية
  4/6/2007السفير 

  
 سعوديين سلموا انفسهم قبل مواجهات نهر الباردو دي لبنانيتعاون امني سعو .56

 كشف رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة النقاب عن قيام ثالثة سعوديين من             :عبداهللا العريفج -بيروت
عناصر تنظيم فتح االسالم االرهابي بتسليم انفسهم للقوى االمنية اللبنانية قبل اندالع المواجهات في مخيم               

في السراي الحكومي امـس ان تـسليم        " عكاظ"وقال السنيورة في اتصال هاتفي اجرته معه         .باردنهر ال 
اشار الى ان    .الثالثة النفسهم جاء بعدما تبينوا حقيقة فتح االسالم ومخططاته االرهابية ونواياه االجرامية           

المن الداخلي اللبناني اللواء    الى ذلك نفى مدير عام ا      .الثالثة سيعادون الى المملكة بعد استكمال محاكمتهم      
واكـد فـي     .اشرف ريفي ان تكون السلطات االمنية اللبنانية قد اعتقلت سعوديين بعد اندالع المواجهات            

انه ال يوجد اي موقوف سعودي من عناصر التنظيم بخالف الثالثة الذين سلموا             " عكاظ"اتصال هاتفي مع    
المختصة في المملكـة مـررت معلومـات امنيـة           ان السلطات    "عكاظ"في غضون ذلك علمت      .انفسهم

واستخباراتية لنظيراتها اللبنانية عن تنظيم فتح االسالم قبل اشهر من ظهوره وذلك في اطـار الجهـود                 
االقليمية والدولية التي تبذلها المملكة في مكافحة االرهاب كظاهرة تتطلب تضافر الجهـود لمحاصـرته               

  . والقضاء عليه
  4/6/2007عكاظ 

  
  "فتح اإلسالم"الغيط يؤكد دعم مصر للبنان في المواجهة مع أبو  .57

تلقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس رسالة لم يكـشف عـن   :  عمر عبد الرازق -القاهرة
مضمونها من نظيره اللبناني طارق متري، واكتفت مصادر الخارجية المصرية باإلشارة إلى أن الوزير              

من جانبه أكـد     . عن شكر لبنان لمصر على وقوفها معه في األزمات المتتالية          اللبناني أعرب في رسالته   
استقرار لبنان ومساندتها للحكومة والجيش في عملية السيطرة على األراضي          مصر   دعم    على أبو الغيط 

ودعا أبو الغـيط فـي     .بإثارة الفوضى وخرق القانون   " فتح اإلسالم "اللبنانية وعدم السماح لتنظيمات مثل      
ضـرورة اسـتئناف    "ريح صحافي عقب استقباله علي الحلبي القائم باألعمال اللبناني بالقاهرة، إلـى             تص

 .الحوار بين اللبنانيين في أقرب فرصة خاصة
 4/6/2007الشرق األوسط 
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 موسى يطالب الرباعية برد على المبادرة العربية .58
لعربية عمرو موسى عن أمله فى أن أعرب االمين العام لجامعة الدول ا:  هناء البنهاوي-القاهرة 

يتضمن االجتماع القادم للجنة الرباعية الدولية حول عملية السالم الذي سيعقد بالمنطقة قريبا ردا على 
وقال نحن فى انتظار الرد والتعامل االيجابى مع ما نعرضه فى إطار احياء . المبادرة العربية للسالم

وقف سياسات تغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لالراضي عملية السالم وأن يكون معها اجراءات ت
وأوضح موسى في تصريح للصحفيين، أمس، أن من ضمن . العربية المحتلة حتى تنخفض حدة التوتر

هذه االجراءات التعامل الجدي مع موضوع االسرى الفلسطينيين والدماء التى تسفك بتأكيد وقف اطالق 
واعتبر بيان الخارجية المصرية بشأن اجتماع . الم عادل ومتوازنالنار مع استئناف التوجه نحو س

المجموعة الرباعية الدولية انه يعبر عن وجهة نظرنا جميعا، وعن عالمات االستفهام التي رفعها ازاء 
بيان الرباعية الدولية مشددا على ضرورة أن تكون سياسة الرباعية متوجهة حقيقة الى العمل الجدى 

الستيطان االسرائيلى ولدفع االمور نحو استعادة االستقرار وانهاء االحتالل وقيام لوقف الحصار وا
 0السالم

  4/6/2007عكاظ 
  

     الجامعة العربية تطالب الفصائل الفلسطينية بتنفيذ اتفاق مكة  .59
طالب األمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية السفير محمد صبيح :  د ب أ-القاهرة 

فصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق مكة بتنفيذ آليات االتفاق وأهمها السيطرة على السالح في قطاع ال
ترك الفصائل "وأكد صبيح ضرورة ". خارج إطار المقاومة"غزة شريطة أن يكون نزع السالح 

حتياجهم أهمية االجتماعات في الداخل ال"، مشيرا إلى " الفلسطينية تداوى جراحها على أرض فلسطين
ضرورة قيام الفصائل بالسيطرة على التحريض اإلعالمي والسيطرة "ودعا إلى ". إليها أكثر من الخارج

على المسلحين إلنهاء أخطاء الجميع الذين وقعوا على اتفاق مكة وعادوا بفرحة التوقيع ولم يقوموا 
  ".بواجباتهم نحو االتفاق

قف غدا دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا العالم العربي سي"من جهة أخرى، قال صبيح إن 
 على المستوى الرسمي ومثله الشعبي تحت راية أن السالم ممكن 1967في حرب الخامس من حزيران 
وطالب المنظمات واالتحادات العربية الرسمية والشعبية على مستوى ". من خالل مبادرة السالم العربية

هناك أراض عربية محتلة وانتهاكات "ألمن واألمم المتحدة للتذكير بأن العالم بإرسال رسائل إلى مجلس ا
وقال األمين العام ". إسرائيلية وتوسعة في االستيطان وتوضيح أن العالم العربي لديه حقوق لن ينساها

ضعف حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت "المساعد لشؤون فلسطين إنه بالرغم من 
لمناصب، سيستمر التحرك العربي في شرح المبادرة للرأي العام العالمي ومنظمات وتنافسها على ا

  ".المجتمع المدني وخاصة داخل إسرائيل
  4/6/2007الدستور 

  
 بدء العد العكسي النهيار إسرائيل: أحمدي نجاد .60

كرر الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، أمس، دعوته  : أحمد حسن، الوكاالت-طهران ،مدريد 
العد العكسي للقضاء على النظام الصهيوني قد بدأ على أيدي "إزالة إسرائيل من الوجود، وقال إن ب

 ."الشعبين اللبناني والفلسطيني، وإن شاء اهللا سنشهد قريبا سقوط هذا النظام
  4/6/2007الوطن السعودية 
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 "الجنايات الدولية" شعبية مصرية تحيل بن أليعازر إلى محكمة .61
قضت محكمة شعبية مصرية، أمس، بإحالة الجنرال اإلسرائيلي بنيامين بن  :شرف الفقي  أ-القاهرة 

أليعازر إلى محكمة الجنايات الدولية، وأدانته بتعذيب وقتل أعداد كبيرة من األسرى المصريين خالل 
  .1967حرب يونيو 

  4/6/2007الوطن السعودية 
  

  عائدين من سجون اسرائيل3مصر تفرج عن  .62
كد اللواء احمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية المصرى انه سيتم خالل االيام القليلة القادمة ا: القاهرة

االفراج عن ثالثة مصريين كانوا قد عادوا من اسرائيل بعد قضاء فترة عقوبة اربع سنوات هناك بعد 
ترازية لمصلحة االمن  مشيرا الى ان هؤالء تم اتخاذ االجراءات االح،انتهاء كافة االجراءات الخاصة بهم

ونفى ضياء الدين امام لجنة حقوق االنسان فى مجلس .  بعد ان تسلمتهم السلطات المصريةيالقوم
 ما اشيع عن اختفاء المصريين الثالثة مؤكدا انهم محجوزون باجراءات قانونية وان ، امس،الشعب

