
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 

74 5/6/2007الثالثاء  

 الفلسطينية تقدم عرض    
وحمـاس  .. "اسـرائيل "

 هاال تلبي شروط

 4ص ... 

  يل ترفض الخطة االمريكية ولن ترفع الحواجز العسكرية في الضفة
   في مخيم الباردلحسم سريع" فتح" يطلب دعم 

  ى تأثيرا في صياغة السياسات األمنية اإلقليمية الرجوب رجل األمن األقو:
  تعزيز قوة ابو مازن مقابل حركة حماسب تطالب اولمرت سرائيلية

  دحالنبين  وه سر العالقة بين.. للداخليةاختيار غازي حمد 
  دخول حماس االنتخابات الرئاسية أمر غير مطروح حالياً: 
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***  

 هاال تلبي شروطها وحماس تعتبر.. "اسرائيل"ـالحكومة الفلسطينية تقدم عرض هدنة ل 
علنت الحكومة الفلـسطينية فـي      أ :رام اهللا، محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      5/6/2007الحياة  نشرت  

وقـال وزيـر االعـالم،      . عرضا للهدنة " اسرائيل"ختام اجتماعها االسبوعي امس انها قدمت رسميا الى         
ط تشمل وقف اطالق الصواريخ     مصطفى البرغوثي ان العرض يتضمن عشر نقا      .الناطق باسم الحكومة د   

وقف جميع عملياتها البرية" اسرائيل"فيما تلتزم   

4  

   
1.

 . والبحرية والجوية في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة             
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على عرض الهدنة، مشيرا الى انهم يمثلـون              

قال متحدث باسـم الحكومـة      :  نضال المغربي  ،غزة في     
لسطينية غازي حمد إن الحكومة أيدت يوم االثنين اقتراح الرئيس عباس الخاص بوقف اطالق النـار                

حه لذي طر          

2.

داعية اللجنة الرباعية الدولية بحزم لوقف       س وما حولها،        

ي في لبنان إلى مضاعفة جهودها من أجل حماية المخيمات عبـر               
التصدي الحازم للجماعات اإلرهابية التي تحاول استخدام أي مخيم كغطاء لنشاط

عت اللجنة  كما د  .تمرار التنسيق والتفاهم مع الحكومة اللبنانية وجميع مؤسسات الدولة اللبنانية الشقيقة          
نفيذية إلى وقوف كل الفصائل سداً منيعاً لعدم فتح جبهة تخريب جديدة على أطراف مخيم عين الحلوة،                 
لعمل المشترك مع جميع القوى الوطنية ومؤسسات الدولة اللبنانية، لقطع الطريـق علـى المحـاوالت                

واوضح ان العرض يتضمن ايضا وقف االغتياالت واالعتقاالت وحل مـشكلة المطـاردين والمبعـدين               
راضي التي احتلتها بعد االنتفاضـة      من اال " اسرائيل"واألسرى ضمن اتفاق خاص، كما يتضمن انسحاب        

، ونشر السلطة قواتها على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة لمنـع            2000 يوليو عام    / تموز 28في  
وقال ان اعضاء الحكومة وافقوا جميعا . اطالق الصواريخ 

 .بذلك مواقف فصائلهم، خصوصا حماس وفتح
نقالً عن مراسلها 4/6/2007رويترز  وأوردت  

الف
وقال حمد إن الحكومة أجرت مناقشات مطولة ومتعمقة لالقتراح ا ".اسرائيل"بين الناشطين و  

  .عباس وأعربت عن تأييدها لتهدئة متبادلة وشاملة ومتزامنة
لكن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم قال إن برنامج الحركة منفصل عن برنامج الحكومة وان الخطة                

  .ال تلبي الشروط التي وضعتها الحركة للهدنة
  
  منيةأ اية قوة وترفض تشريع" اسرائيل" تدعو الى تهدئة شاملة مع  منظمة التحريرتنفيذية 

 دعم خطة الـرئيس عبـاس       ]اإلثنين [ قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها اليوم        :رام اهللا 
واكدت اللجنـة    .رتأولم و عباس، والتاكيد على ضرورة انجاح لقاء       "اسرائيل"بشان موضوع التهدئة مع     

ريع أية قوى أخـرى وتخـصيص       بحضور عباس على شرعية األجهزة األمنية وفق القانون ورفض تش         
وقدم الرئيس خالل االجتمـاع عرضـا       . منحة مالية عاجلة للتخفيف من معاناة شعبنا في مخيمات لبنان         

 .لجهوده التي بذلها على الصعيدين السياسي واألمني في قطاع غزة، وخاصة مشروعه بالنقـاط العـشر               
ة االغتياالت والقصف، ورفض كل الذرائع      في سياس " االسرائيلي"ودانت اللجنة استمرار قوات االحتالل      

االسـتيطانية  " اسـرائيل "والمبررات التي يطرحها االحتالل لمواصلة سياساته، محذرة من مخططـات           
الجديدة وخاصة داخل األحياء الفلسطينية في القد

ودعت اللجنة التنفيذية إلى إحياء      .ن إلى مشروع مستحيل التنفيذ    هذه المخططات التي ستحول حل الدولتي     
ذكرى االحتالل األربعين وكذلك ذكرى النكبة التاسعة والخمسين، وذلك في جميع المؤسسات التعليميـة              

وطالبت اللجنة التنفيذية رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون         .على جميع مستوياتها االجتماعية والثقافية    
للجنة القانونية في المجلس الوطني إعداد قانون انتخابات على أساس التمثيـل النـسبي الكامـل                بتكليف ا 

 .للمجلس الوطني وسائر الهيئات النقابية والمهنية
كما قررت اللجنة تكليف لجنة الحوار التي كلفتها بإنهاء مهمتها في تذليل الصعوبات والعقبـات، حتـى                 

حركـة فـتح، وجبهـة      : ودعت اللجنة التنفيذية كالً من     .اهرة الشامل يمكن بعدها االنتقال إلى حوار الق     
النضال، وجبهة التحرير الفلسطينية إلى معالجة هذه الصعوبات وحلها من أجل تحقيـق الجـو المالئـم                 

كما ناقشت اللجنة التنفيذية وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان، ودعـت            .النعقاد اجتماع حوار القاهرة   
 العمل الوطني الفلسطينجميع الفصائل 

ها اإلجرامـي، وعبـر               
اس
الت
وا

 .التخريبية ومن يحركها ومن يدفعها
  4/6/2007وكالة معا 
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3.

 تعيين وزير   إلى خفض حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس ما يتيح بالتالي المجال أمام               
داخلية جديد، بعد استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي مؤخراً بسبب عرق

وأشارت التقارير إلى   . "إنه مقابل ذلك سيتم تعيين أبو شباك سفيراً في دولة لم يتم تحديدها بعد             : "مصادر
 ويسود االعتقاد   .، إال أن فتح رفضت ذلك     داخلية         

  5/6/2007االتحاد االماراتية 
  

 قر الشروع بتنفيذ الخطة األمنيةتُحكومة الفلسطينية  .4
وبعـد ان اسـتمعت إلـى    الفلسطينية  الحكومة   

5.

المؤسسات القضائية، وقـال تحـدثت      سيادة القانون، مبينا ان هناك معركة على الصالحيات بين           
للرئيس عباس بخصوص تشكيل لجنة تنسيقية عليا تجمع مؤسسات العدالـة،

ديوان الفتوى والتشريع، والنيابة، ونقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، إضافة إلى بعض             
واألجهزة األمنية، مؤكدا ضرورة العمـل        

6.

  
  شباك سفيراً  وتعيين أبو.."األمن الداخلي" على حل انتفقيهنية  عباس و:يديعوت 

إن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية        : "قالت مصادر فلسطينية مطلعة أمس    : رام اهللا 
توصال خالل اجتماعهما قبل أيام إلى اتفاق يقضي بحل جهاز األمن الداخلي الذي يرأسـه رشـيد أبـو                   

 ونقلت صحيفة   ."ن يتم توزيع صالحيات الجهاز األمنية األجهزة األمنية الفلسطينية األخرى         شباك، على أ  
إنها تأمل فـي أن تـؤدي       : "على موقعها اإللكتروني عن المصادر الفلسطينية قولها      " يديعوت أحرونوت "

استقالة أبو شباك 
وقالـت  . "لة خطتـه األمنيـة              

ال
أن حماس قدمت غازي حمد كمرشح من قبلها لوزارة ال

لدى الجهات الفلسطينية أن تعيين وزير الداخلية سيتم بعد االنتهاء من التنقالت بين األجهزة األمنية والتي                
  .يطالب بها هنية

ال
البرغوثي انمصطفى  .دأعلن  : ان منتصر حمد  -رام اهللا   

تقرير من رئيس الوزراء وزير الداخلية أقرت الشروع بتنفيذ الخطة األمنية واالعتمادات المالية الالزمة              
  . لذلك

  5/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  يحذر من تواصل الفلتان االمني الفلسطيني وزير العدل 

علي السرطاوي، من تواصل الفلتان األمني، واصـفا        . حذر وزير العدل د    : إبراهيم أبو كامش   -  رام اهللا 
، مشددا على وجوب ان تتحمل األجهـزة األمنيـة          "أخطر على الشعب الفلسطيني من االحتالل     "إياه بانه   

خـالل  جاء ذلـك     .مسؤولياتها في ضبط األوضاع األمنية، وعلى ضرورة التكامل بين مؤسسات العدالة          
حقوق اإلنـسان   "افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، بعنوان            

، وأكد السرطاوي انه ال يمكن تحقيق العدالة دون األمن، داعيا في الوقـت ذاتـه، إلـى                  "وسيادة القانون 
ترسيخ 

 وتحديـدا وزارة العـدل،                
و

 القضائي وانتقد السرطاوي، واقع الجهاز    .المؤسسات األخرى 
على مأسستها وشتى الهيئات المعنية بالشان القضائي، وعدم التعاطي معها وكانها ممتلكات ألفراد بحـد               

  .ذاتهم
  5/6/2007الحياة الجديدة 

  
  تحريم االقتتال الداخلييدعو إلى الوطني الفلسطيني المجلس  

عضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في األردن اجتماعاً اليوم         يعقد أ :  نادية سعد الدين   - عمان
الثالثاء في عمان لبحث آخر المستجدات في األراضي المحتلة، بالتزامن مع حلول الـذكرى األربعـين                

، الستعراض المسيرة السياسية منذ ذلك التاريخ وصوالً إلـى األوضـاع            1967 يونيو   /لحرب حزيران 
التحاور وتحريم االقتتال الداخلي والتوافق حول الخط       "مجلس في بيان أصدره أمس إلى       ودعا ال  .الراهنة
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أليام بالذكرى األربعين لتوحيد القدس، ما يعني أنها ال تريد التخلي عنها بينمـا                
 العتستولي على مساحات واسعة من األرض الفلسطينية من خالل جدار الفصل          

الجانب الفلسطيني بسبب اختالل مـوازين القـوى        "ولفت إلى أن     ".زيق الجسم الديمغرافي الفلسطيني   
لـة الفلـسطينية المـستقلة         

  

7.

( كما حدث مع الـوزرين الـسابقين        . لشعب الفلسطيني 

 المباشر مع   هب الخالص االسالمي، الذي اسس بعد قيام السلطة الوطنية، واحتكاك            

مـن أجـل    " الوحدة الوطنية وتقويـة الـصفوف     "وشدد البيان على     ".السياسي األمثل للسير على نهجه    
امة المحافظة على الشعب الفلسطيني وعلى األهداف المقدسة المتمثلة بحق عودة الالجئين إلى ديارهم وإق             "

سـلطات االحـتالل    "وقـال البيـان إن       ".الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها األبدية القدس الـشريف       
تحتفل هذه ا" االسرائيلي"

نـصري وتعمـل علـى    
تم

 إلقامـة الدو242والمنطق المعكوس الذي ساد المنطقة، قبل بالقرار األممي         
مـن   % 22على ما نسبته    1967 عام   "اسرائيل"وعاصمتها القدس الشريف على األراضي التي احتلتها        

  ".الوطن السليب فلسطين
 5/6/2007الغد األردنية 

  
 دحالن بين  وه سر العالقة بين.. للداخليةاختيار غازي حمدأسباب : تحقيق 

 يبدو ان فكرة ترشيح رئيس الوزراء إسماعيل هنية، للدكتور غازي حمـد لتـولي               : ابراهيم قنن  -غزة  
 تكن محض صدفة او وليد فكرة متعجلة اطلقها هنية البعاد الملف االمني المعقد              حقيبة وزارة الداخلية لم   

 .والشائك عنه خوفا من اصطدامة بمرارة الفلتان وعقدة الفشل الذي الحقت وزارء الداخليـة الـسابقين               
 ويستنتج أن اختيار حمد جاء بعد قراءة مستفيضة، اجراها هنية للواقع االمني والسياسي في قطاع غزة،               
وبعد تفكير معمق وجاد لموازين القبول والرضى لدى كافة االطراف، على قاعدة تحقيق افضل النتـائج،              

ـ                 مـن  ىبعيداً عن المكانة الحزبية والتنظيمية، ادراكاً منه ان الوضع الداخلي بات قـاب قوسـين او ادن
شعب الفلسطيني، ويـشير     من المحظورات االنسانية واالخالقية لدى ال      ىاالنفجار الذي سيأخذ معه ما تبق     

 يريد ان يخرج من هذه الجولة منتصراً، وذلك من خالل ترشيح شخـصية              هنيةبعض المراقبين الى ان     
 قبوالً ودعماً فتحاوياً خاصة من اصحاب القرار، بعد ادراكة التـام            ىحمساوية منفتحة لهذا المنصب، تلق    

ستطيع أن تقدم شيئاً في ملـف الداخليـة   ان شخصية مستقلة او حمساوية متسلطة من وجه نظر فتح لن ت         
فرئيس الوزراء يعلم يقيناً أن اى شخصية لن تكون مقبولة لدى فتح لن يكتـب                .وسيكون مصيرها الفشل  

لها النجاح، وسوف ترجعنا الى دوامة العنف واالقتتال، والى موجة جديدة مـن موجـات االسـتقطاب                 
الحزبي والتخندق الفصائلي الذي بات عبئأ على ا       

، خاصة بعد االحداث الدامية التي وقعت في فترة وزير الداخلية القواسمي، وقد عمل              ) صيام والقواسمي 
، هسـها بنفـس   أهنية على ترشيح القيادي المعتدل في حماس والناطق باسم رئيس الوزراء لحقيبة هو ير             

اتفاق مكة يحدد أن شخصية وزير الداخلية يجب أن تكون مستقلة، إال أن             قة أن   ببالرغم من معرفتة المس   
الترجيحات تصب في خانة موافقة فتح على تولي حمد، ذو الخلفية األكاديمية واإلعالمية هذا الموقع الذي                

 .يختص بالقضايا ذات الطابع األمني والعسكري
انفتاحاً على مختلـف التيـارات الـسياسية        حمد واحد من أكثر قيادات حماس       .تشير المعلومات إلى أن د    

الفلسطينية، وتحظى مواقفه المعلنة والخفية برضى وإعجاب معظم الفصائل، بعد تجربة الغنية في العمل              
السياسي من خالل حز

ويعرف عنـه بأنـه     . لسطيني وفي مقدمتهم الشهيد ياسر عرفات     معظم قادة العمل السياسي والوطني الف     
شخصية تصالحية من الطراز األول،على عكس العديد من قيادات حماس التي فضلت البقاء في موقـف                

كما انة له مبادرات بشأن مسألة وقف االقتتال الداخلي، وحدد أكثر من مرة              !التنافر التام مع فتح وقياداتها    
لتيارين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية، لكن صوت الرصاص كان يتغلب أحياناً على            سبل التوافق بين ا   

 .صوت العقل والحكمة
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، وتالقي مواقفه السياسية قبوالً مـن       "يل

لزيارات المتبادلة التي تصل            

، لم تخرج الـى     حمد بقوة 

التوافق بينهمـا علـى     حمد فانه جرى              
وضع خطة امنية مشتركة لمكافحة الفلتان االمني وفوضى السالح، وتعزيز اوا

حماس، من ابرزها التوافق على دمج القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية بـالقوة التنفيذيـة الخاصـة                 

8.

غازي حمد، قد حدد أولويات التعامل مع ملف االنفالت األمني في مقالة مهمة نشرت له بين فيها                 .وكان د 
ية، وأن الجميـع يتحمـل      أن االحتالل ليس وحده المسؤول عن الفلتان الحاصل في الـساحة الفلـسطين            

مسؤولياته تجاه المأساة التي تعيشها غزة، ناهيك أن حمد من أكثر الشخـصيات القياديـة فـي حمـاس                   
المتحمسة لفكرة ترشيد سالح المقاومة وتوظيف العمل المقاوم في خدمة البرنامج السياسي الفلـسطيني،              

ائاسر"وهو من أصحاب المبادرات فيما يتعلق بمسألة التهدئة مع          
أطراف أوروبية، دفعت بريطانيا إلى منحه تأشيرة دخول ألراضيها قبل فترة وجيزة حيث زارها والتقى               

ويعتبر حمد من القيادات الحمساوية الواعية لحقيقة المعادلة الدولية واالقليمة وهو           . بشخصيات عدة هناك  
ة بنجاح والتعامل مع المجتمع الدولي بعيداً عن الشعارات والمـصطلحات  من الذين يريدون اكمال المسير 

وبل  !ريخ ويعتبرها غير صالحة لهذه المرحلة     االتي ال تخدم هذا النهج، كما انه من منتقدي اطالق الصو          
وهو باالضافة الى عدد من قيادات حماس في الداخل والخارج من            ويعتبرها تعطيال للمسارات السياسية،   

 . 67 دفعوا باتجاه القبول بحل الدولتين ودولة على حدود الذين
ويتمتع حمد بعالقات متشعبة ومتينة مع مختلف األوساط، وتربطه عالقات مميزة بأكثر مـن شخـصية                
فلسطينية من غير تلك التي تنتمي لحماس، خاصة عالقتة بمؤسسة الرئاسة، ولكن االكثـر جـدالً لـدى                  

 مع القيادي الفتحاوي البارز محمد دحالن، وهي عالقة تتجاوز حـدود            البعض عالقتة الخاصة والمميزة   
المجامالت ذات الطابع الدبلوماسي، لتصل العالقات االجتماعية واللقاءات وا

الى ساعات طويلة، كما انها تصل من الناحية السياسية حد التوافق على الكثير من القضايا التـي يعتقـد                   
حمد لتناقشه في   .عض أنها من المحرمات في عرف حماس، وعموماً فإن فتح ربما لن تجد افضل من د               الب

موضوعات كانت خالفية مع وزراء سابقين للداخلية بيد أنها تمثل قناعات بالنسبة لحمد الـذي تنتظـره                 
.ويرجح أن مسألة ترشيح د     .مهمة ليست باليسيرة لكنها بالتأكيد ليست مستحيلة      

حمد لهذه  .النور اال بعد اخذ موافقة مبدئية من دحالن ومن خلفة فتح، الذي ابدى عدم ممانعتة في تولي د                 
 .الحقيبة الجدلية، مما دفع بهنية الى الموافقة على ترشيح حمد والدفع باتجاة

وتذكر بعض المصادر أنه نتيجة للعالقة القوية التي تربط دحالن ب
صـر الثقـة بـين فـتح                  

و
 .وتنفيذ الخطة االمنيةالتابعة لفتح، وان تقوم هاتين القوتين بتولي الملف االمني 

غازي حمد من الذين يفهمون جيداً طبيعة مراكز القوى في قطاع غزة، وهـو أحـد      .ويبقي ان يقال ان د    
المشجعين على عدم البحث في الخيارات المعدومة، ويعرف أكثر من غيرة ان التوافق الناجح واالمثـل                

 .  ركةهو التوافق بين االقوياء على قاعدة المصالح الوطنية المشت
  4/6/2007وكالة معا 

  
  الرجوب رجل األمن األقوى تأثيرا في صياغة السياسات األمنية اإلقليمية:مجلة بريطانية 

البريطانية المتخصصة في شؤون األمن فـي تقريـر         " جينز انتلجينس دايجست  " ذكرت مجلة    :بيت لحم 
 تأثيرا في صياغة الـسياسات      نشرته مؤخرا أن اللواء جبريل الرجوب أصبح مؤخرا رجل األمن األقوى          

األمنية اإلقليمية حيث لم يعد ممكنا تجاهل دور الرجوب الفاعل في األحداث المتـسارعة فـي المنطقـة                  
أن "ول امني رفيع المستوى في احد أجهزة األمن العربية قولـه            سؤونقلت المجلة عن م   . الشرق أوسطية 

مرجحـة  " ينية أكبر بكثير من تأثيره وهو بداخلهاقوة وتأثير الرجوب وهو خارج المؤسسة األمنية الفلسط 
أن يكون هذا هو السبب وراء إصراره على عدم شغل أي منصب امني في الساحة الفلسطينية خالل هذه                  

وأضافت المجلة أن الرجوب برغم تركه لمنصبه كقائد لجهاز األمن الوقائي منذ نحـو خمـسة                . المرحلة
ووالء عشرات الضباط الذين يرون فيه معلما قياديا ورمـزا وطنيـا            أعوام إال انه ال يزال يحظى بتأييد        
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ونقلـت  . رة بسبب مواقفه المتزنة والرافضة لالقتتال الـداخلي             

ل وحضور قوي ومؤثر لكل مـن         
األردن ومصر داعيا القيادتين السياسية واألمنية الفلسطينية إلى رفع مـستوى ال

شقيقتين وفسح المجال أمام القيادات الفلسطينية التي بإمكانها إنجاز تلك المهمة وفي مقـدمتها صـاحب                
يشغل الرجـوب         

9.

 والنائـب   رالدين الشاعر ووصفي قبها،   

ضـد الـشعب الفلـسطيني وضـد        " االسرائيلية"ها الحكومة        

ن الطوارئ التي كانـت سـائدة ابـان االنتـداب                 

كرس جل وقته وجهده لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، باإلضافة إلى تأثيره المتزايد على أعـضاء               
وتـربط الرجـوب عالقـات      . مجلس األمن القومي الفلسطيني الموسع الذي شكله الرئيس عباس مؤخرا         

 جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء الوزير عمرو سـليمان وبـرئيس            صداقة وطيدة بكل من رئيس    
جهاز المخابرات العامة األردنية اللواء محمد الذهبي باإلضافة إلى معظم القـادة األمنيـين والـسياسيين                

وذهبت المجلة إلى القـول بـان قـوة         . وصناع القرار األكثر نفوذا وتأثيرا في الشأنين اإلقليمي والدولي        
ية الرجوب وكاريزميته وعدم استعداده للمساومة في وجهات نظره المتعلقة بقضايا األمن جعلـت              شخص

منه القائد األمني األكثر قدرة على التعاطي مع األزمات الكبرى، واألكثر قبوال بين قاعـدة مؤيـدة لـه                   
ة الماضـية علـى     وآخذة في االتساع، األمر الذي يثير حفيظة قيادات فلسطينية عملت جاهدة خالل الفتر            

إقصائه عن مركز صناعة القرار األمني الفلسطيني وعدم إسناد أي دور فعلي له بـسبب خـشيتها مـن                   
 تقول انه بالرغم من تفرغ الرجـوب مـؤخرا إلكمـال            المجلةوأضافت  . المواجهة معه أو االصطدام به    

بو أفي جامعة القدس ب   " اجستيرالم"دراسته األكاديمية حيث يعد أطروحة اللقب الثاني في الدراسات العليا           
ديس إال أن ذلك لم يمنعه بين الحين واآلخر من القيام بمهمات دبلوماسية خاصة كمبعوث للرئيس عباس                 
الذي أوفده قبل بضعة أشهر للقاء المسئولين العراقيين والعمل معهم على حماية الفلسطينيين المقيمين في               

إلى رصيد الرجوب المتنامي في حركة فتح فان عالقة حماس           إلى أنه باإلضافة     المجلةوأشارت  . العراق
به شهدت تحسنا ملحوظا في اآلونة األخي

لن يكون أي حل    : المجلة عن العقيد ماهر فارس قائد جهاز االستخبارات العسكرية سابقا في نابلس قوله            
بدون دور فاع" االسرائيلي" -لصراع الفلسطيني سياسي وال اقتصادي ل   

تنـسيق مـع الـدولتين                 
ال
واختتمت المجلة البريطانية تقريرها متوقعة أن . برة األمنية المتميزة اللواء الرجوب    الخ

 .منصبا سياسيا هاما خالل الفترة المقبلة
وفي نفس السياق ذكرت مصادر مقربة من اجتماعات القاهرة لوكالة معا االخبارية ان اللواء الرجـوب                

 . الداخلية في حكومة الوحدةرفض اقتراحا فتحاويا بشغل حقيبة وزير
  4/6/2007وكالة معا 

  
  إلى االعتقال اإلداريونائب يرين وزبتحويل " اسرائيل"قيام  ستنكرت الفلسطينية الحكومة 

عبرت الحكومة الفلسطينية عن اسـتنكارها      ": ا ف ب  "و   "د ب أ  " نقالً عن  5/6/2007الدستور  نشرت  
ناص.يرين د الوزتحويل  ب" االسرائيلية"الشديد امس لقيام السلطات     

وهذه المرة االولى التي يتم فيها تحويل وزير الـى االعتقـال             . إلى االعتقال اإلداري   عبد الرحمن زيدان  
الحكومة تعتبـر هـذه القـرارات جـائرة     "غازي حمد الناطق باسم رئيس الوزراء إن      .دوقال   .االداري

ظهر اربة الحكومة الفلسطينية وتقويض النظام السياسي الفلسطيني، األمر الذي يُ         وتعسفية وتهدف إلى مح   
طبيعة العدوانية والحرب الشمولية التي تشن

وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع إلطالق سراحهم، ودعا التخـاذ خطـوات              ".حكومته
 .لقيامها بخرق القوانين واألعراف الدولية" اسرائيل"عقابية ضد 

هذه الخطوة بانهـا تـصعيد      " من جهته، وصف وزير االعالم الناطق باسم الحكومة مصطفى البرغوثي         
خطير ضد الحكومة الفلسطينية واستخدام ارعن لقواني

" اسـرائيل "بفرض عقوبات علـى     "الب البرغوثي المجتمع الدولي     ، وط "البريطاني وقد عفى عليها الزمن    
 ".لوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني
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 المحـامي أسـامة     وأوضح". م أي تهمه أو الئحة اتهام          
للشاعر وقبها وزيدان محاكمة لتثبيت الحكـم       " االسرائيلية"سعدي أن من المقرر أن تخصص السلطات        

10.
صطفى البرغـوثي، إن    

ال تزال ترفض منحه تصريحاً خاصاً للوص" االسرائيلي"سلطات االحتالل   
رفضت منذ  " ائيلاسر"طاع غزة، في إجراء تعسفي سافر، وأشار البرغوثي في تصريح صحافي الى أن              

بية تقدمت بطلبات                

11.

ر العنصري الذي سيفرض عند االنتهاء             
 فلسطيني، حيث يعيش أكثر من نصف م31400 قرية و    12منه طوقاً على    

وانمـا فـصل    " اسـرائيل "لومتر واحد من الجدار مما يؤكد ان الهدف من بنائه ليس امنيا كما تدعي               
لسطينيين عن بعضهم البعض وتدمير فكرة الدولة الفلـسطينية كاملـة الـسيادة وتحويـل االراضـي                 

تخرق القـانون الـدولي االنـساني       " اسرائيل"واوضح البرغوثي ان     .كانتونات ومعازل لسطينية الى   
جسيمة التي تقوم بها ضـد               

من جهتها، اعتبرت الحملة الوطنية للدفاع عن ممثلي الشرعية الفلسطينية هذه الخطـوة بمثابـة عجـز                 
الذي لم يستطع أن يلفق له وضعف جهاز الشاباك  

ال
 . يوما في محكمة عوفر العسكرية12اإلداري خالل 

 قالت رئيـسة    :ردينة فارس وعبدالقادر فارس   ،  غزةنقالً عن مراسليها في      5/6/2007عكاظ  وجاء في   
اليوم هو مؤشـر    " اسرائيل"ان ما قامت به     "لس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار      لجنة االسرى في المج   

" اسـرائيل "على نيتها تحويل كافة النواب والوزراء الى االعتقال االداري، الن االعتقال االداري تمارسه              
 ".وفق قانون الطوارىء وال يخضع لنظم محكمة

  
 قدسلبرغوثي من دخول غزة والمصطفى ا  تمنع"اسرائيل" 

م.قال وزير االعالم والمتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية د        :  رائد الفي  -غزة  
ول إلى مدينة القدس أو إلـى             

ق
تشكيل حكومة الوحدة السماح له بالوصول الى قطاع غزة، موضحاً أن ثالث دول أجن

لسلطات االحتالل لمنحه تصريحاً بالدخول إلى القدس لبضع ساعات للقـاء مـسؤولين دوليـين، إال أن                 
يندرج في إطار سياسة الحـصار      " االسرائيلي"رفضت جميع تلك الطلبات، معتبراً أن اإلجراء        " اسرائيل"

  .، بهدف تعطيل عمل حكومة الوحدة الوطنية"االسرائيلية"التي تنتهجها الحكومة 
  5/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "االسرائيلية"تقرير امنستي اضافة جديدة تظهر حجم االنتهاكات : مصطفى البرغوثي 

مصطفى البرغوثي تقريـر منظمـة      .كومة د  وصف وزير االعالم والمتحدث الرسمي باسم الح       :رام اهللا 
بانه تأكيد  " االسرائيلي"، الذي صدر امس لمناسبة ذكرى اربعين عاما من االحتالل           "أمنستي"العفو الدولية   

واضاف ان دعـوة     .نظام ابارتهايد وتمييز عنصري في االراضي الفلسطينية      " اسرائيل"جديد على انشاء    
الة جدار الفصل العنصري وإنهـاء عمليـات االسـتيالء علـى            امنستي وهي جهة دولية محايدة إلى إز      

األراضي ووضع الحواجز على الطرق،  وغيرها من انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكـب فـي ظـل              
االحتالل تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته ونحن نعيش ذكرى اطول احتالل فـي تـاريخ البـشرية                 

ية اشارت بما ال يدع مجاال للشك الى إن الجدار العنـصري الـذي              وقال ان منظمة العفو الدول     .الحديث
في األراضي الفلسطينية، أدى إلى سقوط قتلى وتسبب في معاناة بين الفلسطينيين، ويجب             " اسرائيل"تبنيه  
واضاف ان التقرير استعرض الواقع الصعب جراء الجدا .هدمه

ليون فلسطيني علـى بعـد             
كي
الف
الف

واتفاقيات جنيف االربع والبروتوكول االضافي االول من خالل االنتهاكات ال
 .الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم واستمرار الحصار والتجويع

  5/6/2007الحياة الجديدة 
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12.

نتـائج  ناجحاً مـن أجـل تحييـد        " اسرائيل"كان تكتيك   . طان والالجئون  

نتفاضة الثانية ان تقع عمليات فلـسطينية           

ز أبو عمـار    
هذا ان. ينالتاريخي هو انه رفع العلم الفلسطيني فوق جزء من ارض فلسط          

المشروع الذي بدأه ياسر عرفات وهـو اقامـة الدولـة الفلـسطينية             : "وأضاف ".ل الصعوبات الراهنة  

13.

  أضرت بقضيتنا" اسرائيل"العمليات داخل : عبد الرحمن والبرغوثي: تحقيق 
" اسـرائيل "يواجه الفلسطينيون بعد أربعين عاماً على احتالل أراضـيهم مـن قبـل              : ب.ف. ا -رام اهللا   

أوضاعاً يائسة أكثر من أي وقت مضى بسبب ضعفهم العسكري وضيق هامش تحـركهم الدبلوماسـي                
، أطلقت مجموعات فلسطينية العمل المـسلح ضـد         67 حرب حزيران    وغداة .واالنقسامات في صفوفهم  

وتلى ذلك في السبعينيات عمليات نوعية       .قطاع لكن دون تحقيق نجاح كبير     القوات االحتالل في الضفة و    
في العالم مثل خطف طائرات وهجمات في مطارات واحتجاز رهائن خالل األلعاب األولمبية في ميونيخ               

ال ضد االحتالل تحت راية منظمة التحرير برئاسة ياسر عرفات، بلـغ ذروتـه              لكن النض  .1972العام  
واعتقد الفلسطينيون بأنهم اقتربوا من نهاية االحـتالل مـع توقيـع             ).1993 - 1987(بانتفاضة شعبية   

قطاع بعدما نبذ عرفـات العنـف واعتـرف         الاتفاقات أوسلو التي أرست نظام الحكم الذاتي في الضفة و         
لكنهم فقـدوا األمـل     ". الغياً"وأعلن ميثاق منظمة التحرير الداعي إلى تدمير الدولة العبرية          " اسرائيل"ب

في اتفـاق أوسـلو أجلـوا القـضايا         : "ويقول وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي      .بذلك سريعاً 
القدس واالستي: المركزية وهي 

أخطر ما في أوسلو أنها سمحت باستمرار االستيطان، أوسلو أعادنا إلـى            : "ويضيف ".االنتفاضة األولى 
ومع دفاعه عن حق الفلـسطينيين فـي         ".الوراء وأدى إلى ظهور أو تعزيز حركات أخرى مثل حماس         

، اذ ان   "االسـرائيلي "ب  ضرتنا، وجرتنا إلى الملع   " اسرائيل"العمليات داخل   "المقاومة، أقر البرغوثي بأن     
أنا مع حق المقاومة بجميـع      "وقال   ".استفادت منها لتظهر ان النزاع يدور بين قوتين مسلحتين        " اسرائيل"

اشكالها ولكن يجب ان نبحث ما هو الشكل االمثل لنا، وأنا برأيي انه المقاومة الـشعبية الـسلمية كمـا                    
  ".رأيناها في االنتفاضة االولى

" اسـرائيل "مد عبد الرحمن مستشار الرئاسة الفلسطينية ان العمليات االنتحارية فـي            من جهته اعتبر أح   
ما كان يجب خالل اال: "وقال ".ألبت الرأي العام العالمي علينا    "

مقاومة مـسؤولة   المقاومة يجب ان تكون     : "مضيفا" ألنها ألبت الرأي العام العالمي علينا     " اسرائيل"داخل  
السلطة الفلسطينية جاءت من رحم االنتفاضة االولى ورؤية الدولتين من رحم           : "وأضاف ".وليست عمياء 

انجا: "وقال ".االنتفاضة الثانية، ان لم ينسحبوا فإن انتفاضة ثالثة ستجبرهم على االنسحاب          
جاز ال تراجع عنه بالرغم من       

ك
  ".المستقلة ما زال حتى اليوم على جدول اعمال االسرة الدولية

نذ البدايـة ضـمن     تندرج م " اسرائيل"العمليات داخل   "من جهته اعتبر الكاتب الصحافي سميح شبيب ان         
كان هناك جهد سياسي لياسر     : "وأضاف ".الصراع على السلطة ورغبة حماس بحصة كبيرة من السلطة        

  .ما ادى إلى نزاع داخلي مستمر حتى االن" عرفات وفي نفس الوقت جهد عملياتي لحماس
 5/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  وزراء بمن فيهم رئيس الوزراءلامظاهر الترف التي تغلب على مواكب ينتقد بسام زكارنة  

يرى رئيس نقابة الموظفين الحكوميين بسام زكارنة أن أوضاع الموظفين بقيت علـى             :  حامد جاد  -غزة  
ما هي عليه منذ عهد الحكومة السابقة وأن الفرق بين الحكومتين السابقة والحالية في التعامل مع قـضايا                  

ة كانت تصف الموظفين المضربين عن العمل بأنهم غير         ومطالب الموظفين يتمثل في أن الحكومة السابق      
وانتقـد   .وطنيين وغير أخالقيين في حين أن الحكومة الحالية تقدم لهم الكالم المعسول الذي ال يجد نفعا               

زكارنة في حديث للغد ما أسماه بعدم الوضوح في آلية صرف المساعدات المالية التي تحول مـن دول                   
سالم فياض بإعطاء تصريحات صحافية لتوضيح آلية صرف تلك         .ر المالية د  وزيطالب  و .عربية وأجنبية 

كما انتقد زكارنة ما اسـماه بمظـاهر      .الدفعات وأن ال يكون دوره مقتصرا على مراقبة وصول االموال         
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ى مستقبله الوظيفي في ظل األوضاع الراهنة التي تمـر بهـا األراضـي                  
 ودولي وانفالت أمني يضاف إليهمـا حالـة ا"اسرائيلي"الفلسطينية من حصار    

همـا  رئيسيين فتح وحماس والمحاصصة بينهما على الوزارات والسفراء والمحافظين دون أن يأخذ كال            
ن  تركوا وظائفهم وهاجر بعـضهم           

  

14.
 في اجتلمنظمة التحرير قررت اللجنة التنفيذية    :  وفا – نائل موسى    -رام اهللا   

وأكدت اللجنة التنفيذيـة علـى األسـس         . لبنان نا في مخيمات  حة مالية عاجلة للتخفيف من معاناة شعب      
مـستويات               

            

موقفه تجاه أحداث ن في الحكومة الفلسطينية تساند الجيش اللبناني: األحمدعزام  .15
مساندة الحكومة الفلسطينية للجيش اللبناني فـي       "د نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني عزام األحمد         

نحن مع الجيش   : "مس

6/2007  
  

  المخيمات لم تكن منطلقاً لتنفيذ مخططات تستهدف تقويض الدولة اللبنانية: بد ربه.17
             ه أمس على أنقـوى  "رير ياسر عبد رب

أحـداث  (ه لقطع هذه الفتنـة      المنظّمة في لبنان والشعب الفلسطيني والفصائل كلّها ستعمل ما ينبغي عمل          

الترف التي تغلب على مواكب بعض وزراء الحكومة الفلسطينية بمن فيهم رئيس الوزراء اسماعيل هنية               
 جيبات شيروكي بكلفة تزيـد عـن     10 االخير يسير بموكب مؤلف من سيارتين مصفحتين و        الفتا الى ان  

وحول مبـررات مخـاوف      .مليون دوالر وذلك في الوقت الذي ال تتوفر فيه الرواتب لمرافقي الوزراء           
الموظفين من انعدام األفق السياسي وما يهدد مستقبلهم وحقوقهم الوظيفية، اعتبر زكارنة أنه ليس هنـاك                

من موظف يشعر باألمان عل
لتنـافر بـين الفـصيلين               

ال
ونوه إلى ان آالف الموظفي . ألف موظف  165باالعتبار وضع نحو    

إلى الخارج والبعض اآلخر أصبح يعمل في مهن أخرى كسائق سيارة أجرة أو عامل بناء الفتاً إلـى أن                   
 20 موظف منهم    200تضم  " وزارة األشغال العامة واالسكان   "الوزارة التي يعمل فيها بمنصب مدير عام        

  .موظفاً هاجروا إلى الخارج
 5/6/2007الغد األردنية 

  
   تخصص منحة مالية عاجلة لمخيمات لبنانمنظمة التحريرتنفيذية  

تخصيص   اإلثنين ماعها يوم   
من

والثوابت التي تضمنتها قرارات المجالس الوطنية حول ضرورة توثيق العالقة على جميـع ال
والصعد مع الدول العربية الشقيقة، وهو األمر الذي أكد عليه جميع األشقاء العرب وخاصـة قـادة دول                  

ب أية مؤسسات أو فعاليات شعبية وفردية البحث المبكر غير الـضروري            الجوار، مع ضرورة ان تتجن    
 .لةفي عالقات المستقبل، حتى يزول االحتالل وتقام الدولة الفلسطينية المستق

 5/6/2007الحياة الجديدة 
  

  هر البارد
أك

أ" العربية"وقال في تصريح لقناة      ".موقفه تجاه أحداث مخيم نهر البارد شمالي لبنان       
على سالمة أبناء شعبنا الفلـسطيني    اللبناني ومع الحكومة اللبنانية في اإلجراءات التى تتخذها، مع التأكيد           

فتح اإلسالم ليس تنظيمـاً فلـسطينياً وال عالقـة لـه     "وشدد على أن    ". في المخيمات الموجودة في لبنان    
  ".بمنظمة التحرير أو الواقع الفلسطيني

  5/6/2007المستقبل 
  

  من استدراج الفلسطينيين الى مواجهات مع الجيش اللبنانيزياد أبو عمرو يحذر  .16
استدراج الفلسطينيين الى مواجهـات مـع الجـيش         "وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو من        حذر  
ال نريد أن نـزج     : "وقال". حرص الحكومة الفلسطينية على حماية الفلسطينيين في لبنان       "وأكد  ". اللبناني

  ".بأبناء شعبنا في أتون مواجهات أو معركة ال تتعلق بالقضية الوطنية الفلسطينية
/5مستقبل ال

 
شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التح:  سامي سعيد  -رام اهللا   

ع
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18.

 ".ر البارد بين الجيش اللبنانى وتنظيم فـتح اإلسـالم         مخيم نه        
ال نريد تفجير األوضاع أو استدراج الفلسطينيين فى معركة كما أريد لهم : "وقال

أملـه فـى انتهـاء      "وأعرب عن    ".عى لتحويل الفلسطينيين إلى الشرارة التى ينطلق منها حريق لبنان         
وأشار زكـي    ".مسلحين ليحاكموا         

19.

ية 

 .ماس وفي مساعدة كل األطراف إلجراء مصالحة ووقف االقتتال

نائية مع الفصائل التي يتم مناقشتها بعد اكتمال اللقاءات الث

ول إلسالم ؤ قال مصدر مصري مس مع المسؤولين المصريين في القاهرة،ثات الجهاد

، مـشيراً إلـى أن      "ومنع استغالل المخيمات ضد لبنان والدولة اللبنانية      ) مخيمي نهر البارد وعين الحلوة    
 ".المخيمات لم تكن منطلقاً لتنفيذ مخططات تستهدف تقويض الدولة اللبنانية أو المساس بجيشها"

  5/6/2007األخبار اللبنانية 
  
  الفلسطيني لن يكون شرارة لحريق لبنانالشعب  :زكيعباس  

 ".أن الشعب الفلسطيني لن يكون شرارة لحريـق لبنـان         "أكد ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي         
أن الفلسطينيين فى مخيم عـين الحلـوة يرفـضون    "اإلخبارية  " العربية"وأوضح في تصريح خاص لقناة      

العنف ويدينون ما يحدث من اشتباكات فى 
عبر هذا المخطط الذى                

س
ارد بأقل الخسائر وأن يستسلم من بقي من الالعمليات فى مخيم نهر الب    

 بعزلها وتأييـد  ]فتح اإلسالم [اتخذت سلسلة من االجراءات لمواجهة هذه الظاهرة"الى ان منظمة التحرير  
  ".الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية

  5/6/2007المستقبل 
  
 والحوار مع الشعبية يبدأ اليوم.. اختتام محادثات الجهاد في القاهرة 

اختتم وفد حركة الجهاد : القاهرة جيهان الحسيني نقالً عن مراسلتها في 5/6/2007 الحياة جاء في
اإلسالمي أمس محادثاته مع المسؤولين المصريين، فيما تبدأ القاهرة محادثاتها مع وفد الجبهة الشعب

وعدنا المصريين ببحث كل القضايا مع ": الد البطش للحياةوقال الناطق الرسمي باسم الجهاد خ. اليوم
اإلخوة في أمانة الجهاد، وسنرد بموقفنا في الحوار الموسع الذي سيعقد في القاهرة منتصف الشهر 

ووصف البطش اللقاء مع رئيس االستخبارات . "لن نعطي موقفنا النهائي قبل أن نتشاور": وقال. "الجاري
نه كان مثمراً وإيجابياً للغاية، مشيراً إلى أن سليمان أشاد بموقف الحركة وثمن المصرية عمر سليمان بأ

دورها في رأب الصدع بين فتح وح
 خالد البطش صرح ، أنمحمود علي عن مراسله في القاهرة، 4/6/2007 إسالم أون الين ونقل موقع
 في القاهرة بعد أسبوعين لحسم قضيتي التهدئة  مشتركاًلفصائل الفلسطينية سيعقدون اجتماعاًبأن قادة ا

نت عن أن .تصريحات إلسالم أون الين في وكشف، "إسرائيل"الداخلية وإعالن هدنة شاملة ومتبادلة مع 
 ورقة عمل حول القضايا مصر تبلور حالياً"

  ".لطرحها على االجتماع المشترك
وعقب اختتام مباح

مشاورات " فإن - يضيف المصدر -وبوجه عام ". هناك اتفاق تام في وجهات النظر: "نت.أون الين
 فى القضايا التي تم بحثها، خاصة وقف االقتتال ن أحرزت تقدماًالفصائل الفلسطينية في القاهرة حتى اآل

 "".إسرائيل" وقضايا التهدئة مع الداخلي نهائياً
وفدا الجبهتين الشعبية والديمقراطية، ويضم كل منهما قيادات من الثالثاء ) اليوم(ويصل إلى القاهرة 

 .الداخل والخارج
 اً مصريمسؤوالً إلى أن أ.ب. د وب.ف.أ رة نقالً عن من القاه5/6/2007 الدستور إلى ذلك، أشارت

طالق النار في إشرافها لمراقبة وقف إنشاء لجنة بإن بالده اقترحت على الفصائل أمس أعلن اً أكبير
نجحت مصر بالتوافق  ":وسط المصرية عن المسؤول قولهنباء الشرق األأونقلت وكالة  .قطاع غزة

طالق النار بحيث يمكن االنطالق منها إدىء وآليات لتثبيت وقف والتنسيق في صياغة مسودة تحمل مبا
 ".لى صياغة رؤية متكاملة ونهائية تنهي االقتتال وتضمن عدم تكراره نهائياًإ
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 أن تكون التهدئـة شـاملة        ,  عمر سليمان     
 خاصة معبر    ,  مدار الساعة  ىة ووقف كل مظاهر العنف وفك الحصار وفتح المعابر عل         متزامنة ومتبادل 

ـ    ى عل "رائيل  ى ذلك فنحن عل

20.

، "إسرائيل"بـ  مقابل هدنة طويلة األمد، ليس اعترافا67ًالرابع من حزيران 

الهدنة مع إسرائيل، أوضح المصري، بان الموقف من الهدنة مع دولة االحتالل يأتي بإجماع 
الفصائل، مؤكدا بان الحديث عن هدنة شاملة متبادلة ومتزامنة، وان الرسالة 

يلي ويلتزم بها لتكون هدنة متبادلة، وأكد المصري، بان المسالة إما تنقل للجانب اإلسرائ .حمود عباس
شعب الفلسطيني، منوها في 

21.

ناء المنظمة بمشاركة كافة األطراف على 
وأكد موسى في تصريحات صحفية له على ضرو". الساحة الفلسطينية

 ".لفلسطينيديمقراطي شاملة في مؤسسة منظمة التحرير الفلسطيني وفق رؤية وطنية جامعة للمجموع ا
 اً ألنه سيكون منقوص،ن تحتكره جهة معينةأال يصح بأي حال أن يتخذ قرار بهذا الشأن و ":ال

أن الخيار المفضل "، مضيفاً "سيراعي مصالح هذه الفئة على حساب المصلحة الوطنية أو القومية العليا

أعلن خالد البطش أن وفـد الحركـة أكـد            :5/6/2007األهرام المصرية    في    كتب أشرف أبو الهول   و
 وأن حركـة الجهـاد       , "إسرائيل" اتفاق للتهدئة الشاملة مع      ولين المصريين التزامها واحترامها ألي    ؤللمس

 "إسـرائيل "ذا التزمـت    إستلتزم بالقرار الجماعي للفصائل الفلسطينية ولن يكون لديها موقـف مختلـف             
ولين المصريين برئاسة الوزيرؤ طلبنا من المس   :وقال  . باالتفاق

و
سإ"ذا وافقت   إ : وأضاف  .  وأن تحقق التهدئة مصلحة للشعب الفلسطيني       , رفح

لعمـل   وهـذا ا    , طار عملية رد الفعل   إاستعداد لوقف الصواريخ ألننا وبقية الفصائل نطلق الصواريخ في          
 لكننـا متأكـدون مـن أن         , "سـرائيل إ" اتفاق شامل والتزمت به      ىلإذا تم التوصل    إقابل للتغيير والتبديل    

  . لن تلتزم بأي اتفاق من خالل تجاربنا السابقة معها"سرائيلإ"
  
  دخول حماس االنتخابات الرئاسية أمر غير مطروح حالياً: المصريمشير  

ن قيام إيالف حركة حماس مشير المصري في مقابلة خاصة إلقال النائب عن : سمية درويش - غزة
دولة فلسطينية في حدود 

وفي ما يتعلق . ن فلسطين ال يتجزأأ إلى أن منظمته تؤمن بثوابتها اإلستراتيجية وثوابت الشعب، والفتاً
ن كانت تنوي حماس الدخول في المعترك االنتخابي القادم، قال إاسية القادمة، وباالنتخابات الرئ

 غير مطروح الدخول في االنتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، ومن المبكر الحديث عن :المصري
ن حركته تدرس كل ما هو مطروح، وتحدد موقعها المناسب بحسب المصلحة أنه أكد أاالنتخابات، غير 

 .شعب الفلسطينيالعامة لل
وبخصوص 

وصلت للرئيس الفلسطيني 
م

هو الخيار أمام ال" المقاومة"أو أن تبقى األحوال كما هي، مشددا على أن خط 
السياق ذاته، بأنه ال ينبغي أن يكون الرئيس عباس مفاوض، وينبغي أن يحل الموقف باإلجماع واالتفاق 

  .مع الفصائل
  4/6/2007موقع إيالف 

  
  لمجلس الوطنيلإجراء انتخابات تنفيذية المنظمة  بقرار حماس تنفي علمها 

و أحركة ال البرلمانية يحيى موسى علم حماسنفى نائب رئيس كتلة :  المركز الفلسطيني لإلعالم-غزة 
المجلس التشريعي بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البدء بخطوات انتخاب المجلس الوطني، مشدداً 

ال يمكن أن يؤدي إلى غاية تفعيل ب"ى أن التفرد في القرار عل
إجراء عملية إصالح سياسي "رة 

و
وق
و

  ".الختيار أعضاء المجلس الوطني هو االنتخابات الديمقراطية
  5/6/2007فلسطين عين على 
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22.

البردويل . وعقب د  ". يورط الرئيس مدافعاً عنه، ومحاوالً إظهاره بأنه ضحية لحركة حماس

ى اعتبار أن الوضع الداخلي بيد حماس، قال 

ئيس يعاني من أزمة فهو يعاني من أمثال محمد دحالن، 

 
  .، على حد قوله"أزمة هو األقلية وليس األغلبية

 محمد دحالن نفسه ليسأل:" اع حركة حماس بقدرتها العسكرية قائالًتنعلق على حديث دحالن عن اق
يعلم بأن حماس لم تقتلهم، 

23.
 القيادة السياسية في الجبهة الشعبية أن 

درة على قيادة الشعب الفلسطينغير قا"قيادة منظمة التحرير الحالية 
تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة على أساس "العتبار لبرنامج المنظمة، مطالباً في الوقت ذاته بـ 

لى ضرورة إعادة 

24.