وكان عدد من . لالمن القومى المصرىاالفراج سيتم بعد اتخاذ كافة االجراءات الكفيلة لمزيد من الحماية 
نواب االخوان المسلمين قد اكدوا اختفاء هؤالء المصريين منذ عودتهم من اسرائيل وتسلم السلطات 

 ي فى حين انهم كانوا يتصلون باهلهم فى مصر طوال سنوات سجنهم ف،المصرية لهم على الحدود البرية
  .اسرائيل

  4/6/2007الشرق القطرية 
  

 العربي والدولي" الرباعيين"ية لعقد اجتماع مشترك بين اتصاالت مصر .63
 من  تجري مصر اتصاالت مكثفة مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية السالم، :القاهرة

ناحية، وأطراف الرباعية العربية من أجل الترتيب لعقد اجتماع مشترك بين المجموعتين بالقاهرة خالل 
هر الجاري أثناء الزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس النصف الثاني من الش

وقالت مصادر دبلوماسية إن االجتماع المرتقب سيناقش سبل تفعيل المبادرة العربية للسالم،  .للمنطقة
اس حم(ومن المتوقع عقده بعدما تنتهي المشاورات الجارية في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية الخمس 

حتى تكون هناك رؤية واستراتيجية فلسطينية واضحة للتسوية ) وفتح والجهاد والشعبية والديمقراطية
  . النهائية

  4/6/2007الخليج اإلماراتية 
 

  على اسرائيل أن تزيل الجدار العازل: العفو الدولية .64
زل الذي تبنيه اسرائيل    قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد، إن الجدار العا         :  جيرمي لوفيل  -لندن  

. ليعزلها عن االراضي الفلسطينية أدى الى سقوط قتلى وتسبب في معاناة بين الفلسطينيين ويجب هدمـه               
، جديدا  1967 عاما على حرب عام      40ولم يضف التقرير، الذي يصدر يوم االثنين عشية ذكرى مرور           

. ة أمد الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني    سوى أنه حذر من أن مواصلة العمل في مشروع الجدار يهدد بإطال           
األمنية المـشروعة ليـست     ... مخاوف اسرائيل "وقالت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا          

مبررا لالنتهاكات الصارخة للقانون الدولي أو إلساءة معاملة آالف الفلسطينيين من خالل برنامج ضـخم               
جدار الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية غير مشروع ألنه يبنـى           وقالت اسرائيل إن ال   ." للعقاب الجماعي 

على أراض محتلة منع وصول فلسطينيين يفجرون أنفسهم إلى مدن اسرائيلية وانه قد يزال في ظل اتفاق                 
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االقتصاد الفلسطيني انهار بالفعل تحت وطأة القيـود        "وقال التقرير   . للسالم يتم التوصل إليه في المستقبل     
وال يؤدي ذلك اال الى زيادة اليأس والفقر بين شباب فلسطيني يتحـول             ... لتي تفرضها اسرائيل  القاسية ا 

تحـت وطـأة    "كما هاجم التقرير الذي جـاء تحـت عنـوان           ." على نحو متزايد الى مواقف أكثر تشددا      
عهـا  سياسة حواجز التفتيش المتنقلـة التـي تتب       "فلسطينيون تحت الحصار في الضفة الغربية       .. االحتالل

اسرائيل والذي قال إنها كانت سببا مباشرا في حاالت للوفاة من خالل تأخير غيـر ضـروري ألنـاس                   
خالفا للمزاعم الرسمية حول احتياجات اسرائيل االمنية العامـة  "وقالت ألن  . يحاولون الوصول للمستشفى  

دو لصالح المستوطنات   فإن حواجز التفتيش وتقييد التنقل على طرق الضفة الغربية وجدت فقط على ما يب             
 صـفحة إن    50ويقول التقرير الذي جاء في      ." في حين أن المستوطنات نفسها غير قانونية      .. االسرائيلية

الجدار شيد عن عمد لمصادرة أراض فلسطينية تصل مساحتها الى عشرة بالمئة مـن مـساحة الـضفة                  
تقرير أن منازل الفلسطينيين تهـدم      ويضيف ال . الغربية فيما يصفه بأنه اغتصاب لالراضي برعاية الدولة       

بالجرافات في حين توافرت الحماية لمستوطنات اسرائيلية على االراضي الفلسطينية اعتبرهـا مجلـس              
وقدم التقريـر قـوائم     . األمن التابع لالمم المتحدة غير مشروعة حيث جرى تحويل مسار الجدار لتجنبها           

 حاجز تفتيش على الجدار أو حـواجز        550 في عبور    بمرضى أو مصابين قال إنهم توفوا نتيجة للتأخير       
التفتيش المتنقلة أو سقطوا برصاص القوات االمن اإلسرائيلية التي تحرس أبراج المراقبة فـي الجـدار                

 كيلومتر من الخليل في جنوب الضفة الغربيـة      100وأشار التقرير إلى أن الطريق الممتد بطول        . العازل
طعه المستوطنون االسرائيليون في أقل من سـاعتين قـد يـستغرق مـن        الى نابلس في شمالها والذي يق     

ودعت منظمة العفو الدولية اسرائيل إلى إنهاء       . الفلسطينيبن اغلب اليوم أو يتعذر عليهم السير فيه بالمرة        
سياسة اإلغالق والقيود على التنقل ووقف بناء الجدار وهدم األجزاء التي تم تشييدها علـى االراضـي                 

  .ية ووقف بناء المستوطنات والتوقف عن تدمير البيوت الفلسطينية لضمان العدالة للجميعالفلسطين
  4/6/2007رويترز 

  
 بوتين يهدد بالرد على الدرع األميركية بإعادة توجيه صواريخه نحو أوروبا .65

 صعد الرئيس الروسي فالديمير بوتين انتقاده لخطة الواليات المتحدة نشر درع مضادة: موسكو، روما
للصواريخ في شرق أوروبا الشرقية، مهدداً بإعادة توجيه الصواريخ الروسية نحو أوروبا في عملية 

، في وقت حذر وزير خارجيته سيرغي الفروف من ان "إعادة توازن قد تعيد تحريك سباق التسلح"
 من دون موسكو ستزيل التهديدات التي تمثلها الدرع األميركية في حال نشرها قرب الحدود الروسية،

ويأتي هذا التصعيد عشية اللقاء المرتقب بين بوتين والرئيس األميركي جورج  .إعطاء مزيد من التوضيح
بوش خالل قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في ألمانيا األربعاء، وسط أجواء تشاؤم أوروبية بنتائج 

 .القمة
يركا خطة نشر الدرع الصاروخية فاجاب وسئل بوتين عما اذا كان سيفعل ذلك مرة اخرى اذا نفذت ام

اذا امتدت القدرات النووية األميركية الى األراضي األوروبية، فعلينا تحديد ": واضاف ."بالطبع نعم"
وعلى قادتنا العسكريين تحديد هذه األهداف وكذلك االختيار بين الصواريخ . أهداف جديدة في أوروبا

نريد إعادة توازن المنظومة الدفاعية بأنظمة هجومية ": ، موضحاً"الباليستية والصواريخ العابرة للقارات
 ."اكثر فاعلية وأننا ندرك تماماً ان هذا األمر سيعيد تحريك سباق التسلح لكننا لن نكون مسؤولين عن ذلك

 الدرع المضادة للصواريخ جزء من نظام نووي يحمي األراضي ،هذا األمر يثير قلقنا": وأكد بوتين
يقولون لنا "، مضيفاً ان األميركيين "، وللمرة األولى في التاريخ ستنشر عناصر منه في أوروبااألميركية

. ان هذه المنظومة الدفاعية هي للتصدي للصواريخ اإليرانية، لكن إيران ال تملك صواريخ بهذا المدى
 ."بالتالي، من الواضح ان يثير هذا المشروع قلقنا نحن الروس

  

            31 ص                                    742:         العدد                        4/6/2007 األثنين: التاريخ



  

  

 
 