  تصريحات دحالن دق لألسافين بين الرئيس وحماس: البردويل 
صالح البردويل، النائب محمد دحالن بالسعي .داتهم الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية : فلسطين مباشر

، داعياً "دق األسافين تارة بين حركة حماس والرئيس أبو مازن، وتارة أخرى بين حماس ومصر"لـ
وأضاف البردويل في حديث نشرته صحيفة  ".الخروج عن أسلوب التشكيك الذي يتبعه"ير إلى األخ

النائب محمد دحالن ينصب نفسه مدافعاً عن الرئيس محمود عباس، علماً بأنه هو " فلسطين المحلية أن
 اآلن وهو.. الذي ورط الرئيس في األحداث الداخلية في غزة، وورط أمن الرئاسة في أحداث اإلعدامات

يحاول أن
حماس لم تسيطر على الوضع الداخلي بقوة السالح أو االنقالب، وإنها " :على تصريحات دحالن قائالً

محمد دحالن مستشار بأي صفة يكون  ":، متسائالً"وصلت للحكم بشكل قانوني من خالل  االنتخابات
بأي صفة  ": تساؤالتهبردويلوتابع ال ".الرئيس عباس لألمن القومي وذلك يتنافى مع القانون األساسي؟

يشكل النائب دحالن مليشيات القوة التنفيذية التابعة لحركة فتح؟ ومن أين يمول هذه الجيوش ومن الرقيب 
  ".عليها؟

يارات علوحول قول دحالن بأن الرئيس عباس ال يملك خ
ليس من حق دحالن التحدث بهذا األسلوب الذي فيه دق لألسافين وإشعال للفتنة من جديد، في " :البردويل

الوقت الذي يجلس المتفاوضون في القاهرة ويبحثون آفاق التعاون الفلسطيني الداخلي إلقرار شكل من 
إذا كان الر" :وتابع ".ديدأشكال النظام األمني الج

الذي ورط أمن الرئاسة واألجهزة األمنية في عداء مع الشعب الفلسطيني، وفي تعاون مع االحتالل، وهو 
  ". أصالًاًول عن تأزيم الرئيس إذا كان الرئيس متأزمؤالمس

من قال بأن حماس رقم " :، وأضاف"حاصصة أو تقاسم الكعكةحماس ال تسعى للم"وأكد البردويل أن 
في االنتخابات التشريعية، والذي يعاني من% 60حماس حصلت على .. صغير يحاول أن يتقاسم الكعكة

و
سؤاالً كبيراً جداً، من الذي قتل أطفال بعلوشة وأبو جراد وهو يعرفهم جيداً، و
وأكد البردويل أن حركة  ".وأنه يدور بقميص أطفال بعلوشة في الشوارع، واإلعالم يغطي على جرائمه

  ". وهي المدافع عنه وحامي حمى االستقرارصمام األمان للشعب الفلسطيني،"حماس وجناحها العسكري 
  4/6/2007عين على فلسطين 

  
  مهنا يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة على أساس وثيقة الوفاق الوطنيرباح  

رباح مهنا عضو.دأكد :  صحيفة فلسطين-  حسام جحجوح- غزة
، مشدداً على ضرورة إعادة "ي

ا
وشدد مهنا خالل تصريحات خاصة بصحيفة فلسطين ع". وثيقة الوفاق الوطني

اتفاق أوسلو استهدف رأس منظمة التحرير  ":ة التحرير، وقالاالعتبار للبرنامج السياسي لمنظم
  ". ببرنامجها وهيكليتها القيادية التي كانت تقود الشعب الفلسطيني

  5/6/2007عين على فلسطين 
  
 قيادي في كتائب األقصى يهاجم قيادات األجهزة األمنية ويتهمها بخذالن المطاردين 

قصى هجوماً الذعاً على قيادات األجهزة األمنية الفلسطينية في شن قائد ميداني في كتائب شهداء األ: غزة
 القيادي أيمن الديك، في رسالة تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منها، قيادات اتهمو .الضفة الغربية
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تصبح عندها ) المقرات(تناسوا بأنها "، مشيراً إلى أنهم "خارجين عن الصف الوطني من أمثالنا
أوكاراً ال ينام فيها سوى الجبناء المخربين أو من هم تحت الت

: وختم الديك بالقول. "وقت لتنحي كل القيادات التقليدية، التي كانت وما زالت تعبث بمقدرات المناضلين
 أكثر من تلك الرموز القيادية التي تناست 

2007  
  

 على الطائفة السامرية في نابلس ماس تشجب االعتداءات .25
ضفة الغربيـة االعتـداءات المتكـررة التـي        

26.

ية في مخـيم    
ن اأوخاصة  "زمة،  نهر البارد ومحيطه، وإفساح المجال للمساعي السياسية لحل األ        

حـداث  ألن تطور ا  أ"ورأت  . "ون له تداعيات سلبية على المخيم وقضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان          
ية موحـدة        

27.

ده بعض المخيمات قد انعكس سلباً على أوضاع في لبنان سلطان أبو العينين أن تكون ما تشه

ة لوضع حد لالخالل بأمن 

برفض تقديم أي نوع من الخدمات اللوجستية للمطاردين سواء بطردهم من داخل "األجهزة األمنية 
أخبرونا بأن مقرات أجهزتهم ال تتسع : "وأضاف". نية أو قطع الرواتب عنهم وعن أسرهمالمقرات األم

لمخربين 
حان "ه قد ورأى أن)". الصهيونية(غطية 

ال
إنني وإخواني المطاردين نؤمن بحتمية النصر وحق المقاومة"

طينية كما تشاء، فنحن لن نستسلم، ولن  ولتهمش تلك القيادات الفلس،ماضيها المزيف وعدالة قضيتها
 ".نتراجع

/4/6المركز الفلسطيني لإلعالم 

ح
استنكرت حركة حماس في محافظة نابلس شمال ال: نابلس

إن هذه االعتداءات ال تنم عن أي       " :قال متحدث باسم الحركة   و .تتعرض لها الطائفة السامرية في المدينة     
  ."من األخالق والقيم التي يتحلى بها أبناء الشعب الفلسطيني عموماً، وأبناء مدينة نابلس خصوصاً

  5/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  في لبنانقوى التحالف تطالب بمرجعية فلسطينية موحدة  

ة في لبنان إدانتها لالعتداء على الجيش اللبناني فـي الـشمال وفـي              جددت قيادة تحالف القوى الفلسطيني    
إن الحـل   : وقالـت القيـادة   . واعتبرت ذلك جريمة ال يتحمل الشعب الفلسطيني مسؤوليتها        .تعمير صيدا 

ألزمة مخيم نهر البارد هو حل سياسي، يضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وسالمة أهلنا في المخـيم،                 
ودعت لوقف العمليات العسكر. من الدمار ويؤمن عودة النازحين الى المخيم      ويحمي المخيم   

ستمرار العمليات قـد     
تك

سراع في تشكيل مرجعية فلـسطينفي مخيم نهر البارد وتعمير عين الحلوة، يؤكد ضرورة اإل         
حداث في  تضم جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان، تعــمل على توحيد الموقف الفلسطيني تجاه كافة األ             

  ."للبناني والفلسطيني الفلسطينية بما يخدم مصلحة الشعبين ا- وتنظم العالقة اللبنانية ،لبنان
  5/6/2007السفير 

  
   اللبنانير لتعقب أي شخص يحاول االعتداء على الجيشاستنفنحن في حالة ا: أبو العينين 

نفى أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة : فادي البردان نقالً عن مراسلها 5/6/2007 المستقبل أوردت
التحرير 

المخيمات في منطقة جنوب الليطاني، وقال للمستقبل إن األمور تسير بشكل طبيعي والحياة عادية في 
إن حركة فتح وفصائل  وحول األوضاع في مخيم عين الحلوة قال أبو العينين. مخيمات منطقة صور

خص يحاول االعتداء على الجيش اللبناني أو يحاول العبث منظمة التحرير في حالة استنفار لتعقب أي ش
لى اتصاالت تجريها جهات إسالمية وصفها بالمخلصإبأمن المخيم، مشيراً 

  .المخيم
ن هناك إجماعاً فلسطينياً على معالجة الجماعة التي أوأكد أبو العينين من مقر قيادة فتح في الرشيدية 

 ألف 70ولن نقبل من أفراد المجموعة أو من سواها بأن تقرر مصير "شام عالجاً جذرياً، تسمى جند ال
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عالقة غير 
 فهناك نوع من ،و حتى من جنسيات مختلفةأو لبنانية أرئية وغير مكشوفة سواء كانت فلسطينية 

طينية وكشعب 

28.

ونبه المتحدث قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ". ن التعاطي األمني معها
الخروج من دائرة المواقف السلبية وانعدام الفعل ا"إلى ضرورة 

ع المخيمات داخل الدولة اللبنانية سبباً في االنقياد األعمى وراء بعض الحلول المتطرفة التي تطرحها ض
دوماً كراعية 

29.

الح المقاومة المتمثل في سالح حزب اهللا بعد سالح المقاومة الفلسطينية، 

لجند الشام عالقة بظاهرة فتح اإلسالم، وباسم الدين اإلسالمي، ترتكب : "وقال ".فلسطيني في عين الحلوة
  ".الكثير من الجرائم كما شهدنا مع عصابة فتح اإلسالم في مخيم نهر البارد

مين ، أن أ رئيفة المالح،مخيم عين الحلوةو صيدا  عن مراسلتها في5/6/2007 عكاظ ل، نقلتفي المقاب
سر فصائل منظمة التحرير في الجنوب اللبناني خالد العارف أكد في تصريح خاص لعكاظ أنه ال يوجد 

فقهية  للخالفات ال نظراً،ترابط تنظيمي بين عصبة األنصار ومجموعة جند الشام في مخيم عين الحلوة
سالمية وهذه وأكد أن هناك رابطاً وعالقة ما بين كافة القوى اإل .والشرعية وحتى السياسية

م
 فلس نحن كقوى وقيادات: العارفوقال .التعاطف غير المعلن ما بين هذه المجموعات

 كقوى وقيادات لبنانية ال نتحمل أية هزة أمنية في مخيم عين الحلوة كما يحصل اآلن في فلسطيني وأيضاً
مخيم نهر البارد الذي أخذ رهينة من قبل مجموعة ال عالقة لها ال بفلسطين وال باإلسالم، وهذا الوضع 

جيش اللبناني بأخذ مبادرة باستئصال هذه جراء جدي وعملي من كافة الفصائل وإال سيضطر الإيلزمه 
 .ن يدفع الثمن وهذا الثمن سيكون باهظاًأالحالة، وفي هذه الحالة سيضطر الشعب الفلسطيني 

  
 انتقال األحداث إلى عين الحلوة خطير وعلى منظمة التحرير التخلي عن سلبيتها: حماس 

تعاطي مع بعض اإلشكاليات في حذرت حركة حماس من انتقال عدوى الحل العسكري في ال: نابلس
المخيمات الفلسطينية في لبنان، على ضوء اندالع المواجهات بين الجيش اللبناني وجماعة جند الشام في 

وقالت الحركة على لسان أحد . مخيم عين الحلوة، واستمرار تدمير مخيم نهر البارد على رؤوس قاطنيه
الحركة تنظر وبخطورة "الفلسطيني لإلعالم، إن المتحدثين باسمها، في تصريح صحفي تلقى المركز 

 لما اًبالغة إلى المعاجلة األمنية العسكرية لبعض إشكاليات المخيمات الفلسطينية في تجاوز أصبح واضح
". تضمنه اتفاق الطائف من ترتيب لوضع المخيمات الفلسطينية في لبنان وصيانة أمن الالجئين فيها

بتته صحة أحداث مخيم عين الحلوة باألمس وهو ضرورة المعالجة ما أث"وجددت حماس التأكيد على 
السياسية بهذه اإلشكاليات بعيداً ع

بأن ال تكون حساسية "، وطالبها "إليجابي
و

تدارك المنظمة لدورها الذي تتحدث عنه "وطالب المتحدث بضرورة ". جهات لبنانية
صريحه بالتأكيد على واختتم ت". لمصالح الفلسطينيين أينما تواجدوا وكمدافع عن حقوق فلسطينيي الشتات

االستناد إلى حل سياسي يقوم على حفظ هيبة الدولة والجيش اللبناني ومحاسبة المعتدين، مع حماية "
 ".المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين

  4/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 ومخاوف من مخطط لنزع سالح المخيمات.. قلق فلسطيني من أحداث نهر البارد: تحقيق 
سالم في مخيم نهر البارد فيما يتواصل قتال الجيش اللبناني مع جماعة فتح اإل:  وليد عوض- ام اهللار

هالي الضفة الغربية وقطاع غزة ما يجري من أ يتابع ،ومع جماعة جند الشام في مخيم عين الحلوة
 من خططاًن هناك مأبناء شعبهم هناك بكل قلق وترقب في ظل اعتقاد سائد لديهم بأقصف لمخيمات 

شعال فتنة إ سالح المقاومة اللبنانية، وذلك من خالل ىلإطراف خارجية ينفذه الجيش اللبناني للوصول أ
 . نزع سالح المقاومة الفلسطينية للوصول بعد ذلك لسالح المقاومة اللبنانيةىلإداخلية تقود 

مريكية في أجندة أ هناك :سالمي للقدس العربيحد قادة الجهاد اإلأوفي هذا االتجاه قال خضر حبيب 
 الحكومة اللبنانية من الوقوع في المخطط لبنان سواء علي الصعيد السياسي والعسكري، ومحذراً

 سىلإمريكي للوصول األ
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المغامرين والمقامرين من الدخول للمخيمات  ومن يمنع ؟هم

عطاء إ ىلإي الحكومة اللبنانية 

بو زهري أوشدد . ة

جل أسلحة من نواع األأ 
سالم يثير عالمات استفهام جماعة فتح اإل عشرات المقاتلين من ىالقبض عل

 ما يجري يثير عالمات الشبهة :ال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية للقدس العربي
سالم  جماعة فتح اإل

30.

 سالح المقاومة والذي ىلإالوصول  الهدف من معارك الجيش اللبناني في مخيمات الالجئين :ومضيفاً
 نزع سالح ىن الحكومة اللبنانية غير قادرة علأ ىوشدد حبيب عل .يدفع الثمن هم المدنيون الفلسطينيون

سالم في مخيم نهر البارد بالطرق السلمية حماية  معالجة قضية جماعة فتح اإلىلإالمقاومة، ودعاها 
 الذي : قائالً،مريكية في لبنان يدفعون ثمن المعركة األهمنأ ىشدد حبيب عل، الذين لالجئين الفلسطينيين

طراف أمريكا وجهات معينة، وهناك أيجري في لبنان ال عالقة للشعب الفلسطيني به، فالمعركة هي بين 
 .مريكاأتحارب نيابة عن 

رامها ليه، وعن احتإكثر من الحد الذي وصلت أ ىلإمور من ناحيتها عبرت فتح عن قلقها من تدهور األ
 خشيتها من ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين الذين ما زالوا يتذكرون ىلإضافة لسيادة لبنان وجيشه باإل
ن االمور وصلت أقول طالما أ :وقال ماهر مقداد الناطق باسم فتح للقدس العربي .مجزرة صبرا وشاتيال

ن ما إ : مقدادوقال .لسطينين الخاسر هو الشعب الفن تتوقف عند هذا الحد ألأ هذا الحد فنطالب ىلإ
 تحريك بؤر التوتر في ى بل هناك جهات قادرة عل،ن يكون صدفةأيجري في فلسطين ولبنان ال يمكن 

هلنا أ من يحمي : قائالً، رفض حركة فتح نزع سالح المخيمات الفلسطينيةى علوسط، مشدداًالشرق األ
سلحة البسيطة التي بحوزتذا سحبت األإهناك 

ن الحكومة اللبنانية لم تقدم للفصائل الفلسطينية أوضح مقداد أو؟ ونحن نتذكر ما جري في صبرا وشاتيال
مر، ن ال يكون الهدف من دخول نهر البارد هو نزع السالح الفلسطيني في نهاية األأهناك ضمانة ب

ن هناك أ ىلإ  كان هدف الجيش، منوهاًياًألجيش اللبناني للمخيمات  نحن ننظر بقلق شديد لدخول ا:وتابع
ن الالجئين الفلسطينيين الذين أ ىلإشار مقداد أو . مرشحة لالقتحام وتجريدها من السالحىخرأمخيمات 

ن يكون خروجهم من من ألم ينزحوا عن مخيم نهر البارد عبروا له في اتصاالت هاتفية عن خشيتهم 
 .دية، ولن يسمح لهم بالعودةبأالمخيم هجرة 

بو زهرأ لسان الناطق باسمها سامي ىومن جهتها دعت حركة حماس عل
 الحكومة اللبنانية : عن الحسم العسكري، مضيفاًسالم بالحوار بعيداًالفرصة لحل قضية جماعة فتح اإل

ر للعالج السياسي لهذه المشكل بها بذل المزيد من الصبىول، وكان األصبرت طويالً
سالم في ظل  احترام حركته للسيادة اللبنانية وضرورة حل قضية فتح اإلىفي حوار مع القدس العربي عل

 نن مأ خاصة و، تقديم الحل السياسي لما يجريىلإما يحفظ أمن الالجئين الفلسطينيين، وهذا ما يدفعنا 
ننا كفلسطينيين في الداخل ننظر بأسف شديد لما يحل إ" :وقال .فلسطينيونيدفع الثمن هم الالجئون ال

 .عادة تقييم الموقفإ الحكومة اللبنانية بضرورة  مطالباً،خوتنا في لبنانإب
ن قصف الجيش اللبناني مخيم نهر البارد بكلأ ىلإهذا وينظر الفلسطينيون 

 .كثيرة
وق

نأ ى علبعد من ذلك بكثير، مشدداًأواالستفهام حول تنفيذ الجيش اللبناني مخططات 
مريكية لنزع سالح المخيمات للوصول ألها وممارساتها لتنفيذ مخططات عماأهي جماعة موتورة استغلت 

سالم لتنفيذ مخططات عمال فتح اإلأ الستغالل ن هناك مخططاًأعتقد أ: ضاف مهناأو . سالح المقاومةىلإ
  . كل االحتماالتى االمور في لبنان مفتوحة على أن علخارجية طويلة، مشدداً

 5/6/2007القدس العربي 
  
  اسرائيل ترفض الخطة االمريكية ولن ترفع الحواجز العسكرية في الضفة: هارتس 

، التي صاغها "اختبار التنفيذ"ذكرت صحيفة هآرتس، أمس، أن الرد اإلسرائيلي على وثيقة : علي حيدر
المنسق األمني األميركي في المناطق الفلسطينية كيث دايتون، سيقدم بشكل رسمي هذا األسبوع، مشيرة 

 .تضمن رفضاً باتاً للجدول الزمني األميركي وموقفاً سلبياً من إزالة الحواجز العتبارات أمنيةإلى أنه ي
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ق بنود الوثيقة سيمنح الفلسطينيين فرصة لتبادل 

عن مصدر سياسي إسرائيلي  ونقلت هآرتس ."ن أي صعوبة
ولكن الجدول ال. فياً من الحواجزنحن أيضاً نعتقد أننا لم نرفع قدراً كا"قوله 

  ."سيب أمني ال يرغب األميركيون أنفسهم بأن يروه
ن مصادر مختلفة تفيد 

31.

الجيش االسرائيلي يوآف غالينت معارضة كبيرة من كل من قائد المنطقة الجنوبية في 
ورئيس جهاز الشباك يوفال ديسكن اللذين قاال الولمرت في النهاية ستص

واشارت الصحيفة الى أن بعض كبار المسؤولين يطالبون بأن تقوم اسرائيل . ماس وستطلق النار علينا
 من اجل مساعدة ابو مازن على دفع مرتبات 

 5/6/2007الشرق األوسط 

32.
ينوي مفاجأة الجميع بإطالق "نقلت صحيفة معاريف عن أولمرت قوله انه        

وأبرزت الصحيفة في صدر عناوينها الرئيسية أمس تصريحات أولمرت، مؤكدة أنها جاءت فـي         . "ديدة

وفي محاولة إلفراغ الوثيقة من مضمونها، جزأت إسرائيل موقفها من المطالب األميركية بين مؤيد 
بطتها ومترقب ورافض بالمطلق، وقسمت هذه المطالب بين ما يمكن إلسرائيل أن تنفذه، وأخرى ر

وقالت هآرتس إن إسرائيل ستعلن  .بالتحسن األمني، فضالً عن خطوات ترفض تنفيذها العتبارات أمنية
موافقتها على توسيع العمل في معبر المنطار المخصص لنقل البضائع، وتؤجل فتح الممرات أمام حركة 

 إليه التطورات األمنية، قوافل اآلليات الفلسطينية من غزة إلى الضفة عبر الخليل، بانتظار ما ستؤول
وخاصة أن المسؤولين األمنيين يعتبرون أن تطبي

المعلومات والمعرفة في مجال تصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة المحلية الصنع وسيتيح لهم نقل تلك 
ل أيضاً، بحسب الصحيفة نفسها، فتح حاجز وسترفض إسرائي .المعرفة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية

سيسمح للمخربين االنتحاريين بالوصول "حوارة قرب مدينة نابلس، الذي قالت عنه مصادر سياسية أنه 
من مخيم بالطة لالجئين إلى القدس من دو

زمني الذي طرحوه علينا هو 
ت

في هذا الوقت، ذكرت صحيفة معاريف أن معلومات وردت إلى القدس المحتلة م
لكن الصحيفة تشككت . " دائمةمخططاً لتسوية"بأن األميركيين قد يطرحون مبادرة سياسية جديدة تتضمن 

تنشأ جراء هذه المبادرة ضجة سياسية في إسرائيل تورط "وتوقعت أن . بأن يطيب هذا المخطط إلسرائيل
  ."أولمرت أكثر فأكثر، وهو المتورط أصالً

  5/6/2007األخبار اللبنانية 
  
  تعزيز قوة ابو مازن مقابل حركة حماسبتطالب اولمرت  اسرائيليةأوساط أمنية  

 أمنية اسرائيلية مؤثرة، يقودها نائب وزير الدفاع افرايم سنيه اًوساطأأشارت صحيفة معاريف الى أن 
تطالب اولمرت بالعمل على تعزيز قوة ابو مازن مقابل حركة حماس، وكشفت معاريف أن هذه األوساط 

لتزود برشاشات ثقيلة لحسم األمنية اإلسرائيلية تطالب اولمرت بالسماح ألجهزة األمن التابعة ألبو مازن با
وأضافت الصحيفة أن هذه األوساط تطالب بالسماح الجهزة االمن التابعة . المواجهة مع حركة حماس

واضافت الصحيفة أن هذا .  ملم وحتى أكثر0.5البو مازن بالحصول على رشاشات ثقيلة ذات قطر 
الموقف يلقى 

ل هذه الرشاشات الى أيدي 
ح

يبباإلفراج عن األموال الفلسطينية المجمدة لدى تل اب
وذكرت الصحيفة أن . لعناصر االمن التابعين له، من أجل زيادة دافعيتهم للقتال ضد حركة حماس

االنطباع العام في اسرائيل أن المعركة بين فتح وحماس لم تحسم والزال بإمكان فتح أن تحقق انتصاراً 
  .على حماس

  
  ب بإطالق مبادرة سياسية للعر"مفاجأة"لمرت ُيحّضر أو 

مبـادرة سياسـية إسـرائيلية          
ج

  .ح ماهيتهامحادثات مغلقة الولمرت من دون توضي
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33.

وقالت وزارة العدل    .1967ضي في             

 ".يـستحق          
تولي اهمية كبرى لحماية حقوق اإلنسان وتخ"ان اسرائيل : وقالت الوزارة

وقال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي، شمعون بيريس، تعليقاً على التقرير الذي نـشر عـشية الـذكرى

 صاحبها اغتياالتتوقفنا الغارات الجوية لعدم جدواها وسنقوم بعمليات برية .34
موفاز ان اسرائيل قررت وقف الهجمات االجوية على لعدم جدواعلن  شاؤول 

صفوف كل من له  ركزة وعنيفة في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة عودة سياسة االغتياالت في
حديث للتلفزيون الى 

35.

ن روسيا لحساب 

أولمرت يتخبط منذ فترة بين المسارين السوري والفلسطيني إال أنه مرشح لحسم أمره مـن               "وأضافت أن   
  ."الموضوع عشية اجتماعه بالرئيس األميركي جورج بوش في وقت الحق من الشهر الجاري

  5/6/2007البيان اإلماراتية 
  
   عما جرى لهمالفلسطينيون مسؤولون": أمنستي" يرد على تقرير زبيري 

رفضت اسرائيل، امس، كل تقرير منظمة العفو الدولية الذي حملها مسؤولية اغـراق             : ب.ف. أ -القدس  
الفلسطينيين في الفقر واليأس بعد اربعين عاماً من بدء احتالل األرا

أخالقي ومليء باألخطاء ويفتقر الـى      تقرير منظمة العفو الدولية مغرض وغير       "ان  : االسرائيلية في بيان  
ذكـر محـدود    "وأخذ البيان على الـمنظمة انها ال تأتي إال علـى            ".الدقة على صعيد األحداث والقانون    

ال يأتي التقرير على ذكر حق اسرائيل بالدفاع الـمشروع عن الـنفس او             : "وتابع ".لإلرهاب الفلسطيني 
انه يذكر ذلك بخفة من دون اعطائه األهمية التي حاجاتها األمنية الشرعية، بشكل مقبول، بل       

  ".صص لذلك موارد كثيرة
          

  .لسطينيين مسؤولون عما جرى لهمان الف: 1967األربعين لحرب 
الفلسطينيين مسؤولون عـن مـصيرهم، ان الـمـشاكل         "ان  :  لإلذاعة الحكومية االسرائيلية   زوقال بيري 

هي نتيجة االنتفاضة الثانية وتفجير حافالت فـي        ) الجدار الفاصل (الكبيرة التي يتسبب بها السياج األمني       
من واجب كل دولة حمايـة      : "وأضاف ". من الضفة الغربية   اسرائيل على ايدي انتحاريين فلسطينيين أتوا     

  ".وقد تم تشييد السياج األمني لـمنع هذه االعتداءات التي توقفت عملياً منذ وجوده. مواطنيها
  5/6/2007األيام الفلسطينية 

  
ا: موفاز 

اها والقيام بهجمات برية 
 

ودعا موفاز في  .واطالق الصواريخ على اسرائيل" باالرهاب "عالقة مما وصفه 
م

ل القيادات السياسية من حركة حماس والقيام بعمليات برية محددة وشديدة لكي يدفع الفلسطينيون اغتيا
قررنا بعد نقاش كبير وعدم جدوى الغارات الجوية "تابع  .ثمن مواصلة هجومهم على البلدات االسرائيلية

دفعون الثمن  وجعلهم يان يشن الجيش االسرائيلي هجومات برية محددة ونوعية لردع الفلسطينيين
  ".باهظا

  4/6/2007وكالة سما 
  
 واصل حديثه عن حرب ستقع هذا الصيف بين سوريا واسرائيليعالم االسرائيلي اإل 

 رغم نفي المسؤولين السياسيين والعسكريين االسرائيليين لوجود اي توتر او حركة غير :بيت لحم
رائيلية على مختلف انواعها بنشر اخبار اعتيادية على خط الجبهة مع سوريا استمرت وسائل االعالم االس

وم والعالقات مع مالحرب وكأنها امر بات مقضيا ال مفر منه مرددة انباء حول التسلح السوري المح
ايران لدرجة اتهام سوريا بشراء صواريخ ارض ارض ومنظومات للدفاع الجوي م

مصادر عسكرية اسرائيلية غير معروفة او مصادر ايران وغيرها من االتهامات المنقولة في العادة عن 
 .استخبارية غربية مجهولة الهوية

تحليالت سياسية وعسكرية تنبأ فيها بقرب الحرب " يديعوت احرونوت"وفي هذا االطار نشرت صحيفة 
مع سوريا اضافة الى تصور لميزان القوى بين الجانبين تضمن اعداد االسلحة وانواعها وصالحيتها 
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ريخ من طراز حيتس دون ان تتطرق الصحيفة العداد الصواريخ 
 منظومة 60 منظومة دفاع جوي مقابل 227متلك سوريا ذاتها في حين ت

 الف جندي 512 دبابة من مختلف االنواع اضافة الى 3700السلحة البرية والبحرية فان سوريا تمثل 
حتياط فيما تمتلك 

36.

ـالت اإلسـرائيلي   

ورأى بيرتس أن . رائيلي
سألة التفاوض مع سوريا مسألة رئيسية، فسوريا هي مدماك استراتيجي، وهي ركن جوهري في محور 

طالما كان هناك تحاور، "وأضاف . "ليح حماسهة أساسية في تس

 طائرة مقاتلة خرج 490وحسب الصحيفة فان سوريا تملك  .لى عدد الجنود في كال الجيشيناضافة ا
 طائرة مقاتلة تمتلكها اسرائيل 600 طائرة نقل عسكرية مقابل 23بعضها من الخدمة الفعلية اضافة الى 

 . طائرة اسرائيلية300 طائرة عمودية مقابل 227تمتلك سوريا   طائرة نقل فيما79و 
 صاروخ ارض ارض اغلبها من 150 الصواريخ ارض ارض فان سوريا تمتلك حوالي وفي مجال

 تمتلكها اسرائيل وذلك وفقا لمعلومات اجنبية اضافة 2 صاورخا من طراز يريحو 50طراز سكود مقابل 
الى بطاريتي صواريخ مضادة للصوا

وعلى صعيد  .اسرائيلية
ا

 الف جندي بين نظامي وا613 دبابة اسرائيلية و 3900بين نظامي واحتياط مقابل 
 غواصات اسرائيلية اضافة الى مجموعه 5ث غواصات ال يعرف وضعها التشغيلي مقابل سوريا ثال

 زورقا اسرائيليا ما 17 زورقا حربيا مقابل 14واخيرا فان سوريا تمتلك  .اخرى جرى التعاقد عليها
يجعل تفوق اسرائيل واضحا في كافة المجاالت اذا صحت االرقام التي تناولتها الصحيفة اضافة الى 

  .فوق النوعي والتقني مقابل سورياالت
  4/6/2007وكالة معا 

  
  "مدماكاً استراتيجياً"بيرتس يعتبر دمشق  و اتصاالت سرية لفتح مفاوضات مع سوريا 

 القنـاة الثانيـة     هكـشفت مـا   : حسن مواسي ة عن مراسلها    القدس المحتل  من 5/6/2007 المستقبل   نقلت
 عن وجود عدة قنوات اتصال سرية بين إسرائيل وسـوريا           التلفزيونية اإلسرائيلية في نشرتها مساء أمس     

وقالت القنـاة    .للبدء بمفاوضات سالم وكذلك لتطمين دمشق بأن إسرائيل لن تشن هجوماً عسكرياً عليها            
إن إسرائيل أبلغت سوريا عدم نيتها مهاجمتها عسكرياً، وأنها تفحص اآلن إمكانيـة البـدء               "التلفزيونية،  

بة الجوالن عن طريق تركيا ودولة أوروبية أخرى لم يكشف عنها تقوم بهذه             بمفاوضات سالم حول هض   
أضاف التقرير أن إسرائيل تتساءل حول ما الذي ستقدمه سوريا إذا مـا قامـت إسـرائيل                  ".االتصاالت

ويتزامن تقرير القناة اإلسرائيلية مع تصريح لوزير المواص .بإعطائها هضبة الجوالن  
إلى إقامة قناة سرية لالتصال مع سـوريا لفحـص          "از أمس الى االذاعة اإلسرائيلية دعا فيه        شاؤول موف 

يترتب على إسرائيل باعتبارهـا دولـة       "وقال إنه   ". مدى جدية دمشق في إجراء مفاوضات مع إسرائيل       
سبل تتحدث عن ضرورة إحالل السالم أن تفحص إمكانية التفاوض مع سوريا وأن تحل القضايا بينهما بال               

سيكون من المبالغ فيه االستنتاج أن حرباً مع سوريا ستنشب حتماً إذا لم نشرع فـي                "، مستدركاً   "السياسية
وفي تصريح للقناة التلفزيونية العاشرة، قال موفـاز إنـه سـيتوجه إلـى               ".مفاوضات سلمية مع دمشق   

اوضات السالم مـع سـوريا      واشنطن، غداً للتباحث مع المسؤولين األميركيين بشأن إمكانية استئناف مف         
  .والبحث في الملف اإليراني وإمكانية التعاون األمني والسياسي مع الواليات المتحدة

وزير الدفاع، عامير بيرتس، أن : محمد بدير نقالً عن مراسلها 5/6/2007األخبار اللبنانية  وأضافت
شدداً في الوقت نفسه على عدم ، م"ينبغي الوقوف بحذر أمام أصوات السالم اآلتية من سوريا"رأى أنه 

اعتبار هذه األصوات بديالً عن حالة الجهوزية واالستعداد في الجيش اإلس
م"

كما انها ج. األصولية الذي تقوده إيران
لكنه . "استغالل كل الفرص من أجل التحاور مع سوريا"، داعياً إلى "فإن فرص المواجهة تتضاءل

جملة من القضايا العالقة، كقضية ) بالحوار(على السوريين أن يعلموا أننا نقصد "استدرك بالقول إن 
وشدد بيرتس على أن خطط استعداد الجيش  ."حزب اهللالمحور الراديكالي، وقضية مساعدة حماس و
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 "التخلي عن الجوالن ممنوع": نياهو .37

 بمناسبة الذكرى السنوية ترونو

  ي.38
قال رئيس قسم التخطيط في االستخبارات العسكرية:  يو بي آي-تل أبيب 

داتس امس االثنين ان حزب اهللا يعيد بناء قواته جنوبي نهر الليطاني بالرغم من وجود قوات 
خارجية في  بايداتس جاءت أمام لجنة األمن وال

39.

لـم  "دة، غير أن المحكمة اإلسـرائيلية   
في سياق آخر تش . بأن سيطرون قذف حجارة باتجاه الفتى الفلسطيني       "تقتنع

 إلى وجود تعليمات إطـالق نـار        67زع على جنود االحتالل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام           
وتفرق . هرة، كمظاهرة بلعين األسبوعية         

40.

انت حينما بدأ ما يـسمى                 
بحرس الحدود اإلسرائيلي بإغالق الحرم والبوابات المؤدية إليه كلما كان أ

أن الجنود اإلسرائيليين أطلعونا    "وأضاف  . منطقة على مراقبة األحداث واالنتهاكات ضد حقوق اإلنسان       
في المنطقة بناء على تعليمات قائدهم وهذا ال يعنى انه غير مسموح                 

حجم القوات والجهوزية "، مشيراً إلى أن "منتشر ومستعد إزاء أي تغيير في المنطقة"متواصلة وأنه 
  ."والقدرة على رصد كل ما يحصل ليس شبيهاً على اإلطالق بالوضع السابق

نت
 أحتأكد بنيامين نتنياهو لصحيفة يديعو: رح سمير ف- القدس المحتلة

ممنوع التخلي عن مرتفعات الجوالن المحتلة وإعادتها إلى سوريا في صفقة " أنه 1967األربعين لحرب 
ى وزعم ان انفتاح سوريا مؤخراً باتجاه السالم ال يمكن أخذه عل ."تبادل مقابل مجرد سالم على الورق

محمل الجدية، طالما بقي نظام الحكم السوري يساند منظمات ارهابية بما فيها ألد أعداء اسرائيل حسب 
  .وأشار إلى أن مجرد االنسحاب من هضبة الجوالن االستراتيجية لن يشكل ضمانة للسالم. زعمه

  5/6/2007عكاظ 
  
مسؤول اسرائيلي يقول ان حزب اهللا يعيد بناء قواته جنوبي الليطان 

 اإلسرائيلية الجنرال يوسي 
باي
وذكرت صحيفة هارتس ان أقوال .هناك) اليونيفيل(

وأضافت ان كالم مسؤول االستخبارات يتناقض مع تصريح رئيس الوزراء ايهود  .الكنيست امس
اولمرت أمام الكنيست األسبوع الماضي والذي قال فيه ان الوضع في جنوب لبنان تغير كليا منذ حرب 

تما بإثارة وأضاف ان الحزب يجهز نفسه لصراع محتمل هذا الصيف، لكنه ليس مه .2006صيف العام 
 .مثل هذا الصراع ألنه يتطلع الي فترة هدوء يعيد فيها تأهيل نفسه

 5/6/2007القدس العربي 
  
  تبرئة مستوطن رجم فلسطينياً:  االحتالل "ديمقراطية" 

قررت محكمة إسرائيلية تبرئة مستوطن رجم فلسطينياً جريحاً مـن تهمـة الـشروع بالقتـل، واعتقـل                  
ن صحافيون وهو يهاجم الفتى مجايمستوطن بعدما وثّق مصورو   ال

ير تعليمات إطالق النار التي        
تو

بين اإلسرائيليين والفلسطينيين المشاركين في نفس المظاتختلف  
في التعامل مع فلسطيني يطلق النار أو مستوطن حيث تتعامل بليونة مع اعتداءات المـستوطنين وفـي                 

التعليمات بإطالق  فبينما تسمح    ."إسرائيليين يطلقون النار ويشكلون خطرا على حياة اآلخرين       "التعامل مع   
 تمنع قيادة المنطقة الجنوبية إطالق الرصاص المطاطي علـى          "من يخل بالنظام بشكل عنيف    "النار على   

  ."تعرض الجنود لخطر حقيقي"متظاهرين إسرائيليين إال في حالة
  5/6/2007البيان اإلماراتية 

  
 من العمل قرب الحرم اإلبراهيمي االحتالل يمنع البعثة الدولية 

منعت قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي بعثة التواجد الدولي في الخليل مـن العمـل قـرب الحـرم                   :قنا
وقال ضابط اإلعالم في بعثة التواجد الدولي في الخليل إن البداية ك .اإلبراهيمي

ن البعثة يعملـون فـي      فراد م           
ال

انهم سيغلقون األبواب كلما تواجدوا 
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41.

فادا وهاجم ك .عليمي هنا، الذي ال يهتم بحاجات المهاجرين
شمشون قائد الشرطة في الحي، وهو من اليهود األثيوبيين، الصحافة التي برأ

إذا أردتم ان أقول أن كريات موشيه أشبه بهارلم، فإنني آسف : "حي، وقال موجها حديثه إلى الصحافيين
ما جرى حادث مؤسف ولكن عن العنف، كل 

42.

وأوضح مقرر لجنة . ن فلسطيني
األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني عيسى قراقع أن االعتقال طال 

 أسيراً يقضون 67 سجناً ومعسكراً، وأن 30 ألف أسير فلسطيني موزعين على 11آلن في سجونها 
 فلسطينيا استشهدوا في السجون اإلسرائيلية 187وأشار قراقع إلى أن  . عاما20ًبالسجن ألكثر من قوبة 

إسرائيل استخدمت كل "وقال ". هتار بحياة األسرى

  5/6/2007ن السعودية 
  

إلسرائيلية المتبقية والمنع فقط هو بالقرب من الحـرم         لهم بالعمل في المنطقة الخاضعة للسيطرة األمنية ا       
أن منطقة الحرم اإلبراهيمي هي مهمة جدا ومنعنا من العمل هنـاك هـو خـرق                "وأوضح  . "اإلبراهيمي

التفاقية عملنا في الخليل التي تسمح بحرية حركتنا في كافة أرجاء الخليل إلكمال مهمتنا وهـي مراقبـة                  
  ." التي تحدث في الخليل ت المنافية لحقوق اإلنسانوكتابة تقارير عن االنتهاكا

  5/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  تصاعد الجريمة في أوساط الفالشا 

شهد حي كريات موشيه في مدينة رحبوت اإلسرائيلية، مطلع األسبوع، جريمة : أسامة العيسة من القدس
أغلبيته، يستحق ) الفالشا( األثيوبيون قتل، هي الرابعة خالل عامين، وجعلت هذا الحي الذي يشكل اليهود

وإزاء الصفات التي ألصقت بسكان الحي . اللقب الذي يطلقه عليه اإلسرائيليون بأنه حي هارلم اإلسرائيلي
من باقي اإلسرائيليين ووسائل اإلعالم، والتي تتضمن نظرات دونية اتجاه اليهود األثيوبيين، فإن سكان 

ة، يقولون فيها إنهم ضحايا لإلهمال من قبل الحكومات اإلسرائيلية الحي بدأوا بحملة دعائية مضاد
وأصدرت رابطة يهود الحبشة بيانًا، قالت فيه إن تزايد العنف بين األحداث من أصل أثيوبي،  .المتتالية

ووفقًا لدراسة صدرت  .مرده النظام اإلسرائيلي التعليمي والتربوي، واإلجحاف بحق اليهود الفالشا
من األحداث اليهود من اصل أثيوبي أوقات مختلفة % 10، قضى نحو 2006فإن خالل عام مؤخرا ، 
ويقول داني ادماسو رئيس جمعية اليهود األثيوبيين إن األطفال ال يولدون والسكاكين في  .في السجون

أيديهم، ولكنهم ضحايا إلنهيار النظام الت
يه تهول كل ما يجري في 

ال
لتخيب آمالكم، فهنا ال توجد عصابات من الشباب يبحثون 

ووفقًا لمؤشرات عديدة، فإن حوادث العنف تتزايد في المجتمع اإلسرائيلي، إضافة إلى  ".ال يجب التعميم
تعاظم دور عصابات وعائالت المافيا، بشكل يرى فيه مراقبون للشأن الداخلي اإلسرائيلي بأنه يهدد 

 عاجزة عن مواجهة عائالت المافيا التي أصبحت أجهزة الدولة الداخلية التي تقف في كثير من األحيان
 .اخطبوطية تمتد اذرعها إلى خارج البالد

 5/6/2007موقع ايالف 
  
 1967 ألف فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل منذ احتالل  850 

كشفت بيانات فلسطينية أن السلطات اإلسرائيلية اعتقلت منذ االحتالل :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
 ألف مواط850 نحو 1967ي لألراضي الفلسطينية عام اإلسرائيل

كل األجيال وأن إسرائيل تحتجز 
ا
ع

بسبب التعذيب وسوء المعاملة واالست "1967منذ 
 المعتقلين من% 95وأضاف قراقع أن ". األساليب المحرمة دولياً النتزاع االعترافات من المعتقلين

لقد مارست إسرائيل سياسة اإلهمال الطبي بحق األسرى، والعزل "وتابع. تعرضوا للتعذيب خالل اعتقالهم
 .االنفرادي والجماعي، وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم المعيشية

الوط
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  س العربية

  

44.
في مسعى من إسرائيل لطمس هوية القدس وتاريخها، سعت إلى السيطرة على الممتلكات 

ما تفعله إ"رب محمد الكحالوي إن ويقول األمين العام التحاد األثريين الع
مصرية والفلسطينية واألردنية في القدس ليس وليد اليوم وإنما هو سياسة يتبعها الكيان الصهيوني طوال 

 على 1967ن ست سنوات فقط في أعقاب نكسة يونيو 

  اإلعالن عن إنشاء خلية لفتح اإلسالم في نابلس .45
أعلن المكتب اإلعالمي لجماعة فتح اإلسالم في محافظة نابلس في شمال الضفة :  سامي سعيد-م اهللا 

ة تأليف مجلس شورى الجماعة التي تتبع 

46.

 حادثة وقعت في قطاع 72مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على خلفية االنفالت األمني، كان من بينها 

تجمع أهلي يؤسس بلدية مستقلة بالقد .43
شرع التجمع المقدسي للمؤسسات األهلية في تأسيس بلدية فلسطينية : ران منى جب-القدس الشريف 

مستقلة في القدس العربية كخطوة لمواجهة اإلجراءات العنصرية التي تتخذها البلدية اإلسرائيلية ضد 
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده التجمع، أمس االثنين، في قاعة جمعية الشابات . المقدسيين
  .ة في حي الشيخ جراح بالقدس لإلعالن عن إطالق حملة الحياة للقدسالمسيحي

 5/6/2007الجزيرة نت 
  
   ألف قطعة أثرية مقدسية 40سرقة  

: القاهرة
 ألف قطعة أثرية في أقل من ست 40المصرية في المدينة وتغيير صبغتها، وتعدت األمر إلى سرقة 

ويؤكد السفير المصري السابق في إسرائيل محمد بسيوني، رئيس لجنة . 1967سنوات بعد حرب 
استمرار إسرائيل في انتهاكاتها وعدوانها على "الشؤون العربية في مجلس الشورى حاليا، على 

سة العدوانية التي تنتهجها الممتلكات المصرية في القدس على وجه الخصوص، وذلك في إطار السيا
للتأثير على الوجود العربي والديني سواء اإلسالمي أو المسيحي، وبخاصة بعد اعتداءاتها المتكررة على 
ممتلكات الكنيسة المصرية في القدس والسيما دير السلطان ودير انطونيو مارس شمال شرقي كنيسة 

  ".القيامة
سرائيل في اآلثار والممتلكات 

ال
استيالء إسرائيل خالل أقل م"، مشيراً إلى "تاريخه

 آالف قطعة فقط حتى اآلن بينما باقي القطع 7ولم تستطع مصر إال استعادة "  ألف أثر40أكثر من 
األثرية تم بيعها للمزادات األوروبية واألميركية باعتبار أن الغالبية العظمى من القيادات اإلسرائيلية سواء 

 بينها وزير الدفاع السياسية أو العسكرية كانت تنتمي وتتعاون مع عصابات تهريب اآلثار الدولية ومن
  .اإلسرائيلي األسبق موشي ديان نفسه

  5/6/2007البيان اإلماراتية 
  

را
مات نابلس بعد بلورالغربية، أمس، عن إنشاء خلية لها في مخي

وأوضح بيان للمكتب أن هذا اإلعالن جاء من أجل . القائد األكبر لها شاكر العبسي الموجود في لبنان
إخواننا المحاصرين في شمال لبنان من أزالم اإلمبريالية والصهيونية "تسريع خطوات التضامن مع 

، مشيراً إلى أن الجماعة ستنظّم مؤتمراً صحافياً في مخيم بالطة األسبوع المقبل تعلن "واالستكبار العالمي
  ". لوقف الهجمة الشرسة علينا في مخيم نهر البارد"فيه اسم أميرها وخطواتها المقبلة 

  5/6/2007األخبار اللبنانية 
  
   األمني نتيجة الفلتانمايو/ يارأ خالل  قتيال82ً: ةحقوقيهيئة  

 تصاعدا في حوادث 2007رصدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن خالل شهر أيار  :رام اهللا
االنفالت األمني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، نجمت اغلبها عن تجدد االقتتال بين حركتي فتح 

 مواطنا في 82 ان شهر أيار من هذا العام شهد مقتل ،واكدت الهيئة في بيان .وحماس في قطاع غزة
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سجلت ثالثة اعتداءات على الحريات األكاديمية، وسبعة 
ى الحريات الصحفية، كان أخطرها مقتل صحفيين وموظف في إاعتداءات عل

وال يزال الصحفي البريطاني ألن جونستون. خالل االقتتال بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة
عتداءين على رموز السلطة 

47.

في بيان صادر   " شمل"وطالب مركز ".   اإلسالم
التحرير الفلسطينية، بالتدخل الفوري والعمل لدى الحكومة الل

لسطينيون من قتل في مخيم نهر البارد، وخصوصاً في ظل مقتل عشرات من الضحايا األبرياء من 
ودعت . ا أفاد البيان

48.

وبينت اإلحصائيات أن المعدل الشهري لعدد القتلى قد ارتفع خالل .  حوادث في الضفة الغربية10غزة و
 حالة شهريا خالل العام 29قارنة مع  حالة شهريا م54األشهر الخمسة األولى من هذا العام ليصل إلى 

 قتيال سقطوا جميعهم في 59وبينت التوثيقات المتوفرة لدى الهيئة أن من بين القتلى خالل أيار  .2006
قطاع غزة على خلفية تجدد الصراع السياسي بين حركتي فتح وحماس في القطاع بشكل عنيف لم يسبق 

، 20/5/2007-8/5الل فترة ثمانية أيام فقط من له مثيل، حيث أن جميع هؤالء القتلى سقطوا خ
 وأن عدد القتلى خالل ،وبمقارنة قتلى الصراعات السياسية خالل شهر أيار الماضي مع األعوام السابقة

مواطنا على 65 كامال حيث كان سقط 2006هذا الشهر يقارب مجموع عدد القتلى خالل العام الماضي 
 2005 مواطنا على ذات الخلفية خالل عام 14، بينما كان سقط 2006خلفية الصراعات السياسية خالل 

مواطنين قتلوا ) 8(ومن بين القتلى كذلك ستة مواطنين قتلوا على خلفية شجارات عائلية وثأر، و  .كامال
شرف "على خلفية فوضى وسوء استخدام السالح، وقتلت مواطنتان على خلفية ما يعرف بالدفاع عن 

وكان من , واطنين في ظروف ال زالت غامضة، وقتل مواطن على خلفية السرقةم) 6(، وقتل "العائلة
 11 من مجموع الضحايا بسالح ناري، وقتيلين بأدوات حادة، و69بين القتلى طفالن وخمسة نساء، وقتل 

 مواطنا في عشرات الحوادث التي 120كما وثّقت الهيئة اختطاف ما يزيد على  .قتيل نتيجة انفجارات
 مواطنا نتيجة لحوادث 250وأصيب ما يزيد على . تدام الصراع بين حركتي فتح وحماسرافقت اح

 حادثة اعتداء طالت مؤسسات عامة 30وسجلت الهيئة  .االقتتال الداخلي وعلى خلفيات مختلفة أخرى
وكذلك . وخاصة وأمالك شخصية وخاصة

حدى الصحف المحلية 
 

وكذلك رصدت الهيئة ا .12/3/2007مختطفا حتى اليوم منذ تاريخ 
 في إحراق مكتب محامي في مدينة جنين، واآلخر باقتحام أعداد كبيرة من القضائية، تمثل أحدها

المسلحين لمجمع المحاكم في مدينة خان يونس واستخدام سطح المبنى خالل االشتباكات المسلحة التي 
   .دارت بين حركتي فتح وحماس في المدينة

  5/6/2007وكالة معا 
  

  نيين في مخيم نهر الباردمركز فلسطيني يطالب بحماية الالجئين الفلسطي 
، بتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين في "شمل"طالب مركز الالجئين والشتات الفلسطيني : رام اهللا

مخيمات لبنان، في ظل التدهور األمني الذي يشهده مخيم نهر البارد، شمال لبنان، حيث تدور اشتباكات 
منظمةفتح"بين الجيش اللبناني ومقاتلين من  عنه،

بنانية لوقف ما يتعرض له الالجئون 
الف

 من القصف المدفعي على المخيم، حسبمالالجئين الذين يستخدمون كدروع بشرية أو
المؤسسات الدولية واإلنسانية للتدخل، ودخول المخيم لتقديم العون والمساعدة اإلنسانية، لمن هم " شمل"

داخل المخيم أو الالجئين الذين اضطروا لمغادرة المخيم، بسبب القتال الدائر وتوفير العالج الالزم 
 . بأسرع وقت للمخيموضمان عودتهم 

  4/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 يجب دعم كل الجهود الهادفة اليجاد حل سلمي وفقا لمبادرة السالم العربية: جوده 
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جاد حل سلمي وفقا لمبادرة السالم العربية وقرارات 

. م بين اسرائيل والعرب وفق مبادرة السالم العربية وثوابتها
وحول الدعوة التي وجهتها اسرائيل على لسان وزيرة خارجيت

الردن ومصر لزيارة تل ابيب وبحث عملية السالم قال جوده ان وزيري خارجية البلدين مكلفان من 
رجية عبداالله 

  الحكومة على عدم تعديل قانون االنتخاب.49
اص"جددت أحزاب المعارضة رفضها لما أسمته :  ماجد توبة-عمان 

النتخابات النيابية المقبلة بموجب قانون الصوت الواحد، وعدم اجراء أي تعديالت عليه، او إصدار 
منير حمارنة، 

  