إذا ظهرت مكونات ":  الرسمية الروسية"24-فيستي "فروف في مقابلة مع قناة في غضون ذلك، قال ال
من الترسانة األميركية قرب حدودنا، فسنضطر الى إزالة األخطار المحتملة الناتجة من نشر هذه 

يندرج في اإلطار العام لنظام الدفاع األميركي المضاد "وأضاف ان مخطط الواليات المتحدة . "المكونات
يخ حول العالم والذي يجري نشره، طبقاً لتحليالتنا حول روسيا بكاملها وأيضاً في شكل عرضي للصوار

ودعا الفروف إلى مشاورات جديدة حول إقامة درع مشتركة مضادة للصواريخ بين حلف  ."حول الصين
تهديدات استنتاجاتنا تدل بوضوح على ان الدفاع عن النفس من "وقال ان . وروسيا) ناتو(شمال األطلسي 

من األفضل استئناف العمل في إطار مجلس الحلف األطلسي وروسيا حول إنشاء . غير قائمة ال معنى له
  ."درع مشتركة مضادة للصواريخ

  4/6/2007الحياة 
  

  المسؤول غير مسؤول .66
سليم الحص. د  

ائح لو أصغى رئيس الجمهورية إلى نص. مشكلة لبنان، ال بل معضلته، أن المسؤول فيه غير مسؤول
ُأسديت إليه فأعلن استعداده للتنحي أمام مجلس نيابي جديد أو في أضعف اإليمان أمام حكومة جديدة 
تشكل، ألوجد حافزاً قوياً ألطراف النزاع لالتفاق على حكومة جديدة تنقذ البالد من المأزق الذي سقطت 

كان ” ثناء ولمرة واحدة وأخيرةاست“فيه، ولكنه لم يفعل، مع أنه يدرك أن تمديد واليته بتعديل دستوري 
 .مخالفة ملطفة ال بل مغلفة للدستور

ولو أبقى رئيس مجلس النواب على خيط الحوار والتواصل قائماً بين أطراف النزاع لما تدهورت 
العالقات بينهم إلى مستوى القطيعة والتنابذ على وجه أضحى يهدد المجتمع في وحدته، وبالتالي مصيره، 

اع جمع أطراف النزاع في حلقات حوار ثم حلقات تشاور من دون عناء، وهو الوحيد وهو الذي استط
 .القادر على ذلك داخلياً

ولو استقال رئيس مجلس الوزراء قبل أشهر، عند مفصل انسحاب فريق وازن من الحكومة مثالً، لفتح 
مة المستحكمة والمدمرة، الباب أمام تبديل حكومي، ربما برئاسته مجدداً، فيتيح  فرصة غالية لحل األز

ولكنه تذرع بالشرعية والديمقراطية للتمسك بالسلطة، فقال إن الحكومة تكتسب شرعيتها من مجلس 
 .النواب، وهي تتمتع بثقته، وهذا بصرف النظر عن تساؤالت الناس عن شرعية المجلس نفسه

به، ثم إن تركيبة هذا المجلس الكل يعلم أنه انتخب على أساس قانون كان الجميع يعترض عليه وينددون 
جاءت نتاجاً لتحالف رباعي، جمع أطرافاً من مشارب متنافرة، فلم يصمد إال ساعات بعد االنتخابات، 
ويتذرع رئيس مجلس الوزراء بالديمقراطية، مستنداً مرة أخرى إلى كون الحكومة تتمتع بثقة مجلس 

 من صلب الممارسة الديمقراطية؟ إذا أضحت الحكومة باهللا عليك أيها الرئيس، أليست االستقالة.. النواب
محور المشكلة في البلد، كما أضحت في لبنان، أليس من الطبيعي أن تستقيل لتفسح في المجال أمام حل 
للمشكلة قبل أن تتفاقم فتهدد أمن المجتمع وسالمة الوطن وهذا ما وصلنا إليه في لبنان؟ عالم التمسك 

 الوطن وأهله؟ عشرات الحكومات سقطت وتبدلت في تاريخ لبنان الحديث، بكرسي أضحى وباالً على
 فلماذا يا ترى هذه الحكومة القائمة فقط ال يجوز أن تتبدل؟

وأين هو المسؤول األمني في ما يدور من مواجهات دامية على ساحة الشمال، في مخيم نهر البارد؟ 
ا؟ وكيف تزودت بهذا الكم من السالح من دون كيف دخلت المجموعة المارقة؟ وكيف نمت وتعاظم شأنه

علم أجهزة األمن أو انتباهها؟ والعجب أن المجموعة المارقة أضاعت ميزانها فأخذت باالعتداء على 
الجيش اللبناني ومعاملته وكأنه هو العدو الصهيوني، وتتعاطى مع منطقة نهر البارد وكأنها أرض 

 .فلسطين السليبة
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ة العجيبة، ظاهرة أن المسؤول ال يقدم على خطوة تنقذ المجتمع والوطن، سوى أن ال تفسير لهذه الظاهر
البلد مبتلى بواقع أليم، هو أن المسؤول فيه غير مسؤول، وهذه ظاهرة تنم عن هزال، حتى ال نقول 

والمحاسبة، انعدام الحياة الديمقراطية الحقيقية في بلدنا، فالديمقراطية في بالد العالم تتالزم ونهج المساءلة 
 .وهذا ما يفتقر إليه لبنان على وجه صارخ

وحتى المسؤول غير الرسمي في لبنان، أي ذاك الذي يقرر ويتحدث باسم الشعب اللبناني، أو باألحرى 
باسم فئة منه، هو أيضاً غير مسؤول، ال تطاله يد المساءلة والمحاسبة، إنه يطلق المواقف من غير 

جتمع والوطن وسالمة المصير، المهم تسجيل المواقف في سجال عقيم مع اعتبار لوقعها على وحدة الم
األطراف اآلخرين، وال بأس إذا كانت المواقف المعلنة تنطوي على تناقض أو تقلّب في الرؤية 
والموقف، فهو يتعاطى مع من يمثل على أساس أنه قطيع وليس جمهوراً واعياً، معوالً على مجاراة 

 .وكيفما انقلبالناس له كيفما نطق 
ال نجاة للبنان من مأزقه إال عندما يغدو المسؤول فيه مسؤوالً، يتعرض للمساءلة والمحاسبة، والطريق 
إلى هذا المبتغى هو في قانون انتخاب جديد عادل، مبني على الدوائر المختلطة وغير الفئوية، وعلى 

فاسد والمفسد وتحد من ضرر هيمنة قلة قاعدة النسبية، ويتضمن ضمانات تحد من فعل المال السياسي ال
 .من المتمولين والمتنفذين على وسائل اإلعالم واإلعالن على الصعيد االنتخابي

ولكن أين لنا مثل هذا القانون؟ هل سيأتي على يد من ال مصلحة لهم فيه، ال بل على يد من سيسيء إلى 
 مصالحهم الذاتية؟

سؤول في لبنان، قد يكون انعكاساً لواقع أخطر هو أن القيادات هذا الواقع المشؤوم، كون المسؤول غير م
فالحقيقة التي ال مراء فيها أن منطقة الشرق األوسط . اللبنانية موزعة في والءاتها على مراجع خارجية

من جهة والمعسكر السوري اإليراني من ” اإلسرائيلي“المعسكر األمريكي  : مسرح لصدام بين معسكرين
والقيادات اللبنانية قررت أن تُهدي والءها إما . رنا أن نكون على خطوط التماس بينهماجهة أخرى، وقد

 .لهذا المعسكر أو لذاك
ألننا ” إسرائيلي“نتحدث عن معسكر أمريكي  . ليس بين قادة لبنان من يدين كلياً للبنان الوطن دون سواه

وقد . في المنطقة” إسرائيل“ واستراتيجية ال نرى فارقاً، وال حتى في التفاصيل، بين استراتيجية أمريكا
لم نعد نعرف ما إذا كانت . 2006على لبنان في صيف العام ” اإلسرائيلية“ظهر ذلك جلياً خالل الحرب 

 .تدعمها الدولة العظمى أو هي حرب أمريكية تنفذها الدولة العبرية” إسرائيلية“حرباً 
ان دون سواه، وعندما يقررون أن يلتزموا موقع المسؤولية عندما يعود قادة لبنان إلى التمسك بوالئهم للبن