50.
 الغوث 

الدولية، االنروا، في األردن شيلدون بيترمان خالل لقائهما الدو
ت الصحة والتعليم والشؤون ستوى الخدمات التي تقدمها االنروا لالجئين الفلسطينيين في مجاال

دة موزانة وكالة الغوث الدولية 

مخيمات وخارجها في مجاالت التعليم والصحة والخدمات االجتماعية وسبل 

  أحزاب أردنية تطالب بمحاكمة أمين العمل اإلسالمي لنشره مقاالً مسيئاً .51

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ان مناسبة حلول الذكرى االربعين لحرب : عمان
يني ال زالت مستمرة وبانه يجب دعم كل الجهود  تجدد التذكير بان معاناة الشعب الفلسط1967الـ

العادة اطالق العملية السياسية التفاوضية الهادفة الي
الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية وحقوق الالجئين وبما يضمن اقامة دولة فلسطينية مستقلة 

 عن الوصول الى سالوقابلة للحياة فضال
ها تسيبي ليفني، امس، لوزيري خارجية 

ا
 العربية لترويج المبادرة العربية وان لقاء عقد في القاهرة قبل فترة بين وزير الخاالقمة

الخطيب ووزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ووزيرة الخارجية االسرائيلية في اطار هذا الجهد 
يوجد اي استهداف حكومي وجدد التأكيد انه ال . والتكليف كما ان مثل هذا الجهد قد يتابع هنا او هناك

  .لحزب جبهة العمل االسالمي او الحركة االسالمية
وجود على أرض االردن بالرغم من " فتح االسالم"وفي جانب آخر نفى الناطق الرسمي ان يكون لتنظيم 

  .ان زعيم التنظيم يحمل الجنسية االردنية
  4/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
ية تجدد رفضها إصرار أحزاب المعارضة االردن 

رار الحكومة على اجراء 
ا

سيق العليا الحزاب المعارضة، في تصريح للناطق باسمها واعتبرت لجنة التن .قانون بديل
تتنافى مع الحديث عن االصالح السياسي والتنمية السياسية التي تتجلى في "امس، ان سياسة الحكومة 

  ".اإلصرار على قانوني االحزاب واالنتخاب
ات العربية واللبنانية من اجل حشد الجهود واالمكان"من جهة اخرى، وعربيا، طالبت احزاب المعارضة 

عدم تهديد االمن األهلي اللبناني جراء أحداث مخيم نهر البارد، وحماية سكان المخيمات، وتجنيب 
  ".المدنيين اية مخاطر نتيجة الصدامات الدموية

 5/6/2007الغد األردنية 
  
      األردن عزايزة وبيترمان يبحثان سبل تطوير خدمات األنروا لالجئين الفلسطينيين في 

بحث مديرعام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة ومديرعمليات وكالة: عمان
ري في مبنى الدائرة سبل تعزيز وتطوير 

م
وأشار مديرعام دائرة الشوؤن الفلسطينية إلى ضرورة زيا. االجتماعية

وتم خالل االجتماع التأكيد على . ودعم عمليات منطقة األردن عبر زيادة الدول المانحة لموازنة الوكالة
طق المخيمات واتباع طرق حديثة للتخلص من النفايات ضرورة النهوض بمستوى الخدمات البيئية في منا

كما تم بحث واقع األنشطة والبرامج والخدمات التي تقدمها . والمحافظة على الوضع البيئي بشكل مالئم
االنروا لالجئين في ال

  .ا وتطويرها ومن ضمنها زيادة عدد األطباء في عيادات الوكالةاالرتقاء بهذه الخدمات وتعزيزه
  4/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
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السالمية في األردن، طلبت األحزاب 

  5/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  سي بتهمة إدارة معسكر النتحاريين في سورياردن يحاكم العب .52
 متهما من 17 

وبحسب الئحة . سالهم للقتال مع تنظيم القاعدة في العراق
االتهام فإن العبسي الذي يحاكم غيابيا في القضية قام بأعمال 

تعكر صفو عالقاتها بدولة اجنبية باالشتراك وتصل عقوبة العبسي في حال ادانته الى مال عدائية و

53.

54.

في خطوة تنذر بمواجهة سياسية بينها وبين الحركة ا: عمان
 احالة أمين عام حزب العمل االسالمي زكي بني أرشيد إلى النائب العام ومحاكمته عما وصفتها الوسطية

بأنها اساءات بالغة لحقت بسمعة الوطن اثر نشره مقاالً يشكك بالثوابت ومنجزات الدولة األردنية عنوانه 
 ".األردن بلد العجائب"

ات الحركة االسالمية، في لقائهم وكشف مسؤولون أن رئيس الوزراء معروف البخيت تحدى قياد
األسبوع الماضي، أن تكون هذه اللغة التشكيكية واالتهامية التي تضمنها المقال، وتنكر كل منجزات 

  .الدولة األردنية وتصور الوضع في األردن على أنه أسود وقاتم لغة مقبولة في أي بلد في العالم

األ
تواصل محكمة امن الدولة االردنية، غدا، النظر في قضية امنية جديدة تضم :عمان

ابرزهم زعيم تنظيم فتح االسالم شاكر العبسي الذي يواجه حاليا تنظيمه المسلح الجيش اللبناني في مخيم 
 للعبسي تهمة ادارة معسكر تدريبي داخل سوريا اليواء وتجهيز ونسبت السلطات االمنية. نهر البارد

انتحاريين وعناصر مرتبطة بالقاعدة قبل ار
لم تجزها الحكومة تعرض المملكة لخطر 

اع
 .خمس سنوات

  5/6/2007القبس الكويتية 
  
 امين عام الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية يلتقي وزير الشؤون االجتماعية الفلسطيني 

عبدالسالم العبادي، اليوم، في مقر الهيئة التقى امين عام الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية الدكتور : عمان
واستعرض الدكتور العبادي دور الهيئة بارسال . وزيرالشؤون االجتماعية الفلسطيني صالح زيدان

  .المساعدات االنسانية الى الشعب الفلسطيني
  4/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  ارد  في مخيم البلحسم سريع" فتح"يطلب دعم اللبناني الجيش  

 بإسهاب الوقائع العـسكرية والظـروف       ، امس، عرض قائد الجيش   :5/6/2007األخبار اللبنانية    ذكرت
وشدد على أن الجيش مصمم على استعادة هيبته وكرامته ولن يتراجع قبـل             . التي أدت الى الوضع القائم    

ت العسكرية ستستمر   وأكد سليمان أن العمليا   . حسم الموقف، وأنه يفضل الحلول السياسية على العسكرية       
كذلك قدم المدير العام لقوى األمن الداخلي اللـواء          .كما نقدرها نحن، الى ان تنتهي الى النتائج المرجوة        

أنا فخور بالمهمة التي    "أشرف ريفي عرضاً مماثالً شرح فيه المهمات التي قامت بها القوى األمنية، وقال              
: وأضاف". بالتنسيق القائم بين الجيش وقوى األمن الداخلي      "منوهاً  " قمنا بها ألنها كانت ضرورية وهامة     

صحيح أننا بدأنا المعركة مع هؤالء اإلرهابيين لكن المهمة باتت في عهدة الجيش اللبناني ونحن علـى                 "
وذكـرت مـصادر     ".استعداد ألية مهمة تتطلبها الظروف، وأعتقد أن الجيش اقترب من مرحلة الحـسم            

 للمرة األولى على تشكيل لجنة من قوى التحالف الفلسطينية وقوى منظمـة             ، أمس ،فلسطينية أن اتفاقاً تم   
التحرير تكون برئاسة ممثل المنظمة في بيروت عباس زكي وتضم ممثلين عن فتح والجبهـة الـشعبية                 

 القيادة العامة على أن تكون مهمتهـا        -والجبهة الديموقراطية وحماس والجهاد السالمي والجبهة الشعبية        
وقالت المـصادر إن     .ة موقف فلسطيني موحد من كل المسائل التي تعلق بوضع المخيمات في لبنان            بلور

االتصاالت القائمة اآلن تضغط باتجاه دور فلسطيني أكبر في معالجة األزمة، وإن مصادر رسمية لبنانية               
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ث أعلن بعد اللقاء أن هناك ضمانة من رئيس الحكومة والحكومة بأن يعامل الموقوفون معاملـة                 

 بتعزيـز مواقعـه وتحـصيناته                 
 بعملية   الجيش وأشارت معلومات الى قيام وحدات من     . عسكرية، وخصوصاً عند المدخل الشرقي للمخيم     

بدء العمليات العسكرية في محيط        

55.

ـ        فإن الجيش اللبنـاني      المقبلة إليجاد المخرج، وإال    48أبلغت القيادات الفلسطينية بأن أمامها الساعات ال
سوف يقوم بعملية عسكرية واسعة، تسانده قوة من حركة فتح من داخل المخيم وخارجه للقضاء نهائيـاً                 

وأبدت المصادر حذرها من هذه الخطوة، برغم التعزيزات اإلضافية الكبيرة من جانب            . على فتح اإلسالم  
 يبدي خشية من احتمال عـدم نجـاح هـذه           وقالت إن الجميع  . الجيش ونقل مقاتلين من فتح الى الشمال      

في هذه األثناء، تواصلت المساعي السياسية من        .العملية، وأثر ذلك على الوضع في جميع مخيمات لبنان        
وقام رجال دين بالتواصل مجدداً مع قياديين في فتح اإلسالم          . قبل وسطاء من القوى اإلسالمية الفلسطينية     

 من غير اللبنانيين الى خارج لبنـان وإخـضاع المتـورطين فـي              على قاعدة مبادرة تقول بنقل من هم      
وكانت ردود المنظمة المـسلحة سـلبية       . العمليات العسكرية لمحاكمة بإشراف ومتابعة من لجان عربية       

وأدى التصلب في بعض المواقف الى       .حيال فكرة تسليم أي مسلح، مقابل تمسك الجيش باستسالم الجميع         
مية التي تربطها عالقات جيدة بالوسطاء من جهة وبالرئيس السنيورة من جهة            طلب تدخل الجماعة االسال   

ال مبادرة بل مساع حميدة نقوم بها بناء علـى طلـب            "ثانية، علماً بأن مرجعاً بارزاً في الجماعة قال إنه          
وأوضـح أن   ". رابطة علماء فلسطين التي زارت رئيس المكتب السياسي للجماعة علي الـشيخ عمـار             

تتركز على الحصول على وعد قاطع من الحكومة بقيام محكمة عادلة للنظر في قـضية فـتح                 "ي  المساع
أن وفد الجماعة بحث    "وذكر المرجع    ".اإلسالم في حال قبول عناصرها المطلوبين للعدالة بتسليم أنفسهم        

 رئيس   مع السنيورة ووجد تجاوباً لديه مع ما جرى طرحه، وقد عبر عن ذلك بوضوح              ، امس ،في األمر 
الوفد حي

إنسانية الئقة وأن يكون هناك شهود من الدول العربية ومن المجتمع الـدولي علـى هـذه اإلجـراءات                   
، لفت إلى ان هذه     "اإلسالمفتح  "وفيما أكد المصدر عدم وجود أي اتصال مباشر بين الجماعة و           ".اإلنسانية

ورابطة علماء فلسطين والقوى اإلسـالمية      " حماس"و" الجهاد اإلسالمي "المهمة ستتم بالتعاون مع حركتي      
إلى ذلك شـاب الهـدوء       .وتتلقى ردها حوله  " فتح اإلسالم "داخل المخيم التي ستطرح األمر على جماعة        

. كات العنيفة التي دارت في األيام الثالثـة الماضـية          مخيم نهر البارد، مقارنة باالشتبا     ، يوم أمس  ،الحذر
وأشارت مصادر أمنية الى أن فترة الهدوء النسبي هذه، سمحت للجيش

ال
قد نصبتها مع " فتح اإلسالم "عناصر  إزالة للفخاخ والعبوات التي كانت      

  .المخيم
أشار مستشار األمن القومي األميركي ستيفن هادلي الى أن الرئيس جـورج         5/6/2007 الحياة   واضافت

النائب سعد الحريـري الـذي      " المستقبل"بوش استعرض التطورات على الساحة اللبنانية مع رئيس كتلة          
ولـم  . على متن الطائرة الرئاسية خالل توجهه لحضور قمة مجموعة الدول الثماني في برلين            اتصل به   

أن التعاون مستمر   "يحدد هادلي ما اذا تم التطرق الى المساعدات األمنية خالل االتصال، واكتفى بالقول              
ن بعضها تم تـسليمه     ، مضيفاً أ  "بين الواليات المتحدة والجيش اللبناني لتحديد ماهية المساعدات المطلوبة        

 ".قيد الدرس، وسيتم ارساله في المستقبل"لقيادة الجيش والبعض اآلخر 
  
  " جند الشام"اتفاق على قوة فصل إسالمية بين الجيش و: عين الحلوة 

 خـالل    جند الشام  أشارت مصادر أمنية الى أن الجيش اللبناني تعامل مع مجموعة         :  محمد صالح  -صيدا
ـ  في استعمال القوة وأجرى إحداثية شاملة بالنار لمنطقة انتشار جند الشام في هـذه              اإلفراط  "االشتباكات ب

وقـد   .ومن شمالي صـيدا      عين الحلوة  البقعة عبر قصفها بقذائف الهاون من التالل المشرفة على مخيم         
 اللبنانية لوضع حـد     - الفلسطينية والفلسطينية    -حركة المساعي واالتصاالت الفلسطينية     امس،   ،نشطت

لما يجري في منطقة تعمير ومخيم عين الحلوة بعد معلومات عن توافق الفصائل الفلـسطينية مجتمعـة                 
ولجنة المتابعة الفلسطينية والقوى اإلسالمية على تشكيل قوة أمنية مشتركة من الفصائل اإلسالمية يكون              
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هذه المجموعات في هذه المنطقة وسنجري باالتفاق مع القـوى اإلسـالمية               

اطف مع جند الشام وال ينتمـي إليهـا وهـو                    

وتجنيب المناطق  جيش اللبناني وطالب بأن تكون المعركة بين المقاتلين              

ـو االحـزاب اللبنانيـة                

زرع الفوضـى فـي لبنـان                  
 الفلسطينية، واللبنانية    -  الفلسطينية، والفلسطينية  -واثارة الفتن والصراعات اللبنانية     

  .  الصهيونية-لفوضى غير البناء االميركية خططات ا
 توجيه التحية الى شهداء الجيش الذي يشكل الحصن المنيع في مواجهة المتآمر على لبنان وفلـسطين                 -

56.
ان : " قولـه   رفيع في وزارة الدفاع اللبنانية     البريطانية عن مصدر  " الجارديان"ت صحيفة   

ي فتح االسالم ستكون اكثر طوال مما كان متوقعا، مؤكدا ان الجيش المعركة مع مقاتل  
 أيام لتطهيـر المخـيم مـن        10وقع مثل هذه المقاومة الشرسة وان المعركة قد تستمر لمدة اسبوع او             

 مخـيم تتوغل االن ببطء داخل              

وينتشر عناصر  . طابعمودها الفقري عصبة األنصار، ويتولى إدارتها الداعية اإلسالمي الشيخ جمال خ          
هذه القوة كقوة فصل مقابل حواجز الجيش اللبناني في التعمير التحتاني ومخيم الطـوارئ والـسكة، وان         
تكون مهمتهم العمل على تضييق مساحات الفراغ األمني في المنطقة التي ينتشر فيها عناصر جند الشام                

أن االقتراح جيد ويساهم فـي إطالـة        " أكدت   إال أن جهات فلسطينية   . ومنع االعتداء على الجيش اللبناني    
وكان الالفت االجتماع المطول الذي عقد فـي ثكنـة الجـيش             ". عمر الهدنة لكن تبقى العبرة في التنفيذ      

اللبناني في صيدا بين قيادة الجيش بحضور مدير فرع المخابرات في الجنوب العقيد عباس ابراهيم وقيادة                
المتابعة الفلسطينية حيث جرى عرض لتفاصيل األحداث إضافة إلـى          الفصائل الفلسطينية بحضور لجنة     

اقتراح تشكيل القوة االمنية، وطالبت قيادة الفصائل منحها فرصة لتشكيل هذه القوة مؤكدة أنها لن تـسمح                 
وأعلن العقيد منير المقدح موافقته على تشكيل هذه        . بانتقال المعركة إلى منطقة صيدا ومخيم عين الحلوة       

لن يطول عبث : "وقالالقوة  
وأشار المقدح إلى أن    ". والفصائل مجتمعة ترتيبات ميدانية للحؤول دون تكرار ما حصل لحصر المشكلة          

 جهتـه   مـن ". ال قيادة موحدة لجند الشام وهي منقسمة إلى خمس مجموعات ولكل مجموعة قائد ميداني             "
احتج شحادة جوهر، وهو قائد ميداني في تلك المنطقة متع

مسؤول سابق في عصبة األنصار، وكان برفقته عدد من المسلحين من جند الشام، احـتج بـشدة علـى                   
قصف البيوت والمحال من قبل ال

 امس، في اطار الجهود المتواصلة لمعالجة األوضاع في مخيم عين           ،عقد اجتماع في صيدا   كما  . السكنية
الحلوة، شارك فيه رئــيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد وممثل

ثل للقوى االسالمية في مخيم عين      وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل التحالف الفلسطيني، ومم       
  : الحلوة وصدر بيان جاء فيه

 ادانة االعتداء على الجيش، واعتباره احد أوجه المؤامرة التي تستهدف -1
 اللبنانيـة خدمـة     -

لم
2

  .  الفلسطينية-والعالقة اللبنانية 
لغ  توحيد جهود القوى لوأد الفتنة في المهد قبل استفحالها، وبخاصة ان مدينة صيدا تحتل موقعـا بـا                  -3

  . األهمية سواء على صعيد المقاومة اللبنانية، ام على صعيد النضال الفلسطيني
 ضرورة االسراع في ايجاد معالجة سريعة لما يجري في مخيم النهر البارد، من خالل وضـع حـد                   -4

ما يفرض على الحكومـة المبـادرة الـى         . وما تواصل ارتكابه من تعديات    " فتح االسالم "نهائي لجماعة   
  .  المعالجات السياسية والقضائية واالمنية بأشكالها المتعددة والمتنوعةاعتماد

  5/6/2007السفير 
  
  
 "فتح االسالم"الجيش اللبناني يتهم مدنيين فلسطينيين بمساعدة  

نقل: محمد بشير 
اللبناني لـم يكـن                 

يت
واضاف الضابط في وزارة الدفاع اللبنانية ان القوات الخاصة  ".المقاتلين

 اال انها تخوض معارك ضارية بالبنادق والرشاشات مع المقاتلين المحاصـرين فـي وسـط                نهر البارد 
واوضح الضابط ان المقاتلين يتلقون المساعدات من سكان المخيم وان المخابرات العسكرية تدقق              .المخيم
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  5/6/2007ظ 
  

  بتهمة القيام بأعمال إرهابية"  العبسيشاكر"قضاء اللبناني يّدعي على  .57
 المحكمـة العـسكرية فـي                   

  

  البارد مخيم لتحضير إلعمار ويكلف ببدء ا يؤكد رفض التوطين السنيورة .58
مة فؤاد السنيورة، امس، اجتماعا في السرايا الكبيرة، حضره االمين العام للهيئة العليا             أس رئيس الحكو  

ي السفير خليل مكاوي، سمير الخطيب       

59.

اقتصار الوضع األمني فقط في الورقة الفلسطينية، بل أنسنة الحياة داخـل                   ل هذا الوضع يكمن في عدم

طنين اللبنانيين والفلسطينيين داخل لبنان وبالتالي فإن الجيش مسؤول عن أي حالة من عـدم                
ودعت الحريري إلى تنظيم السالح الفلسطيني دا .االستقرار في الداخل اللبناني   

وردا على سؤال حول االتهامات الموجهة إليها بدعم جماعـة           .ين في العالقة مع الدولة اللبنانية     لسطيني
 الفلسطينية ضـمن جهـود                 

  

صـاحب محـل    ونسبت الصحيفة الى     .في هوية كل جريح وتراقب وتحقق مع كل شخص يغادر المخيم          
تجاري لبناني بجوار مخيم نهر البارد قوله ان الشباب الفلسطينيين في المخيم يساعدون فـتح االسـالم،                 
موضحا ان المدنيين الفلسطينيين الباقين في المخيم يرفضون مغادرته رغم ان الجيش اللبناني اتاح لهـم                

 . فرصة النجاة
عكا

ال
حصلت الجزيرة توك على نسخة من القرار الظني الذي صدر قبل أيام من

بيروت، والذي تدعي فيه على شاكر العبسي زعيم تنظيم فتح اإلسالم وآخرين من بينهم أبو خالد العملـة            
ي من منصبه وُوضع في اإلقامة الجبرية في سوريا بعـد            الذي ُأقص  ،نائب مسؤول فتح االنتفاضة السابق    

اإلعالن عن فتح اإلسالم، بتهمة تأليف عصابة أشرار تمهيداً للقيام بأعمال إرهابية وتزوير أوراق رسمية               
ويأتي صدور االدعاء متزامناً مع األحداث التي تجري في مخيم نهر البارد بـين عناصـر     . ونقل أسلحة 

يش اللبناني، لكن االدعاء الذي صدر عن القضاء يتعلق بقضية سـابقة لألحـداث              فتح اإلسالم وبين الج   
  .وقد تضمن االدعاء سرداً لكيفية وصول العبسي إلى لبنان. الجارية والعالقة مباشرة بها

 4/6/2007الجزيرة توك 
  

تر
 الفلسطين-لالغاثة اللواء يحيى رعد، رئيس لجنة الحوار اللبناني         

 وتـم  .ن محمد شطح وغسان طاهر   يالهندسية، والمستشار " خطيب وعلمي "ونصري عبد النور من شركة      
خالل االجتماع البحث في حجم االضرار التي لحقت بمخيم نهر البـارد حتـى االن، وبـدء التحـضير                   

بعـد  . لمباشرة الكشف عن االضرار في المخيم فور توقف المعارك تمهيدا العادة بناء كـل مـا تهـدم                 
ملتزمون بأن   مشاريع للتوطين ادعاءات غير صحيحة، فنحن        عنقوال  اال السفير مكاوي أن     اكداالجتماع  

 الصادر عن الجمعية العامة لالمم المتحـدة وعمـال        194يعود كل الفلسطينيين الى ديارهم عمال بالقرار        
  . باتفاق الطائف

  5/6/2007السفير 
  
  أحداث المخيمات تأجيج للفتنة واالنقسام الداخلي: بهية الحريري 

حاليا في مخيمي نهر البارد وعين الحلـوة        قالت بهية الحريري النائبة في البرلمان اللبناني إن ما يحدث           
 أن  ،وأوضحت بهيـة   .هو تأجيج للفتنة الداخلية وإعادة لالنقسام اللبناني حيال الوجود الفلسطيني في لبنان           

ح 
وأضافت أن الجيش اللبناني هو المؤسسة المنوطـة بهـا           . التوتر فيها  المخيمات واستئصال كافة أشكال   

حماية الموا
خل المخيمـات وتوحيـد           

الف
جند الشام قالت الحريري إن هذه شائعة قصد منها استهداف عالقتها بالورقة

 منطقة التعمير بصيدا    وقالت إنه بعد االتفاق على دخول الجيش اللبناني        .تحقيق االستقرار الداخلي اللبناني   
وقالت بهية الحريري    .طلب منها المساعدة في إقناع جند الشام بنقلهم من هذه المنطقة إلى مخيم الطوارئ             

إن الفلسطينيين ظلوا حياديين في االنقسام الداخلي اللبناني وتعاملوا بوعي مع األحداث التي مر بها لبنان                
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 ويدعو إلى كتلة مستقلة"  آذار14"يعلن حياده عن  المستقبلتيار نائب من  .60
في منطقة  البرلمانية  أعلن النائب في البرلمان اللبناني، مصطفى علي حسين، عن كتلة المستقبل            : روت

 هذه البوابة حتى يحكموا السيطرة على المنطقة             

 ".د عائلته

 ن

واعتبر ما قاله الرئيس اإليراني محمود أحمـدي         . المنطقة، بحسب تعبيره      
 .بمثابة تبشير بمغامرات جديدة ستنطلق مجددا من لبنان" إسرائيل"نجاد عن إزالة 

  5/6/2007الخليج اإلماراتية 

    ة تعارض إقرار مجلس األمن لمحكمة دولية لقتلة الحريري  .63
أغلبية المشاركين في استفتاء نظمه موقع الجزيرة نت قرار مجلس اعارضت  

مـن المـشاركين فـي      % 76.3وقد عبر    .حكمة دولية لمقاضاة المتورطين في اغتيال رفيق الحريري       
اري، عن رفضهم إلقـرار      

من المشاركين في االسـتفتاء الـذين تجـاوز         % 23.7في المقابل أعرب     .دوليةللمحكمة  الس األمن   مجل

  
 لهم مساهماتهم في اإلغاثة وغيرها مـن المـساعدات           حيث كانت  2006تموز   /خاصة في حرب يوليو   

  .اإلنسانية
 4/6/2007الجزيرة نت 

  

بي
بوابة الشرق، لذلك ارادوا االستيالء علىان لبنان    :عكار
وال اصطف الى جانب كتلـة      . لم اكن محسوباً إال على انتمائي اللبناني العربي       انني  انني اعلن   و. بأكملها

 والكتل السياسية وللجم    وادعو الى قيام كتلة برلمانية مستقلة لتفعيل العمل البرلماني        . الرابع عشر من آذار   
سارع زمالؤه في كتلـة نـواب       بعدها  و. التحريض المذهبي والطائفي الذي ال يخدم اال العدو االسرائيلي        

، وان هـذا التيـار      "انهم جزء ال يتجزأ من كتلة تيار المستقبل       "عكار الى إبداء األسف لقراره، مؤكدين       
واشاروا الى تعرض النائب حـسين      ". ل بينهما  آذار ال يمكن الفص    14جزء رئيسي وتأسيسي في حركة      "

تحديد الطرق التي يراها لحماية نفسه وافرا"وتركوا له . لضغوط لم يحددوا طبيعتها
 5/6/2007الشرق األوسط 

  
بمغامرات جديدة تنطلق من لبنا نجاد يبشرنا: جنبالط .61

 جنبالط إن التطـورات األمنيـة والعـسكرية         النائب اللبناني وليد  " اللقاء الديمقراطي "قال رئيس   : بيروت
المتجددة قرب مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في الجنوب جاءت لتؤكد أن استهداف لبنان والجيش               
ينطوي على أبعاد خطيرة تسعى إلى محاولة إرباك المؤسسة العسكرية من خالل جبهات متعددة بهـدف                

تحقق أهداف أنظمة إقليمية، وتأتي تطبيقا لوعودها بتخريـب         إدخال لبنان برمته في حالة فوضى وضياع        
لبنان وحصول االضطراب في

  

  
   جريحاً بانفجار عبوة في سد البوشرية12 :بيروت .62

للمرة الرابعة في غضون أقل من أسبوعين، قرابة الثامنة والنصف من مساء أمس، هز انفجـار كبيـر                  
حافلة ركاب خالية مقابل سنتر عبد      لمنطقة سد البوشرية جراء عبوة زرعت في الجهة الخلفية الخارجية           

وأفادت مصادر أمنية أنه جرى      . جريحاً إصاباتهم طفيفة   12المسيح وبالقرب من كنيسة مار تقال لتحصد        
 ألقي القـبض علـى شـخص لالشـتباه          كماتوقيف سائق الباص الذي يسكن بالقرب من مكان االنفجار          

  .بمحاولة الفرار اثر االنفجار
  5/6/2007المستقبل 

  
  
أغلبي: لبنان 

ألمـن القاضـي بإنـشاء                
م

حزيران الج/االستفتاء الذي طرحته الجزيرة نت بين األول والرابع من يونيو         
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64.

س االسالمي الشيعي االعلى الـشيخ       
الشيخ فيصل ا" الجماعة االسالمية "مين عام   عبد األمير قبالن والفصائل الفلسطينية وأ     

ـ   . ساعيه اليجاد حل لمشكلة مخيم نهر البارد       المحـامي  " المؤتمر القومي العربـي   "وأدلى االمين العام ل
رت من اجل محاولة تلمس ما يمكن         

65.

جيـة  لجنـة العالقـات الخار    "وحض نائب الكونغرس في     . تلف المناطق اللبنانية     
 النائب األميركي حكومة فؤاد السنيو، أمس ،والدفاع في اتصال به من لندن     

من قلب العاصمة ألنه ال يعقل أن يظهر الضباط والجنود هـذه القـوة              المعارضة  إزالة خيام   "جيش ب 
داخل مكـشوف لناصـبي      فيما ظهرهم في ال            

اننا ندرس بجدية طلبا تقدم به قـادة فـي اللـوبي            "وقال رجل الكونغرس     ".الخيام والمخربين الداخليين  

أيـار  / مـايو  30 ألف مصوت، عن تأييدهم للقرار الذي اتخذه مجلس األمـن فـي              21عددهم اإلجمالي   
رج ويتضمن القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إنشاء المحكمة خـا              .الماضي

يذكر أن القرارات الصادرة بموجب الفصل الـسابع تخـتص           .لبنان بادعاء أجنبي وقضاة أغلبهم أجانب     
بالحاالت التي يهدد فيها السلم الدولي، وهي ملزمة وتجيز استخدام إجراءات عقابية لتنفيذها بما فيها القوة                

  .العسكرية
 4/6/2007الجزيرة نت 

  
  ومولوي والفصائل لحود والسنيورة لتقي  ي"العربيةالشعبية وفد المبادرة " 

 امس، وفد المبادرة الشعبية العربية على كل من رئيس الجمهورية اميل لحود ورئـيس المجلـس                 ،جال
النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ونائب رئيس المجل

لمولوي، في اطـار      
م

هذه المبادرة تقر: خالد السفياني الذي ترأس الوفد، بتصريح قال فيه       
لية العربية ان تلعبه من دور في التوصل الى حل لإلشكال المطروح في نهر البارد وفـي                 للمنظمات االه 

وهناك مبادرات تجاه االخوة    . ويجب ان يعرف الشعب اللبناني ان الجماهير العربية معه في محنته          . لبنان
جل انهـاء   الفلسطينيين للوصول الى اتفاق حول موقف ومبادرة مشتركة لكل الفلسطينيين في لبنان من ا             

فكرياً بـالحوار واإلقنـاع لتجنيـب       " فتح االسالم "مولوي فقد دعا الى مواجهة      فيصل  أما الشيخ   . االزمة
  . ورأى ان هذه الظاهرة ال تنتهي بالعنف. الجمهور الفكر المتطرف

  5/6/2007السفير 
  
   طائراتبمفاوضات في واشنطن وبروكسل لتزويد الجيش اللبناني  

اإلسراع فـي   " على   ، أمس االثنين  ،حضت أوساط برلمانية غربية الجيش اللبناني      : حميد غريافي  -لندن  
حسم معركة نهر البارد في شمال لبنان قبل أن يفتح النظام السوري وحلفاؤه وعمالؤه في البالد معـارك                  

 وحمله بالقوة على دخول مساومات      ،أخرى له في الجنوب وربما في قلب العاصمة إلنهاكه وتشتيت قواه          
فـتح  " جماعات إرهابية صغيرة تفقده الهيبة التي ظهر بها خالل األسبوعين الماضيين من تعامله مع                مع

بباريس وأميركي  " الجمعية الوطنية " في لجنة الدفاع في      انودعا نائبان فرنسي   .بجدارة وصرامة " اإلسالم
لتخلي عن مسايرة أوضاع    ا"في مجلس النواب بالكونغرس الحكومة اللبنانية إلى دعوة قواتها المسلحة ل            

 وشن عملية حاسمة تستخدم فيها كل ما تملك من          ،مخيم نهر البارد بعدما كاد يفرغ من سكانه الثالثين ألفاً         
وإال الضطر الجيش   , أسلحة وعتاد إلنهاء ظاهرة فتح اإلسالم في مدة ال تتجاوز األيام الثالثة أو األربعة             

تفرقة من البالد كما ظهر في مخيم عين الحلوة الجنوبي على           إلى مواجهة بؤر إرهابية أخرى في أماكن م       
وكشف النائب الفرنسي النقاب عن تلقي الحكومـة         ".وهو مجموعة أخرى تابعة لدمشق    , أيدي جند الشام  

تدفق مئات العناصر المقاتلـة     " معلومات من مصادرها في بيروت أكدت        ، أول من أمس األحد    ،الفرنسية
التابعة ألبو موسـى مـن      " فتح االنتفاضة " القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل ول      -التابعة للجبهة الشعبية    

مواقعها في سورية إلى البقاع والجنوب اللبنانيين في ما يبدو أنها استعدادات لتوسيع نطاق المواجهة مـع         
الجيش اللبناني إلى مخ

رة على إصدار أوامرها إلـى           
ال

المذهلة بأنواع شبه بدائية من األسلحة في وجه اإلرهابيين
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  5/6/2007السياسة الكويتية 
  

  العدالة في لبنان1757سعودية تأمل أن يحقق القرار  .66
ن والحفاظ على أمنـه واسـتقالله وسـالمته            

ة اللبناني السابق رفيـق               
 العدالة ويوقف جرائم االغتياالت التي عانى منها لبنان واللبنانيون الحريري ما يحقق  

  .ماضية
  5/6/2007الشرق األوسط 

67.

  5/6/2007عكاظ 
  

  سلطات المصرية تصادر متفجرات في سيناء كانت في طريقها الي غزة .68
 االثنين ان الشرطة المصرية عثرت على 

  سطينيين.69
تدارس المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية و: أبوظبي

تماعها، أمس، في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب 

70.

 ،اللبناني في واشنطن برئاسة ممثلين عن المجلس العالمي لثورة االرز في الواليات المتحـدة والغـرب               
 وهـذا اعتقادنـا   ، النه، المتطورة على االقل   يدعو الى تسليم الجيش اللبناني سربين من المقاتالت الجوية        

 سـاعة دون ان يتكبـد       24 لو كان يمتلك طائرات مقاتلة لكان حسم موضوع نهر البارد خـالل              ،ايضا
  .الخسائر التي تكبدها

ال
لى أهمية استقرار لبناجددت السعودية تأكيدها ع   : الرياض

مؤملة أن يكون في قرار مجلس األمن رقـم         . وتحقيق الوفاق والتفاهم لكل ما يخدم مصلحة لبنان وشعبه        
 القاضي بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكوم1757

خـالل الـسنوات              
ال

  
 منظمة المؤتمر االسالمي تدعو إلى ميثاق لنصرة القدس 

 12دعت منظمة المؤتمر االسالمي في ذكرى حرب حزيران الى تكريس االشهر الـ :ب.ف. أ-جدة 
 .ع عن الهوية العربية لمدينة القدس ولوضع ميثاق اسالمي لنصرتهاالمقبلة للدفا

ال
افادت مصادر امنية، امس،:  يو بي آي، اف ب-القاهرة 

وقال .  جزيرة سيناء يعتقد انها كانت في طريقها الي قطاع غزة كيلوغرام من المتفجرات في شبه1500
مسؤول امني مصري رفض ذكر اسمه ليونايتد برس انترناشونال، ان اجهزة االمن بدأت، يوم السبت 
الماضي، حملة مكثفة تستمر اسبوعا في محاولة لضبط الشبكات االجرامية واالرهابية التي تتعامل 

 .سيناءبالمتفجرات والمخدرات في 
  5/6/2007القدس العربي 

  
صندوق النقد العربي يدعو لرفع الحصار عن الفل 

مؤسسات النقد العربية خالل 
اج
الحرة ورفع الحصار عن  وتبنيها ضرورة تفعيل منطقة التجارة العربية 2007بي الموحد لعام العر

الخطاب العربي الموحد "وقال محافظ المصرف المركزي السوري أديب ميالة إن . الشعب الفلسطيني
سيشير إلى ضرورة إزالة الحصار االقتصادي المفروض على األراضي الفلسطينية والمطالبة برفع 

ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة "وشدد على ". قيود عن التحويالت الموجهة إلى الشعب الفلسطينيال
  ".العربية ودراسة تفعيل االتفاقيات البنكية العالمية

  5/6/2007البيان اإلماراتية 
  
 جدل على خلفية تقارير تحدثت عن صفقة أراض بسيناء إلسرائيليين: مصر 
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م إلى التحكيم الدولي في واشنطن في مواجهة الحكومة المصرية، جدال 

الدفاع عن 
،مصر في القضية، وأوضح في تصريحات صحافية نُشرت في القاهرة

، نقلت تقارير "غسطس المقبل، وأن الحكم الذي صدر يتعلق باختصاص هيئة التحكيمالقضية في شهر أ
، موضحة أن عدة أحكام "وعه

السعودية تدعو إلى اتخاذ موقف دولي حازم لوقف التصعيد  .71
أدلى السيد خالد بن محمد القصيبي وزير االقتصاد والتخطيط وزير الثقافة واإلعالم السعودي : رياض

وبين الوزير القصيبي أن .  مجلس الوزراءب جلسة

         

  استجواب برلماني مصري حول مستثمر إسرائيلي .72
كشف طلب إحاطة عاجل امام البرلمان المصري عن موافقة الحكومة المصرية لمستثمر : اهرة

 واكد نائب . الزراعية

وة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة اللقاء بيان امام 
العامة للبرلمان حول مضمون طلب االحاطة وتوضيح رؤية الحكومة حول المشروع االسرائيلي جلسة 

  .حديد اسباب الموافقة عليه في حالة ما اذا كانت الحكومة قد منحته موافقة نهائية للمشروع

محكمة القدس المركزية تنظر طلب إطالق سراح المعتقل السعودي في إسرا .73
تموز المقبل، / تنظر المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، في يوليو:  تركي الصهيل-ياض ر

وي المعتقل السعودي في السجون 
  . اإلسرائيلية، والمتضمن إخالء سراحه

، أثار اإلعالن عن قيام قطريين بمحاولة شراء أراض في سيناء :بة القدسيه، ماجدة محمد - القاهرة
لحساب إسرائيليين، ثم لجوئه

 50سياسيا وقانونيا واسعا بمصر، فيما تضاربت األنباء عن حصولهم على حكم بتغريم مصر مبلغ 
ينما نفت هيئة قضايا الدولة بمصر صدور حكم ضد الحكومة لصالح رجال األعمال وب .مليون دوالر

القطريين واإلسرائيليين، قائلة على لسان نائب رئيسها المستشار أحمد حسان، عضو لجنة 
إن المحكمة ستنظر " ، أمس

إن هذا الحكم لم يكن األول من ن"إعالمية عن مصادر قضائية قولها 
صدرت من مركز التحكيم الدولي، بتغريم الحكومة المصرية أمواال طائلة، األمر الذي أدى إلى عدم 

 .بين القضايا المختلفةالتفرقة 
من جانبه نفى الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق، الذي تمت الواقعة محل التحقيق أثناء 
رئاسته للحكومة، المسألة جملة وتفصيال، سواء عملية تخصيص األرض للمستثمرين القطريين، أو 

   .من أجل إتمام الصفقةممارسته ضغوطا على وزير السياحة وقتها الدكتور ممدوح البلتاجي 
  5/6/2007الشرق األوسط 

 
  اإلسرائيلي

ال
بتصريٍح عق" واس"بالنيابة لوكالة األنباء السعودية 

المجلس تطرق إلى تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية، مؤكّداً أن ما تقوم به إسرائيل من 
ودعا . عدوان مستمر يستدعي موقفاً دولياً موحداً وحازماً إليقاف النزف الفلسطيني جراء هذا التصعيد

ئيل على االلتزام بقرارات الشرعية الدولية واالتفاقات الثنائية، والعمل على المجلس إلى إرغام إسرا
تفعيل الجهود الدولية لتحريك العملية السلمية وفقاً للدور المهم للجنة الرباعية الدولية التي أنهت اجتماعها 

  .في برلين مؤخّراً، ومبادرة السالم العربية
 5/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  

الق
إسرائيلي بإقامة مشروع إلنتاج الطاقة البديلة من المياه والرياح والمحاصيل

 ان الحكومة وافقت على طلب المستثمر االسرائيلي ،دم االستجواب البرلماني مق،محسن راضي' االخوان'
 .باقامة مشروعة في االراضي المصرية مقابل نقل الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل العام القادم

وطالب رئيس البرلمان فتحي سرور بدع
ال
وت

  5/6/2007السفير 
  

  ئيل
ال

طلب االلتماس الذي تقدمت به محامية الدفاع عن عبد الرحمن العط
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  .، وال تزال السلطات اإلسرائيلية تصر على احتجازه منذ ذلك الوقت2005أيار /  مايو
الشرق

   مليون دوالر من اجل نازحي مخيم نهر البارد .75
االونـر(اطلقت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       :  اف ب  -بيروت  

 الـف   27 مليون دوالر من اجل مساعدة اكثر مـن          12.7روت، نداء عاجال الى الدول المانحة لتقديم        
ي تعاني من ازمة مالية       

  5/6/2007القدس العربي 
  

   الف يورو لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين500لين تمنح مساعدة بقيمة  .76
  الف يـورو لوكالـة غـوث وتـشغيل           500ت       

77.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط بقـوة علـى اإلسـرائيليين والفلـسطينيين            . رائيليين 
العناصر األساسية لبناء سالم في إ"للمحافظة على ما أسماه     

رنسي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للمؤسسات الفلسطينية التي تعاني من نقص األموال بعد قطع               
. الـسلطة " حمـاس "ها بعد تولِّي حركـة            

   ولي للتدخُّل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على الـسواء للمحافظـة       األمر عائد للمجتمع الد   "وأضاف، أن

  
  

ن اإلسرائيلية منذ انقضاء فترة محكوميته بتاريخ الحادي وأنهى المعتقل السعودي عامه الثاني في السجو
والعشرين من

  5/6/2007 األوسط 
  

  أدباء وكتاب عرب يزرعون الزيتون في سيناء ويشيدون بالمقاومة .74
اب عرب أكثر من مئة شجرة زيتون أمام جامعة سيناء بمدينة زرع أدباء وكت:  سعد القرش-العريش 

كما أعلنوا في بيان ختامي، مساء " الكاتب العربي وحوار الثقافات"العريش الساحلية التي استضافت ندوة 
يوم االثنين، رفضهم التطبيع مع اسرائيل مشددين على مقاومة المحت في فلسطين ولبنان والعراق 

  .والصومال
  4/6/2007رويترز 

  
12.7نداء عاجل لجمع : االونروا 

، امـس االثنـين مـن       )وا 
بي
واوضحت االونروا الت. جيء فلسطيني نزحوا من مخيم نهر البارد بشمال لبنان        ال

 الف الجيء اضطروا    27حادة ان هذا المبلغ هو لتلبية الحاجات الطارئة علي مدة تسعين يوما الكثر من               
غير الغذائيـة والمـاوي     وتشمل الحاجات االنية المساعدات الغذائية و     . الي النزوح من مخيم نهر البارد     

 الف الجيء وفق االونروا ليرتفع عدد       21لتخفيف االكتظاظ عن مخيم البداوي المجاور الذي استقبل نحو          
  . الفا37 الفا الى 16قاطنيه من 

بر
ة االلمانية االثنين ان المانيا صرف اعلنت الخارجي  :غزة

 .وذلك مع تواصل المواجهات في لبنان في محـيط مخـيم نهـر البـارد              ) انروا(الالجئين الفلسطينيين   
 مليـون دوالر    12.7 وتستجيب المانيا بذلك للطلب الذي وجهته االثنين االونروا للدول المانحـة بـدفع              

وبفضل المساعدة االلمانية سيحصل الالجئون على المـاء الـصالح للـشرب             .الالجئينؤالء  هلمساعدة  
 . واالدوية والمواد الصحية

  4/6/2007وكالة سما 
  
  قيام دولة فلسطينية هو الحل الوحيد للصراع: فرنسا 

إن : ي الليلـة  قال جان بابتيست ماتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في إيجاٍز صحاف           : باريس
بالده أدانت خالل األسبوعين الماضيين انتهاك وقف إطالق النار وتدهور الوضع األمني في غزة بـين                

الفلسطينيين واإلس
وشـدد المتحـدث    ".  رؤية قيام الدولتين   طار     

الف
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة المعونات والمساعدات عن
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  تدينان تصريحات ايران بشأن زوال اسرائيل.78
قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر في بيان، حول تصريحات الرئي: باريس

لو أدلي بهذه التصريحات بالفعل فهـذا       "اسرائيل بدأ،   لزوال  " العد التنازلي "مدي نجاد التي قال فيها ان       
طلبت "ميجيل أنخيل موراتينوس         

79.

لمستعمرات اإلسرائيلية تُبنَـى              
وتابع. في األراضي الفلسطينية، لم يتغير شيئ على األرض       

سرائيلي تعتقل وتسجن وزراء وبرلمانيين فلسطينيين كما ال يزال         واصل وال تزال سلطات االحتالل اإل     
الوطني اإلفريقـي الحـاكم فـي            

          و

  عقد مع الصناعات العسكرية االسرائيلية 
الجيش االسباني على عقد مع الصناعات العسكرية االسرائيلية تقوم األخيرة بمو             وقع  

81.

م استساغة بعض كوادر فتح صعود أسهم حماس 

". على العناصر األساسية إلبرام تسوية مستقبلية للصراع على أساس رؤية قيام دولتين تعيشان في سالم              
هو الحل الوحيد للصراع وإرساء سالم عادل وشـامل وال        "وأكّد المتحدث أن قيام دولة فلسطينية مستقبالً        

من تحقيقهاُبد ."  
 5/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
فرنسا وأسبانيا  

س االيراني محمـود              
أح

كما قال وزير الخارجية االسباني ." أنا أدينها بكل قوة   . أمر غير مقبول  
من مديرنا السياسي بوزارة الخارجية استدعاء السفير االيراني للتعبير له على رفضنا القاطع والتام لهذه               

ال كوشنر ان مثل هذه التصريحات غير مقبولة وان حق اسرائيل في الوجـود أمـر ال                 وق." التصريحات
  .يقبل المناقشة

  4/6/2007رويترز 
  
  إسرائيل تمكَّنت من تحدِّي المجتمع الدولي بدون عقاب: جنوب أفريقيا 

ب بمناسبة  وأعلن عزيز باهاد نائب وزير الخارجية الجنوب أفريقي في كلمٍة أمام السفراء العر            : بريتوريا
، أن المجتمع الدولي خان الشعب الفلسطيني من خالل عدم إنهاء احتالل            1967إحياء ذكرى حرب يونيو     

إن إسرائيل تمكَّنت من تحدي المجتمع      : وقال باهاد . إسرائيل لألراضي العربية المحتلة أثناء تلك الحرب      
.  من انتهاك بهذه الفظاعة للقـانون الـدولي        الدولي بدون عقاب، وما كانت أي دولة لتتمكَّن من اإلفالت         

بعد أربعين عاماً الوضع ما زال على خطورته وال تزال ا: وأضاف يقول 
إن العنف اإلسرائيلي ضـد الفلـسطينيين       : 

مت
من جهة أخرى اصدر المؤتمر . بناء جدار الفصل العنصري متواصالً    

اليوم وبعد ثالثة عشر عاماً من نهاية نظام الفصل العنصري علـى            : جنوب أفريقيا بياناَ، اليوم، جاء فيه     
يقيا أن يتحدوا في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يقاتل من أجل أبـسط حقـوق               مواطني جنوب أفر  

  .اإلنسان مثل حق تقرير المصير والعودة لالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم
4/6/2007 وفا -كالة االنباء الفلسطينية

  
الجيش االسباني يوقع على  .80

جبه بتزويد االسبان
وقد رسـى العطـاء     .  مليون دوالر  17تكاليف الطائرات األربع    .. بأربع طائرات تجسس من دون طيار     

  .على الصناعات االسرائيلية نظراً لجهود سياسية وعسكرية عديدة بذلت في هذا المجال
 2/6/2007لبيادر السياسي الفلسطينية ا

  
  ماذا قالت حماس للقاهرة؟ 

 محمد جمال عرفة
كل من تابع جلسات الحوار الثالثة السابقة التي جرت بين الفصائل الفلسطينية الخمسة الرئيسية في مصر 

، أدرك بوضوح أن هناك 2005 و2003 والتي جرت في الفترة بين عامي – خصوصا فتح وحماس –
داخلية تتمثل في التنافس بين فتح وحماس وعدمعضلة 
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ف مماثل لالعتداءات واالغتياالت على 

" االنقالبيون"طة وتربعها، وتالقت إرادة هؤالء 

ى فوضى، 
صة وطوق النجاة لحكومة أولمرت الغارقة بعد صدور تقرير فينوجراد، ولكن ألن االقتتال 
 الشروع في تسوية سياسية في ظل 

ة  أن تتولى قيادة السلطة الفلسطيني- تحديدا داخل حركة فتح -اك من يرفض أو يتصور 

 وفق أجندتهم الخاصة، أصبح 
وبدال من هذه . مة حماس ألنها ببساطة ستقوي شوكة حماس في السلطة

  قاهرة

أو توليها السلطة، ومعضلة أخرى خارجية تتمثل في أن الهدنة أو التهدئة المطلوبة من حماس أو فصائل 
  .لها" ضمانات"أو " مقابل"المقاومة في مواجهة االحتالل ال يوجد 

 ترفض بروز حماس - ربما لها أجندة أمريكية أو إسرائيلية منذ اتفاقات أوسلو–داخل فتح " قوى"فهناك 
كقوة سياسية بعدما تعاظم دورها العسكري المقاوم، وبمقابل هذا ترفض واشنطن أو تل أبيب إعطاء أي 

ضمانات بحل سياسي لمشكلة األرض المحتلة أو على األقل بوق
  .طينيين مقابل وقف صواريخ أو عمليات المقاومةالفلس

 الجاري، كانت ذات العقدة 2007 ويوني/ وعندما جرت الجولة الرابعة من هذه الحوارات بالقاهرة مايو
المحسوبة على فتح والتي ترفض سيطرة حماس " األطراف"موجودة ولم تتغير، بل وزاد عليها أن هذه 

 - لهم فضل نشوء مؤسسات الحكم الذاتي في األراضي المحتلة يرجع) فتح( رغم أنهم -على السلطة 
بدأت تنفذ خططا لعرقلة استقرار المقام لحماس في السل

  .مع إرادة أمريكا واالحتالل في السعي إلنزال حماس عن السلطة
نة، ليس فقط ألن الخالف وصل لمرحلة وهكذا جاءت أجواء جلسات الحوار الرابعة في مصر ساخ

 فلسطينيا في هذه المعارك وتحويل األراضي الفلسطينية إل50االقتتال الداخلي وسقوط قرابة 
ما أعطى الفر

اقية تبادل األسرى ثميعطل الهدف الذي تسعى له مصر بتنفيذ اتف
  .الزخم الذي حدث مع إعادة تجديد مبادرة السالم العربية

كما أصبحت المعضلة أكثر تعقيدا في ظل تولي حماس السلطة ورفضها مطاردة المقاومين، وتبني 
 أية ضمانات للتهدئة برنامج المقاومة وعدم االعتراف بإسرائيل، ألن رفض تل أبيب وواشنطن تقديم

  .سابقا أصبح أكثر عنادا في ظل حكومة حماس أو حتى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة حماس
  عقدة ثتائية

  :وهكذا أصبحت عقدة جلسات الحوار الفلسطيني مجسدة في أمرين
أن هن: األول

وبالتالي يسعون لوضع العراقيل ويتمنون لها الفشل، وأن هذه الرغبة الداخلية تالقت مع . حركة حماس
رغبة أمريكية وإسرائيلية في إزاحة حماس عن السلطة، وأنه بدال من أن تسعى حماس للتخلي عن 