 .الوطنية في القول والعمل، تنتهي األزمة
والمؤلم أن بعض المقيمين على أرض لبنان من غير اللبنانيين يتصرفون على وجه غير مسؤول ال بل 

لبناني وارتكاب جرائم إلى االعتداء السافر على الجيش ال” فتح اإلسالم“مشبوه، فما الذي حدا بما يسمى 
في قتل بعض عناصره غدراً؟ فإذا بنا اليوم نواجه أعنف وأخطر أزمة دامية تهدد مصيرنا بأوخم 

 .العواقب
أليس هناك أصابع أجنبية معادية وراء ما حصل ويحصل؟ من حقّنا أن نظن أن ما : والسؤال الكبير هو

وع األمريكي المسمى شرق أوسط كبيراً أو يجري على مسرح نهر البارد إنما يندرج في إطار المشر
فمتى كانت الفوضى إال هدامة؟ . جديداً، والطريق إليه هو ما تسميه اإلدارة األمريكية فوضى خالّقة

أما آن األوان  .المشكلة هنا أيضاً المسؤولية المسؤول عن تنظيم معين وارتباطه المرجح بمراجع خارجية
 الً؟ن قوالً وعمليكون المسؤول مسؤوالً في لبنا

4/6/2007الخليج اإلماراتية   
  

  !!االنتصار على نهر البارد بغطاء فتحاوي .67
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  ياسر الزعاترة
نكتب صباح السبت والجيش اللبناني ما زال يطلق صواريخه نحو مخيم نهر البارد، وال ندري ماهية تلك 

 تلقى عتاداً جديداً من الواليات الصواريخ ومدى دقة إصابتها وقدرتها على التدمير، إذ نعلم أن الجيش قد
المتحدة وبعض الدول العربية من أجل إنجاز مهمته التاريخية في مخيم نهر البارد، كما ال ندري إن 

أم ال، لكن ذلك ال يغير في مسار الرؤية " سقوط المخيم"كانت هذه السطور ستصل إلى القاريء قبل 
  .السياسية التي تتبناها

من عقدة الهيبة والشرعية في لبنان، بدليل خوفهم من انتخابات مبكرة، يبدو أنهم يبدو أن الذين يعانون 
مازالوا يسعون إلى تثبيت هيبتهم وشرعيتهم من خالل انتصار بائس على تنظيم صغير اسمه فتح اإلسالم 
ال يزيد عدد مقاتليه عن بضع مئات في مخيم صغير اسمه نهر البارد، وال قيمة بعد ذلك لضحايا 

عركة من المدنيين الفلسطينيين األبرياء، بصرف النظر عمن بقي منهم داخل المخيم، وال قيمة أيضاً الم
  .لهدم بيوتهم المتواضعة التي بنوها بعرقهم وبؤسهم ويعيشون فيها منذ عقود

 لم يكن ليقبل بحال، أعني تسليم أنفسهم للجيش اللبناني من أجل مما عرض على تنظيم فتح اإلسال
، إذ كيف ستثبت التهمة عليهم وكيف ستنفى، وهل ثمة في هذا العالم العربي "محاكمة عادلة"م محاكمته

ثم ماذا عن ! سيما حين تكون األجواء مستنفرة ضد فرد ما أو فئة من الفئات؟ محاكمات عادلة، ال
يرحلون، عناصر التنظيم الذين لم يتورطوا في المواجهة األولى مع الجيش، كيف سيعاملون وإلى أين س

  !السيما أن من بينهم من ال يمكن ترحيله إلى أي بلد آخر؟
إنه عرض ال يمكن قبوله من تنظيم من هذا اللون من حيث المبدأ، فكيف حين يكون متأكداً من أن 
عناصره لم يستهدفوا الجيش اللبناني حتى يعتقلوا ويحاكموا، بل أيضاً ألنه تعرض لخديعة واضحة، 

اذيب التي يمارسها وليد جنبالط ومن على شاكلته فيما يعرف بقوى األكثرية فتحت ستار امن األك
النيابية، أو قوى الرابع عشر من مارس، ومفادها أن مجموعة فتح اإلسالم هي منتج سوري لضرب 
األمن في لبنان، يراد التعمية على حقيقة أن التنظيم قد حصل على غطاء من تيار المستقبل على أمل 

 سياق الحشد الطائفي ضد الشيعة، ولما رفض ذلك جرى االنقالب عليه، في حين دخل استخدامه في
  .األمريكان على الخط عبر التحريض على مجموعة متهمة بتدريب وتصدير المقاتلين إلى العراق

هناك بالتأكيد عنصر تحريض فلسطيني ما زال يفعل فعله في هذه األزمة، أعني حركة فتح، التي يمثلها 
ي لبنان عباس زكي وسلطان أبو العينين، وكالهما يقف في مواجهة الفصائل األخرى التي يجمع اآلن ف

يقال (أكثرها على رفض اقتحام المخيم بحجة القضاء على فتح اإلسالم، فضالً عن المشاركة في المعركة 
باس زكي الذي ، بينما يتكفل ع)إن أزالم أبو العينين يشاركون فيها إلى جانب الجيش من داخل المخيم

  .يقدم نفسه ممثالً لمنظمة التحرير أيضاً بتقديم الغطاء السياسي لما يجري علناً وفي وضح النهار
يشار هنا إلى أن حركة فتح، تعمل ومنذ مدة ال بأس بها على العودة بقوة إلى المخيمات اللبنانية بقوة 

م أنها عادت بالفعل بشكل جيد في الفترة المدعومة من واشنطن، مع العل" األكثرية النيابية اللبنانية"
األخيرة من خالل األموال التي يجري صرفها على شبان يعانون البطالة في المخيمات، وليس مهماً 

  .بالنسبة لكثير منهم ما إذا كان المعلم هو سلطان أبو العينين أو سواه
فتح .  أعني فتح بنسختها الجديدةهي صفقة بائسة ثمنها سيطرة فتح على المخيمات الفلسطينية في لبنان،

فتح التي تقف خلف االنفالت األمني . التي انقلبت على ياسر عرفات بدعم من األمريكيين واإلسرائيليين
في غزة وتسعى إلى االنقالب على الشرعية الفلسطينية، وال شك أن هذه النسخة ال تعنى بمشاعر 

 أن أحداً من بين الفلسطينيين في الداخل والخارج ال الجماهير بقدر عنايتها بوضعها على األرض، بدليل
. يمكن أن يوافق على ما يجري في مخيم نهر البارد بصرف النظر عن موقفه من تنظيم فتح اإلسالم

ويبقى ما يتردد حول صلة ما يجري بخيار التوطين الذي ال تجد فتح، بنسختها الجديدة مرة أخرى، أي 
 .لالجئينخيار سواه سبيالً لحل مشكلة ا
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في معركة مخيم نهر البارد ليس ثمة أرباح معتبرة ألحد، ال للبنانيين وال للفلسطينيين، فخسائر الجيش 
ستكون كبيرة، تماماً كما هو حال خسائر فتح اإلسالم والمدنيين الفلسطينيين، مع العلم أن اللبنانيين 

سيما السنّة الذين كانوا على الدوام  وع، الالشرفاء لن يشعروا بالكثير من الفخر جراء انتصار من هذا الن
  .األقرب إلى الفلسطينيين ومعاناتهم

األسوأ من ذلك هو ما يمكن أن يترتب الحقاً على المعركة من شرخ بين الفلسطينيين واللبنانيين، ثم ما 
ربما من يمكن أن يترتب عليها اآلن أو غداً من أعمال عنف سينفذها شبان إسالميون من الفلسطينيين، و

سيما أن هوية فتح اإلسالم ليست فلسطينية بالكامل، إذ  اللبنانيين أيضاً في مناطق أخرى من لبنان، ال
  .تندمج في تركيبتها جنسيات كثيرة، من بينها اللبنانية