رت على السلطة بعدما أدى وجودها فيها لمزيد من الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني، أص
االحتفاظ بها ليس فقط ألنها وصلت لها عبر صندوق االنتخابات، وإنما ألنها تدرك أن تركها على طبق 
من فضة لخصومها يعرضها لبرنامج استئصالي أخطر وربما حرب أهلية حقيقية تقدر وهي في السلطة 

  .على لجمها
طاءها للفلسطينيين كمقابل للتهدئة أنه حتى الضمانات التي كانت تل أبيب وواشنطن ترفضان إع: الثاني

أو الهدنة عندما كانت حركة فتح تتولى السلطة، وكانوا يلتزمون بها أحيانا
من الصعب إعطاءها لحكو

ناوئي حماس خصوصا من القوى األمنية والسياسية الضمانات، كثف االحتالل وأمريكا من تعاونهم مع م
المنتسبة لحركة فتح والتي تحنق على حماس ألنها أخرجتها من معادلة السلطة، وظهر هذا في عشرات 
المشاريع لمد قوى أمنية مناوئة لحماس بالسالح األمريكي والمساعدات المالية، واستمرار التنسيق األمني 

المتفقين مع أجندة أمريكا وإسرائيل في إقصاء حماس، بعدما أغلقت حماس " االنقالبيين"بين بعض هؤالء 
  .باب التنسيق األمني الرسمي بين األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية

كشف األوراق في ال
وألن المشكلة باتت واضحة، كما أن القاهرة كانت حاسمة بالمطالبة باحترام اتفاقات وقف االقتتال 

خلي وتجريمه كي يمكن االلتفات لصفقات تبادل األسرى والعودة لملف القضية األساسي وهو الدا

  

            37 ص                                    743:                                 العدد5/6/2007الثالثاء : التاريخ



  

  

 
 

بين مصر وكل ) فردية( من الحوارات كانت 

سعى الغتياالت بين 

يس الفلسطيني والمتهم من قبل حماس بتفجير اتفاقات التهدئة السابقة 

يين ونواب 
 تنسحب من السلطة، ألن ذلك لن يخدم القضية الفلسطينية، ولن يخفف  حماس لن

 في – خصوصا حماس والجهاد –صارحات والمكاشفات، شددت فصائل فلسطينية 
خيرة على أن مسألة التهدئة ووقف إطالق الصواريخ على الدولة العبرية لم يعد محل 

ت والعدوان والحصار المالي 

االحتالل وتسريع الحل السلمي، فقد حرص كل طرف على كشف العديد من األوراق على طاولة الحوار 
وساعد على هذا أن حوارات الجولة الرابعة. في مصر
كما حدث في حوارات القاهرة السابقة، ما أعطى كل طرف ) جماعية( فلسطيني على حدة، ال فصيل

  .حرية طرح ما ليه
الرافض " االنقالبي" أن هذا الفريق - كما يقول قياديو حماس -ومن تلك األوراق التي تم كشفها مثال 

ناك من لبقاء حماس في السلطة هو المسئول عن استمرار االقتتال الداخلي، وأن ه
لكن ذلك ال ينفي الخطأ الذي وقع فيه البعض من . قياديي حماس تحديدا بهدف إشعال نار الفتنة الداخلية
  .حماس باالنجرار لالستفزاز واستسهال استخدام السالح

موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس .  كما أكد د-ووصل األمر 
 لتأكيد أن حماس قدمت – في مفاوضات القاهرة وسعيد صيام وزير الداخلية السابقة وخليل الحية وفدها

 لمصر تؤكد تورط قيادات من فتح في - منها أسطوانات مدمجة عليها تسجيالت واعترافات –مستندات 
  .خرق اتفاق مكة المكرمة وتدبير خطط تصعيد عسكري واغتياالت لقادة في حماس

نقاب صراحة عن بعض أسباب االقتتال الداخلي بين فتح وحماس لحد تسمية أو التلميح أيضا كشف ال
بأسماء أشخاص وأطراف تفسد هذه االتفاقات الخاصة بالتهدئة، بل وقدمت أدلة ومستندات تدل على 
تورط أطراف أمنية من حركة فتح في انهيار اتفاقات مكة، وقيل أن وفد فتح كان مؤيدا لعدم مشاركة 

د دحالن المستشار األمني للرئمحم
في مفاوضات القاهرة رغم وجوده في مصر، كي تنجح المفاوضات، وأكد أبو مرزوق أن الوفد 

  . إليهالفتحاوي اشترط عدم مشاركة دحالن به رغم وجوده بالقاهرة لضمان نجاح أي اتفاق يتم التوصل
وبالتالي فالمواجهة تتركز باألساس مع استمرار الفريق المتضرر من فوز حركة حماس في االنتخابات 
التشريعية األخيرة، وهو تيار يقود انقالبا على هذه النتائج بوسائل مختلفة، مستقويا ببعض األجهزة 

 أنها تمول -أمريكية متعددة عبر تصريحات –األمنية وتحديدا التي تتبع الرئاسة، والتي أعلن مؤخرا 
  .وتدرب وتسلح من أطراف دولية

 تحت 1/6/2007 على هامش ندوة عقدها اتحاد األطباء العرب -وربما يفسر هذا ما قاله أبو مرزوق 
وشارك فيها العديد من الرموز السياسية والمثقفين المصر" وحدة الصف الفلسطيني"عنوان 

 من أن–البرلمان 
الضغوط على حماس، وأن تراجع حماس معناه انتصار العمالء، وأنه لو حدث هذا فسيكون التخلي عن 

مقدمة لسلسلة من الضغوط التي سيتم ممارستها على الحركة داخليا وخارجيا أولها نزع سالح "السلطة 
إن ما يغضب الصهاينة من : "وأضاف". ذلك تغيير أيديولوجيتها وبرنامجها المقاومالمقاومة ثم بعد 

حكومة حماس هو توقف نزيف التنازالت المجانية التي كانت تقدم قبل نجاح حماس في االنتخابات؛ حيث 
  ."توقف التنسيق األمني مع الصهاينة، وتم حماية المقاومة بدالً من تجريمها واعتقال مؤيديها

  هدئة بالمجانال ت
وضمن جملة الم

حوارات القاهرة األ
ضرورة  على – خصوصا حركة حماس –نقاش بدون ضمانات محددة، حيث اتفقت الفصائل ضمنا 

واتفق قياديون من . اقتران أي تهدئة فلسطينية تجاه تل أبيب بضمانات أمريكية وإسرائيلية بوجود مقابل
حماس وفتح على عدم منح التهدئة إلسرائيل في ظل أجواء التهديدا

لن نعطي : "للقاءات عبارة واالقتصادي اإلسرائيلية، وأن يكون هناك مقابل للتهدئة، وترددت في أجواء ا
  ".تهدئة بالمجان

  أين الدعم العربي؟
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 بكسر 

رار أو رفع للحصار ما لم تتنازل حماس عن السلطة بدال من الوقوف بجوار 
الحكومة الفلسطينية المنتخبة ومساندتها وفضح االزدواجية األمريكية في الت

ت القاهرة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة الوحدة الفلسطينية وتعيد ى هل تدعم مصارحات ومكاشفا
رائيلي بالعودة للحديث عن الملف األصلي وهو 
االحتالل، أم أنها قد تأتي بأثر عكسي، بحيث ال تصبح هذه الحالة االنقالبية مستترة، خص 

4/6/2007إسالم أون الين   

82.

 معلومـات مـن مـصادر       تلقيت في تل ابيب مؤخرا    .  قد يفاجىء        

 مغلقة قـائال      
في مقابلة ذلـك،    ". ودية، مع تحفظات في شأن الالجئين، هذا شيء لم يفعله أحد قبلي             

 سوريا، أم الـى الـشرق الـى       

أيضا ضمن المكاشفات والمصارحات ما قاله وفد حماس من أن الدول العربية تساند ضمنا الحصار 
الغربي واإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصمتها وعدم تفعيلها لبنود قرارات قمم عربية

  .ية مساندات مالية للشعب الفلسطيني بالفعلالحصار، رغم تقديم دول عرب
وما قيل عن أن هناك أطراف عربية تسعى بالفعل لحصار حماس ورفض استمرارها في السلطة بزعم 

رغم فارق (أنها حركة دينية وأن وجودها في السلطة ونجاحها معناه نجاح نموذج إسالمي في الحكم 
هذه األطراف ترديد ذات المقوالت األمريكية من أنه لن ، بل وتبني ) الخصوصية في التجربة الفلسطينية

يجري السماح بأي استق
  .عامل مع الديمقراطية

تر
الهدوء واالستقرار لغزة وتلقي بالكرة في الملعب اإلس

وصا أن هذه
 االنقالبية متنفذة في بعض األجهزة األمنية الهامة، كما يدعم تمردها ويتوافق معها في رفض سلطة القوى

 حماس أطراف خارجي

  
  السيناريو القادم على الجبهتين السورية والفلسطينية 

 بن كاسبيت
 ويكـرر الوعـد، للقـادة العـرب         ، هكذا يعد ايهود اولمرت،    "أنا أنوي مفاجأتكم، ستفاجأون كثيرا مني     "

، "فليتفضل وليفاجئنا . "الرئيس بينهم هو عبد اهللا ملك االردن الذي يفقد صبره         . المختلفين في أحاديثه اليهم   
  ".لنراه"يقول عبد اهللا في أحاديث موازية يجريها مع اسرائيليين، 

في هذه االثناء، جورج بوش هو الذي
بـين  " مخطط لتسوية دائمة  . "مختلفة على حسبها قد يلقي االميركيون على رؤوسنا مبادرة سياسية جديدة          

ليس من المؤكد أن يطيب     . اسرائيل والفلسطينيين، يكون في الحقيقة التراث الذي ُيخلفه الرئيس االميركي         
من المؤكد أنه سينشئ هنا ضـجة       . السرائيل،  "مخطط كلينتون "هذا المخطط الذي يفترض أن يطور جدا        

سيضطر رئيس الحكومة الى أن يصل واشنطن       . سياسية تورط اولمرت أكثر فأكثر، وهو المتورط أصال       
في التاسع عشر من الشهر وفي حقيبته شيء جديد، وبراق، وجذاب ومتميز، يساعده على اقنـاع االدارة                 

  .بالتخلي عن مبادرات ال داعي اليها
يزعم في أحاديث. الثناء يحصر اولمرت اهتمامه في انشاء التوقعات وبث الوعود        في هذه ا  

قبلت المبادرة السع"
ي تحـت الـضغط   وفي مقابلة ذلك ينحن. ُيجيز لحاشيته أن ُيسخنوا في كل مرة من جديد المسار السوري     

في نهاية االمر، واستعدادا للقائه المتوقع في هذا الشهر مع جورج           . االميركي ويجدد لقاءاته مع أبو مازن     
هل الى الشمال الى: بوش، سيضطر اولمرت الى أن يقرر الى أين يتجه        

ف بين جميع هذه المسارات، فـي اطـار         وامكانية اخرى هي التألي   . السعودية أم الى الداخل الى رام اهللا      
  .يأمل اولمرت أن يكون جزءا من مبادرة كهذه، ال ضحية لها. مبادرة سياسية دولية جديدة

  المسار الفلسطيني
ثار في جهاز األمن جدل شديد هـل        . اولمرت ممزق بين المسارات المختلفة وبين التوجهات المتعارضة       

زة، وهل ُحسمت المعركة المضادة لحماس، ويجـب جعـل          مات المسار الفلسطيني، وهل خسرت فتح غ      
  .جميع المبادرات السياسية كلها عدماً وحصر الهمة في الجبهة الشمالية
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يعارض قائد المنطقة الجنوبية يوآف     . ويجب تزويدهم بالدروع  . ُركب على مركبات     

سـائل        
."  

حزب اهللا هو الذي أوقف أكثر القوات والفرق فـي            

. على هذه الخلفية، يسخن جدا الجدل المتصل بالمساعدة التي يجب أن تُمنح للفلسطينيين أو ال تُمنح لهـم                 
لجيش افرايم سنيه وعضو الكنيست حاييم رامـون        يقول أحد التوجهات في الجهاز، ويؤيدها نائب وزير ا        

على حسب هذا التوجه، الذي يشارك فيه ايضا مسؤولون كبار فـي            . وفي غزة ايضا  . إن فتح حية قائمة   
يجـب  ". خطة دايتـون  "جهاز األمن، يجب االستمرار في تعزيز أبو مازن في غزة على حسب مخطط              

من )  ملم بل أكثر   0.5ذات قطر   (ن الرشاشات الثقيلة    تمكين الفلسطينيين من الحصول على شحنة كبيرة م       
جهة ثالثة، وبعضها م

في النهاية سيصل هذا الـى أيـدي حمـاس          . "يوفال ديسكن اجراءا كهذا بحزم    " الشاباك"غالينت ورئيس   
، كتب في المدة األخيرة غالينت في وثيقة ُأعدت في قيادة الجنـوب،             "ناوستطلق هذه الرشاشات النار علي    

يزعم مؤيدو التوجه من الفلسطينيين ايضا انهم يحتجزون في اسرائيل نصف           . أما ديسكن فهو أكثر حزما    
مليار دوالر من االموال الفلسطينية، كانت ستُمكن أبو مازن من دفع الرواتب الى أفراد قوات األمن عنده                 

على هذه الحال ايضا، نتائج فتح في غزة، في المعركـة           "ويقولون  .  يرفع روحهم المعنوية ودافعيتهم    وأن
 على رغم الضآلة الكبيـرة للو4: 3نسبة القتلى   . مع حماس، أفضل كثيرا مما ينشر في اسرائيل       

القتالية والتدريبات
و استطالع جديد في جامعة النجاح، ُيبين       ومعطى آخر يشير اليه مؤيدو المسار الفلسطيني في اسرائيل ه         

 في المائة من الفلسطينيين يؤيـدون اآلن فـتح،     34فـ  : انخفاضا متراكما لحماس وارتفاعا متراكما لفتح     
أوفـى  "، تقول تلك الجهات،     "لم تسقط غزة، وأبو مازن شريك     . " في المائة يؤيدون حماس    17قياسا الى   

تون لتحصين معبر كارني، وتوجد خطة أنقرة القامة منطقـة          الفلسطينيون بحرص بنصيبهم من خطة داي     
لكـن  . صناعية ضخمة في غزة، ويوجد عدد ال حصر له من الخطط ومن الميزانيات التي تنتظر ايضا               

  ".من المؤسف انهم عندنا ال يفهمون ذلك. في الميدان ال يحدث أي شيء يساعدنا على قلب الواقع
  المسار السوري

يجـب علـى الجـيش    . ال أدلة واضحة على الحرب، لكن يوجد قلـق  : غلو التوتر في الصعيد السوري ي   
فمن جهة ُيمنع تجنيد قوات االحتيـاط، علـى      . االسرائيلي أن ُيصرف االمور بحذر بالغ، لمنع عدم الفهم        

ومن جهة ثانية تركَز اليوم في الجوالن قوات نظامية      . رغم الخوف الشديد من أن سوريا تخطط لشيء ما        
طورت جميع االجهزة تقريبـا، وفـي ضـمنها الوسـائل           . االسرائيلي بقدر لم يكن في الماضي     للجيش  

يجب إعداد  . االستخبارية، واطالق النار وما اشبه، ويشتمل ذلك على تعزيز قوات في اماكن استراتيجية            
ئيلي الجـيش االسـرا   "يقول رئيس االركان غابي اشكنازي، في مباحثات داخلية إن          . كل شيء لئال نفاجأ   

". سيعرف كيف ينتصر في الحرب مع سوريا، حتى لو تدخل حزب اهللا، لكن يجب فعل كل شيء لمنعها                 
لن يكون كافيا اجتثاث الغزو السوري للجوالن، بـل         . المشكلة هي أن تعريف النصر في الحرب قد تغير        

ن يكون فـي    ستوجد حاجة ايضا الى وقف اطالق الصواريخ السورية على اسرائيل، وليس من المؤكد أ             
. هذا السيناريو يقلق جدا رؤساء الجهاز األمنـي       . االمكان فعل ذلك من غير الوقوف على أبواب دمشق        

يوجد "الحديث عن وضع قابل لالنفجار، يقولون في قيادة الجيش االسرائيلي، لكنه وضع             . أثمانه واضحة 
م توجد مشكلة في عمل وحدات      في حرب لبنان الثانية، تقول الجهات نفسها، ل       ". فيه ايضا فرصة عظيمة   

لم يكن . الجيش االسرائيلي، بل في طريقة استعمالها     
. ويدعون اهللا ايضا أال تكون اليه حاجـة       . ويأملون أال يتكرر هذا السيناريو    . الجيش االسرائيلي، بل نحن   

أكبر تدريب قيادات له، كل نظام السيطرة والقيادة، وفـي          درب الجيش االسرائيلي في المدة األخيرة، في        
ومن جهة ثانية أجرى السوريون في المـدة األخيـرة          . كانت النتائج جيدة  . ضمن ذلك المستوى السياسي   

وقـد  ". هجوم مـضاد  "بدأ بمدافعة هجوم اسرائيلي، لكنه انتهى الى        . ايضا تدريب قيادات كبيرا يخصهم    
مـستعدين فـي    "اني لخطة تدريبهم وقصروا الجداول الزمنية، لكي يكونـوا          استكملوا سريعا الرسم البي   
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ي أتمـه رئـيس الحكومـة إزاء          

تطرف من جهة ثانية، في شـخص محمـود الزهـار                 
ئيل ممزقة هنا بين استمرار المصلحة في عزل حكومة حماس وبين إغراء تمك              اسرا. وأشياعه

إن االستمرار في عزل          . من الحكم وتبني احدى الرزم التي اقتُرحت عليها       
ا ال يوجد في اسرائيل نضج لقرار حاسم ُيمكن حم        . ذراعي ايران التي ال توفر وسائل لتمويل االرهاب       

 غير قليل من االقتراحات علـى       
الطاولة في هذا المجال، بعضها متصل بالمبادرة السعودية، وبعضها متصل بالتأليف ب                

 معاريف

83.

عظم النظام اللبناني السياسي في التعاطي مع مشكلة ضيقة األبعاد أغلب الظـن أنهـا مختلقـة                  

وجهـاء الـسياسة      

هذا . ينظر الجانبان بعصبية بعضهما الى بعض ويأمالن أال يفهم اآلخر نيته فهما غير صحيح             ". الصيف
  .وضع قابل لالنفجار، وخطر، لكنه يثير األمل ايضا

لفحص الـذا. ماذا نفعل اذا؟ حول اولمرت يبحثون االمكانات المختلفة       
اذا كان يبدو في االسبوع الماضي أن اولمرت يميل الى المـضي الـى              . السوريين لم يثمر نتائج قاطعة    

بث مقربوه امس االول الى مراسلي الراديو أنباءا تقـول إن           . المسار السوري، فان االتجاه قد تغير اآلن      
، الن  "تواصل سوريا سياستها؟  "هو شيء يثير السؤال لماذا ال       ، وما أشبه ذلك، و    "سوريا تواصل سياستها  "

عـن  "مفاوضة اسرائيل فقط، مع جميع االغراءات واألحكام الكامنة فيها، يفتـرض أن تنقـل سـوريا                 
وأن يعلن بأنه عاِلم بالثمن     . ُوجد من اقترحوا على اولمرت أن يدعو األسد، علنا، الى لقاء قمة           ". سياستها

تبريد المحور مع ايران، ووقف مـساعدة حـزب اهللا،          (وأن يفصل الثمن االسرائيلي     السوري للتسوية،   
، وأن يعلن بأنه اذا وجد استعداد سوري، فانه يدعو األسد الى تل ابيب، ويـدعو                )وإبعاد قيادات االرهاب  

  .اولمرت متردد. نفسه الى دمشق، أو أن يتم لقاء قمة في مكان محايد
نقلت جهات فـي المكتـب      .  صواريخ القسام على سديروت وغربي النقب      في هذه االثناء يستمر اطالق    

. السياسي لحماس قبل عدة اشهر اقتراحات ال شبيه لها في الماضي لوسيط اوروبي، نقلها الى اسـرائيل                
رزمة تطبيع ووقف اطالق    "، و "رزمة شاليت : "اشتملت االقتراحات على ثالث رزم مستقلة يمكن توحيدها       

اعتمدت االقتراحـات علـى     ". ار تعايش طويل األمد مشتمل على انهاء النزاع المسلح        رزمة اط "و" النار
اجماع داخلي في حماس، وفي هذه االثناء تالشت لصالح زيادة تطرف حماس التي تسيطر عليهـا اآلن                 

الذراع العسكرية من جهة والمستوى السياسي الم
ين حماس
حماس يدفع المنظمة أكثر الى
س

يوجد. من الحكم ويتبنى واحدة أو أكثر من رزم التسوية التي اقترحتها          
ينها وبـين أفكـار

لية جديدة، ستضطر الـى     ليس من الممتنع أن يبني اولمرت، حتى زيارة واشنطن، مبادرة اسرائي          . جديدة
ومـن  . أن تكون كما قيل آنفا، ُمغرية، وجريئة وجذابة بقدر كاٍف للسيطرة على جدول العمل الـسياسي               

  الصحيح الى اآلن أن الجدل في تل ابيب مستمر

5/6/2007الحياة الجديدة   
 

  نظرة في المواجهة بين فتح اإلسالم والحكومتين اللبنانية واألميركية 
ن مرادنسري.د   

تظهر المواجهة المثيرة للجدل التي تتواصل شمال لبنان بين ما يسمى خلية فتح اإلسالم والجيش اللبناني،                
هشاشة 
 العبسي الزاحفة على مخيم نهر البارد،       منذ البداية أعلن الناطق باسم قوة خلية فتح اإلسالم شاكر         . مفتعلة

  .أعلن أن حركته تهدف إلى رفع الغبن عن المسلمين السنة في لبنان أمام المؤامرات المعادية
ُزجت الطائفية السياسية في الموضوع اللبناني سهل التسخين إذا ما جاء ذكر اسم أو رفع شـعار يمـت                   

وز الحكم اللبناني الدخول العلني في موضوع من شـأنه          في عادتها تتحاشى رم   . للطائفية السياسية بصلة  
على لسان . توسيع وتعميق الخالفات المذهبية والطائفية، إال هذه المرة وبادئ ذي بدء          

قادرة على إيقاظ الفتنة وإيقاد نار حـرب أهليـة أكثـر            ! اللبنانية فإن خلية فتح اإلسالم السنية الفلسطينية      
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  .ا اإلعالميةتجاه الضحية المشاهد الذي يتغذى على مدار الساعة من والئمه

  . والعربي

ث الجارية على عجالة حول مخيم نهر البارد دخلت مرحلة تشكيل المحكمة الجنائيـة              

ة هي المساعدة على اصطياد عدة غزالن برية في رحلة صـيد            

ة رسمية في معظمها تـدار خدمـة لمـصلحة            

تها، محاولة جرها من الشمال إلى الوسط وأخيراً الجنوب لمآرب ال تخفى على مطّلـع أو        دماراً من سابقا  
  .جاهل

بسرعة بدأت طواحين حب السياسيين اللبنانيين تدور دون وجود دقيق في مطـاحنهم وبـدأت نـواعير                 
خـيم  اإلعالم تدور دون وجود مياه في مجرى الجدول الذي سترفده األزمة الطارئة على رؤوس أهل م               

تساعد الفضائيات المحلية واإلقليمية والعربية والعالمية التي غالباً ما تكون عيل صبرها فـي              . نهر البارد 
انتظار بارقة حدث من هنا أو هناك، تساعد في تهويل وتضخيم األمور بقصد أو بغير قصد، بضمير حي                  

أو ميت ا
على الصعيد اإلقليمي المجاور والبعيد العربي فإن الحكومات والشعوب العربية محرومة مـن معرفـة               
حقيقة ما يجري و من التدخل ومن حتى إسداء النصح واألمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ورص       

اللعبة السياسية العسكرية   تعلم تلك األنظمة الرسمية أن أوراق       . الصفوف ونبذ الخالفات، كما جرت العادة     
الجديدة أو إدارة فصول المسرحية باتت بيد رامبو األميركي وقوات المارينز، بشقيها األميركي

تلي اتخاذ خلية فتح اإلسالم مواقع لها مقابل وحدات الجيش اللبناني بقليل حدوث تفجيرات مشبوهة فـي                 
، من األشرفية إلى الفردان في بيروت إلى منطقة عاليـه فـي             مختلف المناطق اللبنانية تتبع نمطاً طائفياً     

حتى أن جندياً في الجيش اللبناني لم يتمكن من ضبط أعصابه حين أطلق نيـران سـالحه علـى           . الجبل
طريق مطار بيروت الدولي ليقتل اثنين من األبرياء بعد سيطرة شبح خلية فتح اإلسالم المتـشددة علـى                  

  .مخيلته
لمعركة حول مخيم نهر البارد، والتدويل هنا هو لفت نظر اإلدارة األميركية للتـدخل،              بسرعة تم تدويل ا   

والتي على وجه السرعة باشرت بإرسال معدات وعتاد للجيش اللبناني لمساعدته في إحكام الحصار على               
لى اللعبـة   ثم وسعت خلية فتح اإلسالم مواقع انتشارها باتجاه البحر كما يبدو ليسهل ع            . خلية فتح اإلسالم  

  .استضافة أبعاد جديدة حسبما تتطلبه ضرورات المعركة اإلعالمية السياسية وأخيراً العسكرية
بالتوازي مع الحواد

ا بإصـدار مجلـس األمـن       ذات الطابع الدولي للتحقيق في اغتيال الحريري، وتم التصويت النهائي عليه          
المحكمة ذات  .  ذي الطابع األميركي وأخيراً مرحلة التشكيل الميداني للمحكمة األداة         1757الدولي للقرار   

الطابع الدولي ووفق الفصل السابع وبالرغم من احتمال حسن وصدق نواياها حسبما هو معلن، إال أنهـا                 
  .سياسية بامتياز

حكماألهداف السياسية المنظورة من الم    
تتلخص األهداف المتوخاة في ضرب المقاومة اللبنانية وفي التدخل في الشأن السوري وفي زيادة              . واحدة

في ذلـك تبـدو إدارة      . الضغط على الحكومة اإليرانية وأخيراً اإلجهاز الكامل على المقاومة الفلسطينية         
مثل راعي األبقار الذي يحمل عصاً بيده ويهش أو يضرب بها علـى رؤوس وأجـساد                بوش األميركية   
  .الثيران من حوله

 شرق أوسطي-في المحيط تدور رحى تحركات أوروبية       
ملـة  السياسة األميركية بسبب تقاطع المصالح بين األطراف المعنية وتهدف لتهيئة األجواء لمواجهة محت            

في ذلك كسبت اإلدارة األميركية زخماً سياسياً وشعبياً أكبر بعد تولي الرئيس الفرنسي الجديد،              . مع إيران 
نيكوال ساركوزي، والذي أظهر تأييد فرنسا شبه المطلق للسياسة األميركية الخارجيـة بحجـة وقوفهـا                

  .المبدئي ضد ما بات يعرف باإلرهاب
واجه سياسة إدارة جورج بوش الخرقاء موقفاً محرجـاً خاسـراً فاشـالً             في الواليات المتحدة األميركية ت    

بسبب الوضع في العراق الذي عز نظيره تاريخياً منذ الغزو المغولي للمنطقة قبل مئات السنين، من جهة                 
دولياً كذلك لـم تحقـق      . الخسارة العسكرية والمدنية واألخالقية ألعظم قوة مسيطرة على الساحة الدولية         
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البارد              

الـدرس  .  اللبنانية الـصيف الماضـي     -مكتوفتي األيدي كما حدث إبان الحرب اإلسرائيلية          

فات محلياً وإقليمياً ودولياً بدل تحويل لبنان إلى        في التصر       
على    . ساحة للتجاذبات التي ال يمكن أن تأتي ألهله إال بالويالت والكوارث 

القي الدائم في سبيل تقوية ورص الجبهة الداخلية التي بزعامتهم واتباع نزواتهم أصبحت أكثر وهنـاً                
لماذا ينشغل الـسياسيون اللبنـانيون بالتـصريحات        . خطار الخارجية    

العنجهية الشمطاء والرنانة وبعلم منهم أنها لن تزيد األمور إال سـوءاً وتعقيـداً خدمـة                    

. ـرى          

5/6/2007

84.