من هنا تبدو المعركة برمتها مثيرة لألسى، ليس للفلسطينيين فحسب، وإنما للبنانيين، ولسواهم من العرب 
لمين، وال بد تبعاً لذلك من وقف القتال وتراجع حزب ما يسمى األكثرية عن شروطه المتغطرسة والمس

 .لحل األزمة
قد تنتهي المعركة خالل يوم أو أيام، وقد تستمر لفترة أطول، لكن االنتصار الذي قد يحققه الجيش 

 أصحابه أية هيبة أو اللبناني بدخول المخيم ليس من النوع الذي يستحق الفخر، وهو لذلك لن يمنح
 .شرعية
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 حزب اهللا والمسؤولية عن فتح اإلسالم .68
 حازم األمين

في السعي !) وهي قليلة على كل حال، لكن الكرام قليل(جهدت األقالم اللبنانية المناصرة لحزب اهللا 
على الجري وراء وقائع تعوزها وهذا السعي دأب . إليجاد عالقة بين ظاهرة فتح اإلسالم وتيار المستقبل

لكن تبقى الوقائع . الدقة احياناً، وتعوزها في أحيان أخرى قدرة على التمييز بين أنماط الجهاد وأنواعه
اال أن هذه األقالم . غائبة في ظل تحول المعطيات إلى جزء من حرب وانقسام واختالف على المعنى

نعاش ظاهرة مثل فتح اإلسالم وغيرها من الظواهر مسؤولية حزب اهللا في إ) وهو شيء طبيعي(أهملت 
فمسؤولية تيار المستقبل وآل الحريري إذا صحت تبقى في إطار احتضان ظواهر دفعت . المشابهة

إلنتاجها حالة احتقان طائفي لم يدرك حزب اهللا في احسن األحوال انه يدفع السنّة اللبنانيين إلى اللجوء 
  .عية الى اإلطاحة بالمواقع السنية في البلدإليها، في ضوء تعطش القوى الشي

ال يمكن إغفال ذلك . والعام الفائت، على األقل، كان زاخراً بالوقائع التي عززت مشاعر الخوف السني
في سياق البحث في فتح اإلسالم وفي غيرها من الظواهر التي يمكن ان تطفو على سطح الوقائع األمنية 

وتيار المستقبل الذي يجهد كتّاب حزب اهللا في الصحافة اللبنانية لتحميله . والسياسية في لبنان هذه األيام
مسؤولية انتعاش هذه الظواهر، سيكون الضحية األولى لها قبل ان تنتقل الى ااستهداف الشيعة ثم 

  .النصارى
حزب اهللا مسؤول قبل غيره من الجماعات اللبنانية عن تأسيس وعي سني ساع إلى طرد الخوف عبر 

النزول إلى الشارع بالصيغة التي نزل فيها حزب اهللا إلى الشارع وحصاره السراي . ه في اآلخرينزرع
الحكومية، وقبل ذلك وقائع كثيرة من هذا النوع، يبدو إغفالها في سياق تحليل تفشّي ظواهر التشدد السني 

  .بمثابة إغفال لجوهر الظاهرة
تيار المستقبل لن يكون رداً شافياً، ففي . يعي لبيروتمن السهل توقع طبيعة الرد السني على اجتياح ش

لطالما ترافقت تحركات حزب اهللا في . المنطقة وعلى بعد مسافة قريبة جداً تجارب زاخرة بالمعاني
. الشارع مع تحذيرات من إفالت السنة اللبنانيين من األطر المعتدلة في مواجهة تشددات طائفة أخرى

وكان ميشال عون قد . شال عون بصفته ساعياً ثانياً لإلطاحة بالموقع السنيوفي األشهر األخيرة الح مي
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حاول تسويق . أظهر رغبة في توظيف الغضبة الشيعية في معركة استعادة موقع الموارنة في لبنان
تحالفه مع حزب اهللا في البيئة المسيحية على انه فرصة لالنقضاض على التفوق السني الذي كرسه 

تيار المستقبل . وصلت إشارات على وجود هذه النيات الى البيئة السنية. رفيق الحريريالرئيس الراحل 
ثمة خيارات اكثر راديكالية في ! الساعي الى تسويات داخلية لن يكون بدوره حصناً لحماية موقع الطائفة

  .مواجهة هذه الراديكالية
 لبنان ال يقاتلون والذي أجاب فيه كثيرون انه الجواب المتوقع عن ذلك الهذيان المتمثل في القول ان سنّة

السنّة ال .  آذار عن سؤال حول خطورة حصارهم السراي الحكومية واحتاللهم وسط بيروت8من جماعة 
يقاتلون وهم ربما كان مفهوماً ان يسقط ميشال عون فيه، لكن ان يقتنع به حزب اهللا، فهذا دليل على اننا 

ان تتولى جماهير المعارضة االستيالء على الشارع على نحو ما فمن الصعب االعتقاد . حيال هواة
وحزب اهللا الذي بدا انه ضعيف . أقدمت يوم ثالثاء الدواليب من دون ان تنتظر سعياً لغوغائية موازية

  .الحساسية حيال الموقع الذي دفع سنّة لبنان إليه لن يكون بمنأى عما سيجره ذلك من نتائج
اعقد من محاوالت تبسيطه عبر تقاذف المسؤولية عن إنتاج جماعة فتح اإلسالم، المشهد اليوم في لبنان 

األرجح ان الكالم على دور سوري في قذفهم إلى . أو إنتاج جماعات أخرى مشابهة قد نسمع بها قريباً
فالجماعة عندما قدمت إلى لبنان وجدت كثيرين يأوونها، كما وجد . لبنان صحيح، لكنه نصف الحقيقة

  . من تم تجنيدهم في هذه الجماعة من اللبنانيين، وآخرون التحقوا بهم من جنسيات عربية مختلفةهناك
لكن متى يصبح مجتمع ما جاذباً لهذا النوع من الجماعات؟ كيف فعل األفغان ما فعلوه عندما استقدموا 

هم على فتح المهاجرين العرب إلى بالدهم؟ وأبناء غرب العراق ووسطه وبعض شماله، ما الذي حمل
  بالدهم الى أولئك القادمين من معظم البالد التي تصدر مجاهدين؟

لكنهم اليوم مهددون . السنّة في لبنان لم يكونوا يوماً أصحاب ظالمة، ما خال زمن المطالبة بـالمشاركة
ب وحز. انه شعور يكابده هؤالء ويمكن رصده في الكثير من وجوه عيشهم في لبنان. في بالد هم أمتها

اهللا عندما قرر المواجهة في الشارع البيروتي كان عليه ان يدرك، او ربما هو أدرك، انها مواجهة مع 
 السورية، انما هو يغامر بمواجهة قد -جماعة ال ينتهي حضورها في منطقة عكار على الحدود اللبنانية 

  .يعثر فيها على متطوعين جاؤوا من اندونيسيا
ة في لبنان إلى تقديم تفسير واحد لجماعة فتح اإلسالم متمثل في انهم جماعة سعي جماعة الغالبية النيابي

لكن، في . من المخابرات السورية، يحمل قدراً من االستخفاف بحجم المشكلة وإن كان ال يجانب الحقيقة
اتهام تيار . المقابل، يبدو ان إعالم حزب اهللا يخفض الشروط المنطقية إلى مستويات غير مسبوقة

  !تقبل باستقدام فتح اإلسالم يشبه إلى حد بعيد اتهام اإلعالم السوري سعد الحريري بقتل والدهالمس
4/6/2007 الحياة   
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 عبد الفتاح غانم 
، سارعت وسائل االعالم االمريكية بتوجيه 11/9/2007عندما تم تدمير برجي التجارة العالمية في 

يم القاعدة واسامة بن الدن في غضون ساعات معدودة، وكأن االمر كان معدا سلفا، فجريمة التهمة لتنظ
من حجم ووزن نسف البرجين ال يمكن البت في من ارتكب الجريمة بهذه السرعة القياسية، اللهم اال اذا 

 لجني اكبر كانت العملية في االساس مرسومة ومعدة ومتفقا علي من ينفذها، وكيفية توظيفها في ما بعد
االرباح من هذه الجرائم المروعة، بعد تنفيذ الجريمة واستنفار االدارة االمريكية صدمتنا نحن البعيدين 
عن مكان الجريمة بعض الهفوات التي وقع فيها مخرج هذه المسرحية الدموية، ابرز هذه الصدمات كان 

 يدخلونه في دبابة اليصاله لغرفة ظهور الرئيس بوش في احدي القواعد النووية االمريكية، والحراس
 !!العمليات، خوفا علي السيد الرئيس من خطر االرهابيين حتي وهو في القاعدة النووية
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ومنذ بضعة شهور تبني المخرج االمريكي العبقري هذه المرة شاكر العبسي، واراد ان يجعل منه بن 
 اسم البطل وبعض الممثلين، وفور الدن جديدا في لبنان ولم يتغير في نصوص المسرحية الجديدة اال

، جري التهويل من الكاريزما الجهادية لشاكر العبسي، علما ان ) فتح االسالم(االعالن عن منظمة 
المذكور لم يكن يوما مسؤوال حتي عن فصيل اثناء سنوات عضويته في حركة فتح، وفي حركة فتح 

، علما ان غالبية المجندين في ) فتح االسالم(م في االنتفاضة، وجري التركيز علي العقائدية الثابتة لمن ه
كومبارس هذه المسرحية غير معروفين الحد، وهم في احسن احوالهم من المهمشين والنكرات في 

وزعيمها شاكر العبسي باعتبارهما نسخة ) فتح االسالم(المجتمعات التي جاؤوا منها، وهكذا صورت 
ن شاكر العبسي هو استمرار للزرقاوي وبن الدن، وان طبق االصل تقريبا عن قاعدة بن الدن، وا

االرض العربية حبلي بامثال هؤالء الرموز االبطال وستعطي المجتمعات العربية واالسالمية ثمارها تلك 
كل حسب ما ترسم وتخطط له ادارة بوش، وما علي المخرج االمريكي اال تغيير اسماء االبطال في 

 .النص االصلي، وهكذا دواليك
ن شاكر العبسي كان مناضال في حركة فتح االنتفاضة وبقي مناضال سويا حتي شاء له حظه السيئ ان ا

ينخرط مع الجماعات التكفيرية واذا به وهو في سورية يشارك في العمل الذي استهدف الديبلوماسي 
 اسم شاكر االمريكي لورنس فولي في االردن، واثناء التحقيق مع المجموعة التي قامت بالعملية ورد

العبسي في التحقيق ومررت المخابرات االردنية هذه المعلومات للمخابرات السورية التي قامت باعتقاله 
عدة سنوات، وعند خروجه من السجن السوري كانت وجهة نظر قيادة فتح االنتفاضة فصله من الحركة 

وهو القائد التنفيذي في فتح نتيجة لتورطه مع مثل هذه المجموعات االصولية، ولكن ابو خالد العملة 
االنتفاضة، اصر علي ابقاء شاكر في الحركة، مدعيا ان جميع التهم التي وجهتها له المخابرات السورية 

 .ما هي اال افتراءات واكاذيب
هنا ال بد من وقفة قصيرة لشرح اسباب موقف العملة ذاك، فمن جهة تخلت حركة فتح االنتفاضة عن 

اله في سورية، ولم تقدم أي مساعدة السرته وهي مكونة من زوجته وبناته الست شاكر طيلة سنوات اعتق
وابنه الوحيد، ولكن العملة كان يصر ان يبقي شاكر في إمرته وتحت اشرافه، الن شاكر العبسي مع 

، من سورية لالردن من اجل تصفية 1985مجموعة مقاتلة كان ارسل باوامر من العملة اواخر عام 
 هامة، لعبت دورا في ترتيب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، وبالفعل نجحت شخصية اردنية

المجموعة في الوصول الي عمان، وكان العبسي احد افراد هذه المجموعة، وعندما فشلت المجموعة في 
اصطياد الهدف المطلوب، وحتي ال تعود ادراجها للعملة خائبة، وعندما جاءتها االوامر بضرب أي 

خصية قيادية فلسطينية ممن حضروا المجلس الوطني الفلسطيني، فإن قائد المجموعة قرر تصفية فهد ش
القواسمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمجرد طرح الهدف الجديد، رفض شاكر 

 .ردنالمشاركة وانفصل عن المجموعة وعاد ادراجه الي دمشق بنفس الطريقة التي دخل بها اال
وبعد ان انكشفت المجموعة التي نفذت جريمة اغتيال فهد القواسمي في عمان، صدر بحق العملة 
والعبسي حكم باالعدام غيابيا، وجري اعدام قائد المجموعة الدورية نايف البايض، ومن هذه النقطة 

ه من اسرار عن بالذات يمكن تفهم اصرار ابو خالد العملة علي التمسك بالعبسي حتي ال يفشي ما عند
عملية اغتيال القواسمي والهدف االردني الذي كان في االصل هدف الدورية القادمة من الخارج 

 .لتصفيته
امام اصرار العملة علي بقاء شاكر العبسي عضوا في حركة فتح االنتفاضة رضخت قيادة الحركة 

در العملة امرا لشاكر ليتسلم وانضم شاكر للجهاز الغربي الذي يقوده ابو خالد العملة، ومن فوره اص
 . السورية-قاعدة حلوة العسكرية وهي قاعدة تقع في الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية 

وجد العبسي من خالل مهمته الجديدة فرصته الذهبية، وما هي اال بضعة اشهر حتي كانت القاعدة تضم 
الخ، وبدأ ...ن والسعودية وبنغالديش ولبناناكثر من سبعين مقاتال، من العراق وسورية واالردن وباكستا
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العبسي يبشر بدعوته الجديدة، المجتمع كافر لذلك سلط اهللا عليه اليهود والصليبيين، حركة المقاومة 
الفلسطينية حركة كافرة بما فيها حركة فتح االنتفاضة، وكل الذين انخرطوا بالمقاومة من الكفرة ، ولما 

أنه كان احد افراد المقاومة كان يأتيه الجواب نعم كنت من الكفرة وتبت كان احد الناس يقول لشاكر ب
 .فر لي ربي، ان ربي غفور رحيم لت االسالم وعسي ان يغلربي ودخ

قاعدة شاكر هذه ممنوع علي أي شخص من حركة فتح االنتفاضة ان يزورها او يدخلها، باستثناء ابو 
ة، وسبب المنع ان القاعدة تتبع تنظيم الغربي وهذا خالد العملة ويوسف شديد وهو مدير مكتب العمل

يضفي عليها هالة من السرية كجزء من االمن الالزم لحماية المترددين والمقيمين والمتدربين فيها 
باعتبارهم قادمين من فلسطين المحتلة، واستمرت القاعدة علي هذا المنوال إلي اغتيال رفيق الحريري 

القوات السورية من لبنان، وبعد اشتباك بين الجيش اللبناني وقاعدة حلوة رئيس وزراء لبنان، وانسحاب 
 .حيث استشهد جندي لبناني وأحد المقاتلين من القاعدة المذكورة

 الشهيد البطل مزيف
قامت حركة فتح االنتفاضة بكل ما يلزم لتكريم الشهيد الذي قتله الجيش اللبناني، ومن ضمن ما قامت به 

صورة الشهيد ونبذة عن حياته، وانه فلسطيني من سكان تل الزعتر سابقا وكانت إصدار ملصق عليه 
المفاجأة فيما بعد، أن الشهيد البطل ليس فلسطينيا وان اسم الشهيد في الملصق، ليس االسم الحقيقي 
للشهيد، وإنما هو مواطن سوري ومن الحركة األصولية في سورية، ومطلوب لالمن السوري، وكان من 

ب ان تشكل هذه الواقعة وقفة لقيادة فتح االنتفاضة، وعندما تمت مراجعة العملة بكل هذه الحقائق المطلو
انكر هذه التخرصات واعتبر من يروجون هذه األكاذيب بأنهم يكيدون للعبسي نظرا لنشاطه ونجاحه بينما 

 .هم طفيليون وفاشلون
 قيادة فتح االنتفاضة، حزب اهللا اطلع هذه بعد قضية الشهيد المزيف تتالت المعلومات غير السارة علي