في إمارات الخليج ال يعرف الكثيرون ما هي        .  لالهتمام   

مصريون في الشارع قالوا إن المشكلة كانت في أن جمـال عبـد             
  .الناصر كان محاطا بأشخاص غير موثوق بهم ومن بينهم الحكام العرب شركاؤه في الحرب

ة األميركية أي تقدم بالخير يذكر في جل القضايا التي حشرت أنفها فيها إما مدعوةً من اآلخرين أو                  اإلدار
  .تطوعاً منها أو تدخالً سافراً غير مطلوب على اإلطالق

بات على الرئيس جورج بوش أن يحاول االستفادة من وضع جديد جربه في الماضي ونجح فيه إلى حد                  
يبدو أن  . كون في مواجهة مع القاعدة أو مع جهة تزعم التطرف اإلسالمي          بعيد، أال وهو اختالق وضع ي     

السيد بوش وجد ضالته في خلية فتح اإلسالم خاصة بعد إعالن ارتباطها بأفكار وحتى شخص أسامة بن                 
  .الدن والذي، أصبح طائر عنقاء وبوصلة السياسة األميركية تجاه العالمين العربي واإلسالمي

رحية المهزلة، القابلة ألن تصبح مأساوية إذا ما دعا األمر، قرب مصب نهر بات الهدف من المس   
الهدف المبدئي هو الدخول األميركي في    . في لبنان أكثر وضوحاً من الشمس المختبئة خلف سحابة صيف         

فتـرة  مستنقع السياسة اللبنانية والذي على صغر حجمه إال أنه كاف إلشغال اإلدارة األميركية الهوجاء ل              
. من الزمن أغلب االحتمال أنها ستطول وربما تؤدي إلى إنهاء الوجود األميركي السياسي في المنطقـة               

لكن وكسيناريو محتمل، تتطور العملية إلى حد استفزاز وجر حزب اهللا للمواجهة مـع القـوى المحليـة                  
  !نعهماوالدولية، هذه المرة ليكون تحدياً سافراً للحكومتين السورية واإليرانية لم

من الوقوف 
الرسالة تقول ها نحن نجحنا في ضرب المقاومة اللبنانية، ال سمح اهللا، وما علـيكم إال إمـا االستـسالم                    

 عليكم الدخول معنـا فـي       اإلسرائيلي أو أن   -لشروطنا بشأن الملف النووي اإليراني والصراع العربي      
في هذا الشأن كل سيناريوهات التدخل األميركي في لبنان وتطويره ال تعيـر اهتمامـاً               . مواجهة مفتوحة 

  .للمآسي والكوارث التي من الممكن أن تحل بالشعب اللبناني والشعوب األخرى المجاورة والبعيدة
على قيادات األطراف اللبنانية المتنافسة التعقل 

الزعماء المحليـين اللبنـانيين
الت

 في مواجهة األمن بيوت العناكب  
 ألعـداء لبنـان

  .؟!واللبنانيين
ف وأفكار الشعب   إن حكومة إنقاذ ووحدة وطنية مخلصة لهي خير وسيلة يمكن توفيرها لجمع معظم أطيا             

اللبناني الذي آخر ما يحتاج إليه هو تدفق األسلحة بشكل عاجل وطـارئ لـصالح فئـة دون األخ
القضايا التي لم يتم حلها منذ عشرات السنين سلمياً ال يمكن أن تحل في عجالة مهما بلغت درجة ذكـاء                    

سودان وفلسطين إال ما ظهـر مـن        العتاد المستخدم، وما األوضاع في الصومال والعراق وأفغانستان وال        
  .سوء إدارة اإلدارة األميركية في حل األزمات

 البيان اإلماراتية 
  
  1967الفترة األصعب منذ حرب  

 داني روبنشتاين
القطرية منذ اسبوع مقابالت مع الناس في الشارع العربي بمناسبة مرور اربعـين             " الجزيرة"تبث محطة   

دود الواردة مثيرةالر. عاما على حرب حزيران   
  .يسألون الشبان عما تعنيه لهم حرب حزيران، فيشدون أكتافهم للوراء. القضية التي ُيسألون عنها

. في باقي المناطق يقول الناس إن الهزيمة العربية في ذلك الحين حدثت بـسبب عجـز القـادة العـرب                   
الحرب ترتبط في أذهان اغلبية المـشاركين باسـم         . ة تعميمية دون ذكر اسم زعيم بعينه      يتحدثون بصور 

ال. الزعيم المصري جمال عبد الناصر    
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صحيح أنهم  . ن        

  .عها

  الذي برز " حماس"هذه التحليالت يمكن أن تكون خلفية مالئمة لوصف التغيير في موقف            
يدركون جيدا أن قصف سالح الجو لغزة واعتقال ال              " حماس"في  . األخيرة

يتوقعون هناك تصعيد العنف ويطالبون محمود عباس بايقاف لقاءاتـه          . رائيل عن مواجهة الصواريخ   
، "حمـاس " الناطق بلـسان     ، قال "ة عدوانيتها المتزايدة     

صحافي من شرق القدس حدثني عن الغضب الكبير الذي أثاره نشر ص               . سامي أبو زهري  

"هآرتس"عن   

85.
دنيس روس

ـصراع الـدائرة        

في القطاع، حتى تتمكن من التصدي      " فتح"لذخائر إلى قوات          

من اليوم االول، في    . "1967عن أحداث حزيران    " الحرب"لفلسطينيين تميل الى نفي صفة      االجابات لدى ا  
بعـد  . ، قال صاحب حانوت في غزة     "العاشرة صباحا، انتهى كل شيء، فهل يمكن أن تُسمى هذه حربا؟          

لنفترض أن حكومة اسرائيل تقرر اليوم سحب دباباتها فورا من االماكن التي وضـعت              : ذلك أورد مثاال  
اذاً، كيف يمكن تصديق    . ها في الضفة والتوجه نحو اسرائيل، فكم سيستغرق ذلك؟ اسبوعين على األقل           في

  .احتاللهم لكل الضفة في ثالثة ــ اربعة ايام؟
تعاونوا مع اسرائيل وساعدوها في الـسيطرة  " الخونة"الحكام العرب . االستنتاج هو أن تلك كانت مؤامرة    

طينيين الذين يقولون ذلك يقصدون الملك حسين، ملك االردكثير من الفلس  ". المناطق"على  
ال يذكرون اسمه مباشرة، إال انهم يلمحون الى أن النظام االردني كان وما زال متحالفـا مـع اسـرائيل                    

بصورة خفية ويعقد المؤامرات م
االسرائيلي حيث بـدأت مـن      بعض المحللين الفلسطينيين حللوا سنوات الكفاح الفلسطيني ضد االحتالل          

المصطلحات الفلسطينية تقلل مـن اسـتخدام مفهـوم          (1967خالل المقاومة العنيفة والكفاح المسلح بعد       
داخـل اسـرائيل    " التخريبيـة "، وُيـذكرون باالعمـال      )في هذا السياق  " التخريبية"والعمليات  " االرهاب"

ف القضية الفلسطينية من    .ت.ركاؤه في م  واختطاف الطائرات في السبعينيات حتى رفع ياسر عرفات وش        
المرحلة الثانية في الثمانينيـات والتـسعينيات تميـزت         . هاوية النسيان الى رأس جدول االعمال الدولي      

، وبعـد   "اوسـلو "بعدها، في عهد    . بصورة أساسية، وكانت االنتفاضة االولى ذروتها     " بالعصيان المدني "
  ".االنتحارية"مة الفارقة جاءت من خالل العمليات العال. انهيار عملية السالم، تجدد العنف

كل واحدة من مراحل المقاومة المذكورة أنتجت نفسها بنفسها، واآلن نحن في مرحلة المقاومة التي تتميز                
  .باستخدام االسلحة الصاروخية

اليـامجدا في ا    
قادة في الضفة يشير الى عجز

اس
اسرائيل تستغل اللقاءات لتغطي. "فورا مع اولمرت  

ـورة حنـان
هـذا شـيء ُمخـٍز،      : "أبو زهري قال    . عشراوي وهي تصافح تسيبي لفني قبل ايام في مؤتمر في فيينا          

  ". تقوم هي بمصافحتهافتسيبي لفني تؤيد قرار اعتقال رفاق عشراوي في المجلس التشريعي بينما
لحظات ارتفاع وهبوط طرأت على عالقات اسرائيل والفلسطينيين طول االربعين عاما منـذ حزيـران               

  .اليوم نحن في مرحلة الدرك األسفل، وربما المرحلة األشد صعوبة فيها. 1967

5/6/2007األيام الفلسطينية   
  
  يةوخطر اختطاف القضية الفلسطين" اإلسالميون" 

 
خالل أيام عديدة من اللقاءات التي أجريتها في القدس ورام اهللا مؤخراً اندهشت من طبيعة الجدل الـذي                  

 يدور حول الجمـود     -وهو ما أثار دهشتي ولفت انتباهي     -لم يكن ذلك الجدل     . لمسته في هاتين المدينتين   
لسالم العربية، أو حول ال اإلسرائيلي، ومبادرة ا   -الذي انتهت إليه عملية السالم العربي     

في غزة، أو حول ما إذا كانت غزة قد سقطت بالفعل في أيدي اإلسالميين، أو               " حماس"و" فتح"رحاه بين   
  ". حماستان"العواقب التي يمكن أن تنتج عن تحول غزة حسب تعبير البعض إلى 

وهو ما دفع الـبعض إلـى القـول إن       .. ولكن الحقيقة هي أن غزة لم تسقط بأكملها في أيدي اإلسالميين          
إسرائيل يجب أن تسمح بوصول األسلحة وا
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  . في غزة وسيطرت عليها

دولتين اللتين تعيشان في سالم جنباً إلى جنب، ألن             

نيين على حد سواء من المخاطر التي                

 المـصرية                  

، من أجـل           

  . ربية

ي       

ن تجد من السهل عليها أن تستمر          

في غزة أمراً غير مقبول، فإن ه              " دولة فاشلة " ما العمل؟ إذا كان قيام       إذن
يجب على مصر مثالً أن تتحرك لمنع تدفق السالح واألموال          . هود من أجل عدم تبلور مثل تلك الدولة       

كما أنني سمعت من فلسطينيين وإسرائيليين، على حد سواء، أنه بمقدور مصر فعل المزيـد               ". حماس"لـ
  . الممتدة من حدودها إلى داخل القطاعمن أجل منع وصول األسلحة واألموال عبر األنفاق 

، كنتُ أسـمع    "فتح"ومقابل كل رأي كنت أسمعه من طرف فلسطيني أو إسرائيلي يدعو إلى تقوية وضع               
قد قامت بناء على حسابات دقيقة بالهجوم       " حماس"رأياً مقابالً يذهب إلى أن ذلك لن يحدث أي فارق ألن            

" فتح" تسيطر عليها على جميع المواقع األمنية الرئيسية التي
لقد أعرب كل من تكلمت معهم عن قلقهم من تحول غزة إلى معقل إسالمي، ألن ذلك سيمثل إلهاماً لبقية                   

كما أعرب الـبعض    . اإلسالميين في الشرق األوسط، ويوفر مالذاً جديداً للمتطرفين من جميع االنتماءات          
اً بنهاية فكرة حل العن خشيتهم من أن يكون ذلك إيذان      

  . لن تقبل أبداً بالسالم مع إسرائيل" حماس"
والشيء الالفت للنظر أنه كان هناك قلق لدى اإلسرائيليين والفلسطي

ي واحد ممن ناقشتهم يعتقد أنـه سـيكون مـن           لم يكن أ  ". دولة فاشلة "يمكن أن تنشأ عن تحول غزة إلى        
السهل عزل مثل تلك الدولة أو احتواؤها، أو حتى كانت لديه فكرة عن الكيفية التي يمكن االستجابة بهـا                   
لهذا التطور، كما أن اإلسرائيليين لم يبدوا أية رغبة في العودة إلى مكان يمتلك فيه كل شـخص تقريبـاً                    

  ". بغدادها الخاصة"اجه فيه سالحاً، ويمكن إلسرائيل أن تو
عدد قليل من اإلسرائيليين هم الذين قالوا لي إنه إذا لم تتصرف مصر بحسم أكبر مع الفلسطينيين، فـإن                   

إسرائيل يجب أن تعمل على إعادة احتالل تلك األجزاء من غزة الواقعة بالقرب من الحـدود
  ". حماس"لمنع تهريب المزيد من األسلحة الفعالة إلى 

أما بالنسبة للفلسطينيين فإنني الحظت أنهم قد توصلوا إلى خالصة الفتة للنظر وهي أنه من الـضروري                 
  . في الضفة الغربية مثلما نجحت في قطاع غزة" حماس"أال تنجح 

النـشطاء  " (فـتح "لمست رغبة متجددة لدى الحرس الجديد مـن         " فتح"خالل مناقشاتي مع بعض نشطاء      
في إعادة تنظيم صفوفهم على مستوى القواعد الجماهيرية) ل الثالث والرابع  المنتمين إلى الجي  

وهؤالء الـشباب يعلمـون أنهـم قـد خـسروا           . إعادة بناء منظمتهم على نسق جديد أو إعادة صياغتها        
االنتخابات بسبب انقساماتهم، وبسبب فساد الحرس القديم وعجزه عن االستجابة الحتياجـات ومطالـب              

بتقديم الخدمات والبـرامج االجتماعيـة      " فتح"لقد لمست منهم وعياً جديداً بأهمية قيام        . الفلسطينيالشعب  
وعدم االكتفاء بالوعود الكالمية فقط إذا ما أرادت أن تحتفظ بسيطرتها على الضفة الغ

الغربية تـنجح،   دعونا نجعل الضفة    : "هذا االقتراح يقول  . سمعت من البعض اقتراحاً آخر يدعو لالهتمام      
 فـي   70حيث تبلغ البطالة الوظيفيـة      (وبعد أن تنجح دعونا نعرض نموذج نجاحها في مقابل فشل غزة            

تسيطر على دولة تعاني من الخلل الوظيف" حماس"تنجح في الضفة الغربية، ودعوا      " فتح"دعوا  ).. المئة
علـى  " حمـاس "ي أنه إذا ما أصـرت       إن هذا االقتراح يعن   ". والفوضى األمنية، ودعونا نحن نبني دولتنا     

  . التمسك بغزة، فإننا يمكن بذلك أن ننتهي ليس إلى حل الدولتين، ولكن إلى حل الثالث دول
دولـة  "هذا المقترح قد يبدو جيداً من الناحية النظرية، ولكنني أشك في أنه يمكن أن يـنجح ألن وجـود                    

ما أن إسرائيل لفي غزة سيكون مصدراً دائماً لعدم االستقرار، ك       " فاشلة
في احتالل شريط ضيق لمحاربة عملية التهريب، وهو ما قد يدفعها إلى إعادة قواتها للقطاع وهذه العودة                 

  . ستستدعي بالتبعية تمرداً مضاداً مثل ذلك الذي سبق لها أن واجهته في جنوب لبنان
ي تفرق بين سكان الضفة الغربية وسكان غزة، إال أن الهوية           وعلى رغم أن هناك الكثير من العوامل الت       

مما يعني أن إنشاء دولة فلسطينية بدون غزة سيكون مصدراً دائماً           . الفلسطينية تظل عامالً موحداً بينهما    
  . إلحساس الفلسطينيين بالظلم ودافعاً مستمراً لهم للمطالبة بإعادة ضمها للدولة الفلسطينية إذا ما قامت

ناك حاجة إلـى المزيـد مـن
الج
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ستحق الدعم منـا،    عم وجودها في غزة، فإن تلك الخطة ت        
  . على أن نقوم بتقديم ذلك الدعم بالتنسيق مع اإلسرائيليين والمصريين

86.

 والن الغطرسـة    ،ـي صـاحبتها               

 وحينها أشرت في مقال     ،اتهما           

بلة على شاشـة القنـاة          

س علينـا انتظـار      ولي ، بوساطة فلسطينية            

 
  :ى المبادرة وظروفها وهي كاآلتي

يروت وحين تحرك الصهاينة بكل ما أوتوا من قـوة       

خطة لد" فتح"وإذا ما كانت لدى     ". حماس"على  

ـ      " حماس"إن ما قامت به      فهم يعرفون  .. وللمستقلين الفلسطينيين " فتح"في غزة، كان بمثابة جرس إنذار ل
ولكـنهم كـي    . هتهااآلن أنهم يجب أن يتنافسوا معها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً حتى يتمكنوا من مواج            

يقوموا بذلك فإنهم يحتاجون إلى المساعدة، وهو ما يعني أن الدول المانحة يجب أن تتنبه إلى حقيقة أننـا                   
، فإننا قد نواجه مستقبالً يسيطر فيه اإلسـالميون علـى القـضية             "فتح"إذا لم نساعد على إعادة صياغة       

  . سيكون احتماالً وارداً" حل الثالث دول"ال حتى و" حل الدولتين"الفلسطينية، وعندما يحدث ذلك فإنه ال 
5/6/2007االتحاد اإلماراتية   

   
  إسرائيلية بوساطة فلسطينية.. مبادرة التهدئة 

عصام شاور. د  
 وقـد   ،السيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طرح مبادرة للتهدئة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين           

 واعتقد انه من الواجب الوقوف علـى تلـك المبـادرة            ،ها بنود عشرة  تضمنت التهدئة مقدمة قصيرة تلت    
رفـضت  " إسـرائيل "  وقبل الخوض في التفاصيل أشـير إلـى أن           .واالطالع على بعض الجوانب فيها    

المبادرة في العلن وأظن أنها وافقت عليها من حيث المبدأ سرا ألنها ه
   .ان يظهروا بمظهر الضعيف الراضخ وخاصة بعد تهديدات اولمرت الناريةالصهيونية ال تسمح لليهود ب

تعلـن المنظمـات    " حيث جاءت على النحو التالي       ،ربما تكون المقدمة البسيطة للمبادرة هي مفتاح سرها       
الموقعة أدناه، أنه حرصا منها على مصلحة شعبنا وأمنه، فإنها توافق على تهدئـة متبادلـة ومتزامنـة                  

 وان عدنا بالذاكرة    ،"متزامنة"و" متبادلة"  والسر يكمن في كلمتي    ،" الضفة الغربية وقطاع غزة      وشاملة في 
إلى خطاب التكليف للسيد رئيس الوزراء هنية فقد وردت هاتان الكلمتان ذ

افي بعد يـومين    لي أن تلك الكلمات أقحمت في النص إقحاما  وبقيت محتارا إلى أن سمعت الجواب الش               
 حيث قال في مقا،من نشر المقال  على لسان رئيس السلطة السيد محمود عباس          

 وهـو أن خطـاب      ،إنني أمنحكم سبقا صحفيا حين أبوح  لكم بـسر          " - ليس حرفيا  -الثانية الصهيونية   
  .وذلك ما طلبته إسرائيل" متزامنة " و" متبادلة" التكليف تضمن كلمتي 

 تصريح سيادة الرئيس فضال عن إجابته على تساؤلي فقد فتح الباب على مـصراعيه لتـساؤالت                 ،بعاط
 وإذا ما ربطنا بين مطلب إسرائيل في خطاب الثقة للحكومة الحادية عشرة  وبين مبادرة الرئيس                 ،أخرى
 فانه يصبح من حقنا أن نقول أن تلك مبادرة إسرائيلية،الحالية

 ، وال اعتقد أن الرئيس سينزعج من هذا الكالم        ،سيادته ليبيح بهذا السر مرة أخرى  لقناة تلفزيونية أخرى         
   .فالرئيس كما يحب أن يصف نفسه هو إنسان يحب الوضوح والصراحة

 ،بها أن أي مبادرة تطرح يجب دراستها ومناقشتها دون النظر إلى صـاح            ،ما أود الوصول إليه مما سبق     
وعلى هذا األساس فان لي عدة مالحظات عل

كان على السيد رئيس السلطة محمود عباس  أن يهتم لدماء الفلسطينيين وأمنهم حين كان االقتتـال                 : أوال
من مؤسسة   - جادة   - وكلنا يعلم انه طيلة فترة الفلتان األمني  لم تقدم مبادرة واحدة              ،على أشده في غزة   

 ولكن حين بدأت صواريخ القسام تدك المغتصبات الـصهيونية          ،الرئاسة من اجل حقن الدماء الفلسطينية     
وبعد أن ضج المجتمع اإلسرائيلي من رعب أهل سد

   .إلنقاذ أنفسهم جاءت مبادرة الرئيس من اجل وقف المقاومة
كون تهدئة  المقاومة الفلسطينية في غزة متزامنة  مع وقف كـل أشـكال االعتـداءات                 يجب أن ت  : ثانيا

 وال يجوز بحال اشتراط وقف إطالق الصواريخ أوال ثـم  ،والجرائم الصهيونية  في الضفة الغربية وغزة      
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 ،ة ثم لتنطلق إلى غزة        

  ،إلى عمل عـسكري    
فيمكن تف        - التي وصفت بها أعمال المحتل    _  "عمليات جوية وبحرية وبرية     " أما  

 لذلك وجب اإلشـارة الـصريحة        ،مليات رقابية أو عمليات إنقاذ أو أي معنى يبعد الشبهة عن إسرائيل           
 وجميـع   ، سواء القصف الجوي والبحري والبـري      ، بكافة أشكالها  ف االعتداءات الصهيونية  

  .وسائل المستخدمة لتدمير الشعب الفلسطيني وسفك دمه
؟ لماذا ال يتم ربط التهدئة باإلفراج عن أموال         ؟لماذا أغفلت المبادرة أهم سالح يستخدمه الصهاينة      : خامسا

؟ وكذلك وقف الحـصار االقتـصادي الـذي         ؟السلطة الفلسطينية  التي استولت عليها عصابة تل أبيب          
  ؟؟يضربه المجتمع الدولي على الشعب الفلسطيني استجابة ألوامر العدو الصهيوني

في النهاية يجب التأكيد على أن امن الفرد والمجتمع  الفلسطيني يجب أن يكـون علـى رأس أولويـات                    
 الصهيوني يمتلك القـوة العـسكرية        وان كان العدو   ، ويجب التعامل مع الصهاينة وغيرهم بندية      ،الرئيس

  .الهائلة إال أن الفلسطيني يمتلك اإلرادة والمقدرة على فرض بعض التوازن الرادع
3/6/2007الحقائق   

  
:كاريكاتير

 الن المقاومة سبق وان أعطت تهدئة من جانـب واحـد ألكثـر مـن     ،وقف االعتداءات الصهيونية ثانيا 
  . يوميا ولم توقف إسرائيل اعتداءاتهاخمسين

لماذا يسمح للصهاينة باستكمال حملتهم اإلجرامية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لمـدة              : ثالثا  
 علما بان الضفة الغربية ال تنطلق منها عمليات فدائية أو صـواريخ             ،؟ وما مبرر إعطاء تلك الفترة     ؟شهر

 فلتبدأ التهدئة في الضف، وان كان وال بد    ،لحالي  ضد المحتل اإلسرائيلي في الوقت ا     
  . أم أن السبب هو انعدام الحيلة لليهود في غزة؟؟؟

بالنسبة للمقاومة أما بالنسبة للجرائم الصهيونية فتـأتي        "  إطالق صواريخ " لماذا تشير المبادرة إلى   : رابعا
يشير " إطالق صواريخ   " لوم أن    ومع ،"عمليات جوية وبرية وبحرية     " على شكل   

ـسيرها علـى أنهـا
ع

وق" بالقول  
ال

87.   
  

  
  5/6/2007الجزيرة نت 
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