القيادة علي جملة من النشاطات المعادية للحزب التي يقوم بها العملة ـ العبسي، مثل تكفير حزب اهللا 
باعتباره حزب الطائفة الكافرة، تلت ذلك معلومات للقيادة عن دعم مالي مقداره مليون دوالر قدمته أسرة 

 مساعدات مالية كبيرة من اسامة بن الدن وتنظيم القاعدة وهذه المساعدات الحريري للعملة والعبسي، ثم
تصل الي اربعة ماليين دوالر، ومن اجل وضع حد لهذه المتواليات غير السارة، قررت قيادة الحركة 

 اللبنانية الي مخيمي نهر البارد -نقل شاكر العبسي ورجاله من منطقة حلوة علي الحدود السورية 
 .وهكذا كانوالبداوي، 

بعد عدة اسابيع تقدمت المخابرات السورية بطلب من قيادة فتح االنتفاضة، لتسليمها اربعة رجال 
مطلوبين لالمن السوري، وهم موجودون في لبنان ويقودهم شاكر العبسي، كما انهم من االصوليين 

المطلوبين له اية قيود الخطرين، ويحملون هويات حركة فتح االنتفاضة، وكانت المفاجآة ان ال احد من 
علي كشوف الحركة، ثم عادت المخابرات السورية وطلبت هذه المرة شاكر العبسي وشخصا آخر، بعد 
ذلك هاتف ابو خالد العملة شاكر العبسي وامره بالحضور الي دمشق ولكن العبسي كان قد اكمل استعداده 

 ).فتح االسالم(ليعلن عن قيام منظمة للهجوم واحتالل مكاتب فتح االنتفاضة في مخيم نهر البارد و
كانت هذه مفاجأة كبيرة لقيادة حركة فتح االنتفاضة، وترتب عليها ان المخابرات السورية استدعت العملة 
واعتقلته لعدة ايام، وقامت حركة فتح االنتفاضة بفصله من الحركة، وبذلك كان العملة باكورة ضحايا 

 .والتضخيم فيما بعد ذلك، ثم توالت المفاجآت )فتح االسالم(
 )فتح االسالم(العبسي و

ما هي اال صناعة ال تمت لفلسطين وثورتها ) فتح االسالم(من خالل ما تقدم نستطيع التأكيد بأن منظمة 
بأي صلة، وان الذين مولوا وحرضوا انما يريدون االن توظيف ما مولوه لتنفيذ ما يرسمون للبنان 

، حتي االن فإن الفلسطينيين في لبنان 20/5/2007داث االحد في الخ، ومنذ اح...وفلسطين وسورية
، كما ان حزب اهللا علي ) فتح االسالم(وخاصة اهالي مخيم نهر البارد هم من يسددون فاتورة منظمة 
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رأس المتضررين من غزوات هذه المنظمة المشبوهة، الن الجسر الجوي االمريكي والسالح الذي تحمله 
 ال يأتي لتقوية الجيش وانما يذهب القسم االعظم من هذا السالح لسمير جعجع الطائرات االمريكية،

والقوات اللبنانية، ولوليد جنبالط ومقاتلي الحزب التقدمي االشتراكي، وصرنا قاب قوسين او ادني من 
 .اندالع الحرب االهلية اللبنانية

وكل من يعرفون ) فتح االسالم( آذار، وتتهم بأنها وراء منظمة 14وتستهدف سورية من قبل قيادة 
الحقيقة، يعلمون بأن سورية من اول المتضررين من قبل هذه المنظمات التكفيرية، مثلها مثل حزب اهللا 

الخ، ان الرهان المركزي عند االدارة االمريكية يعتمد ..ومنظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد
قالت منذ االعالن عن اشهارها بأن )  االسالمفتح(علي تقسيم وتمزيق سورية علي اساس طائفي، و

الطائفة السنية ستبقي في طليعة القوي المقاومة لالحتالل االمريكي واليهودي، ولكن واقع الحال في لبنان 
ال يؤيد هذا القول ابدا، فحكومة فؤاد السنيورة وتيار المستقبل الذي يقوده سعد الحريري وهو زعيم طائفة 

) فتح االسالم(عوماً بقوة من االدارتين االمريكية والفرنسية، ومن خالل من التحقوا بالسنة في لبنان، مد
خالل االشهر االخيرة، وسواء جاءوا من السعودية او باكستان وغيرهما فإن االغلبية منهم مروا ودخلوا 

وعصبة لبنان من مطار رفيق الحريري الدولي، وجند اهللا، وحركة التوحيد االسالمي، وجند الشام، 
االنصار وكلها منظمات تكفيرية مدعومة من تيار المستقبل ومحسوبة علي الطائفة السنية، نقول ان جميع 
هذه المنظمات التكفيرية كانت قبل فترة وجيزة قد توحدت وشكلت مجلسا موحدا للشوري، وشاكر 

 .العبسي هو من يرأس المجلس الموحد
 الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، ومن هنا خطورة اشعال ان هذه المنظمة التكفيرية ستكون خطرا علي

الحريق في لبنان وخطورة ان تكون شرارة الحرب االهلية اللبنانية قد تمت بوقود فلسطيني ومن اجل 
جر المخيمات الفلسطينية لهذا الحريق، باعتبار ان الفلسطينيين في لبنان لن يكونوا اال في خندق السنة في 

مذهبي في لبنان، بعد اندالع الحرب االهلية، وباعتبار ان حزب اهللا وسورية وايران هم االصطفاف ال
 .الهدف لنيران الحريق القادم علي لبنان والمنطقة

بكل ما فيها من حشد وتجميع لمقاتلين عرب ومسلمين لن يكونوا اال عود ) فتح االسالم(اخيرا فإن منظمة 
ه في النار التي اشعلها ليحترق هو االخر في النهاية، وعلي الذين الثقاب الذي يشعل الحريق ثم سيلقي ب

خططوا لهذه المجزرة الجديدة ان ينتبهوا بأن نارهم ستلتهمهم، ولن يكتب لمثل هذه المسرحيات المكررة 
 .غير الفشل، والفشل الذريع

4/6/2007القدس العربي   
  

 ال تتفاءلوا باحتمال عودة إيهود باراك إلى السلطة .70
ل الحسن بال  

أظهرت االنتخابات الداخلية لحزب العمل اإلسرائيلي، احتمال فوز ايهود باراك بزعامة الحزب، وذلك 
وإذا حدث ذلك فإن مستقبال سياسيا جديدا . 12/6/2007في جولة االنتخابات الثانية التي ستجرى يوم 

كة بين حزبي العمل وكاديما، سينفتح أمام باراك، ومن المرجح أن يتولى وزارة الدفاع في حكومة مشتر
ومن المحتمل أيضا أن يصبح رئيسا للوزراء بعد أن تجري انتخابات نيابية جديدة في إسرائيل، يفوز فيها 
حزب العمل، بعد أن تدنت شعبية حزب كاديما وشعبية رئيسه ايهود اولمرت إلى نسب لم تحدث من قبل 

)2.(% 
 كزعيم لحزب العمل، موقعا هزيمة 1999إلسرائيلية عام وكان ايهود باراك قد فاز في االنتخابات ا

بحزب الليكود وبزعيمه بنيامين نتنياهو، وقاد بعد ذلك مفاوضات مع الرئيس الراحل ياسر عرفات في 
 في منتجع كامب ديفيد برعاية الرئيس األميركي بيل كلينتون، ومن أجل صياغة اتفاق 7/2000شهر

ـ اإلسرائيلي، وانتهت تلك المفاوضات إلى الفشل، وأدت أيضا إلى للحل النهائي للصراع الفلسطيني 
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، حيث برز في الساحة السياسية آرييل شارون كزعيم جديد 2000سقوط باراك في انتخابات عام 
 .إلسرائيل

فشلت مفاوضات كامب ديفيد بسبب طبيعة الحل الذي اقترحه باراك، وهو حل كان يقوم على قاعدة 
وهي خطة استندت إلى مبدأ المساومة على أرض الضفة . ي ترفض كلها أو تقبل كلهاالصفقة الشاملة الت

. 1967، أو االستناد إلى مبدأ االنسحاب اإلسرائيلي إلى حدود 242الغربية، رافضة االستناد إلى القرار 
مل ولكن المفاجأة كانت حين بدأت بعد فشل المفاوضات، حملة إعالمية مكثفة تحمل الفلسطينيين، وتح

وقد بدأ هذه الحملة الرئيس األميركي . الرئيس الراحل ياسر عرفات بالذات، مسؤولية فشل المفاوضات
ورغم أن كتابات عديدة . بيل كلينتون، بدءا من المؤتمر الصحافي الذي عقده فور انتهاء المفاوضات

س األميركي الذي ظهرت بعد ذلك وكشفت مسؤولية باراك في إفشال المفاوضات، وكذلك مسؤولية الرئي
انحاز إلى جانب الطروحات اإلسرائيلية بشكل كامل، إال أن الحملة اإلعالمية واصلت طريقها، حتى أن 
البعض يتفاءل اآلن، أنه إذا عاد باراك إلى الحلبة السياسية فإن مشروعه للحل وإلنشاء دولة فلسطينية 

ل؟ وهل كان باراك رجل سالم كما يقولون فما هي درجة الصحة في مثل هذا التفاؤ. سيعود للظهور معه
أم أنه كان ساعيا لفرض حل إسرائيلي يحقق مصالح إسرائيل ومن دون أي اعتبار لمصالح الفلسطينيين؟ 

 .يستدعي األمر إلقاء نظرة سريعة على مواقف باراك من أجل إنهاء هذا اللبس في الفهم والتحليل
يق اتفاق اوسلو، رافضا تسليم األراضي لسلطة الحكم الذاتي لقد شاع أن نتنياهو هو الذي جمد تطب: أوال

، بينما تظهر الوقائع أن باراك كان أشرس من نتنياهو في تنفيذ هذه )1999 ـ 1996من (الفلسطينية 
 :السياسة، فهو

 ـ رفض قبل الذهاب إلى كامب ديفيد، تنفيذ إعادة انتشار جزئية ثالثة في الضفة الغربية، كان متفقا عليها
 .في مفاوضات واي ريفر مع بنيامين نتنياهو

ـ وهو رفض نقل ثالث قرى مجاورة للقدس إلى السلطة الفلسطينية، بعد أن كان قد وافق على ذلك 
 .وبإشراف الرئيس كلينتون

 .1999ـ وهو رفض إطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين قبل توقيع اتفاق اوسلو عام 
 .ت القائمة، واستمر في بناء الطرق االلتفافيةـ وهو استمر في توسيع المستوطنا

). األرض مقابل السالم(، هو مبدأ 1991كان المبدأ األساسي للمفاوضات منذ مؤتمر مدريد عام : ثانيا
وعلى أساس هذا المبدأ ذهب الفلسطينيون إلى مفاوضات كامب ديفيد وهم يأملون بانسحاب إسرائيلي إلى 

ة إسرائيلية تنطلق من مبدأ المساومة على أرض الضفة الغربية، ، ولكنهم فوجئوا بخط1967حدود 
وتتطلع إلى االستيالء على أجزاء كبيرة منها وضمها إلى إسرائيل، بحيث يستحيل بعد ذلك إنشاء دولة 
فلسطينية متواصلة جغرافيا، وتتحول أراضي الدولة الفلسطينية إلى كانتونات مجزأة تسيطر عليها 

وقد رفض الفلسطينيون مبدأ المساومة هذا، وأصروا على ضرورة . رافيا واقتصادياإسرائيل، امنيا وجغ
، وهو ما رفضته إسرائيل علنا، حتى أن 1967اعتراف إسرائيل أوال بضرورة االنسحاب إلى أراضي 

 . هو للتفاوض وليس للتنفيذ242الوفد المفاوض قال إن القرار 
من أراضي الضفة الغربية، واقتراحا آخر % 88با من شاع أن اإلسرائيليين اقترحوا انسحا: ثالثا

كانت كلها ) وبالرغم من رفضها من حيث المبدأ(من األرض، ولكن هذه النسب % 91بانسحاب من 
من أراضي الضفة الغربية تحت % 25خادعة، إذ أن إسرائيل كانت تعرض فعليا االستيالء على 

االولى مساحة مدينة القدس : يف إلى ذلك منطقتينوحين نض. مسميات الضم أو السيطرة أو االستئجار
الكبرى التي ال تعتبرها إسرائيل جزءا من الضفة الغربية، والثانية هي المنطقة الحرام الموروثة منذ 

 والتي ترفض إسرائيل البحث بها وتعتبرها جزءا من أراضيها، وحين نضيف 1948اتفاق الهدنة عام 
الء عليها من البحر الميت ومن غور نهر األردن، وكذلك حين نضيف أيضا المساحات التي تريد االستي

القواعد العسكرية التي تريد االحتفاظ بها مع الطرق المؤدية إليها، وكلها طلبت في المفاوضات، نصل 
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من أراضي الضفة الغربية كشرط للتسوية، وكل هذا % 40عمليا إلى أن إسرائيل تريد االستيالء على 
 .مالت اإلعالمية األميركية ـ اإلسرائيليةتتغاضى عنه الح

شاع في اإلعالم أنه بسبب فشل مفاوضات كامب ديفيد، وبسبب سقوط باراك في االنتخابات وفوز : رابعا
آرييل شارون، بدأ نهج جديد في إسرائيل يسعى إلى رفض التفاوض، وإلى فرض الحلول من جانب 

ذا الفهم خاطىء من أساسه، فصاحب هذا المشروع واحد، وإلى بناء جدار الفصل العنصري، ولكن ه
ففي مقابلة لباراك مع المؤرخ اإلسرائيلي بني موريس . الذي نفذه آرييل شارون هو ايهود باراك نفسه

 :، رسم تصوره للتسوية السياسية النهائية على الشكل التالي13/6/2002في 
 .ئيلية من جانب واحد وقف المفاوضات مع القيادة الفلسطينية وتنفيذ خطة إسرا-
 .من األرض% 75 انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من حوالي -
 . بناء جدار صلب حول إسرائيل غير قابل للنفاذ-
 ).أي قيادة تقبل هذه الشروط اإلسرائيلية( العودة للتفاوض مع الفلسطينيين حين توجد قيادة جديدة -

باراك بالكامل، األمر الذي يظهر أن هذا التصور وما فعله شارون بعد ذلك هو أنه طبق خطة ايهود 
االستراتيجي للتسوية هو تصور متفق عليه بين التيارات كافة، خالفا للنظرية التي ترى فريق سالم في 

 .إسرائيل يواجه فريقا يرفض السالم
الجئين ويمكن أن نستطرد هنا مذكرين بالمواقف اإلسرائيلية األخرى التي ترفض اإلقرار بحق العودة ل

الفلسطينيين، وبالمواقف اإلسرائيلية التي تريد االستيالء على القدس الشرقية، بل تريد حتى االستيالء 
على المسجد األقصى، لنصل في النهاية إلى استنتاج ينسف أية نظرية تتحدث عن باراك كرجل سالم، 

ادة، وينسف أية نظرية تتحدث أو عن باراك كزعيم إسرائيلي يؤمن بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سي
إن باراك إذا ما عاد إلى السلطة، فسيكون . عن احتمال قيام تفاهم بين آراء باراك ومبادرة السالم العربية

صورة مكررة عن أي زعيم إسرائيلي آخر، يطرح المواقف نفسها، وقد يكون أذكى من غيره، أو أبرع 
اقف والمطالب، ولكن الجوهر يبقى واحدا، وهو من غيره، أو أخبث من غيره، في أسلوب طرح المو

رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، إال إذا كانت هذه الدولة مجرد كيان شكلي إلدارة شؤون الناس 
 .المعاشية، على أن تبقى كل قضايا السيادة واألمن والمياه واألجواء والمعابر بيد إسرائيل

 !فال تتفاءلوا ... هذا هو باراك
3/6/2007فراس برس   
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