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1.

للمضي قدماً في تدميٍر منهجي لمرافقنا وممتلكاتنا، مع قتٍل         "ها ذريعة   

ه كقضية سياسية من الدرجة األولى،       

 .اللبنانية على حياتهم ومصالحهم

 الـرئيس   قـال : 

  
***  

  
  67قيام الدولة سيمحو هزيمة واالقتتال أخطر من االحتالل : ويؤكدبالتهدئة  يتمّسك عباس 

حذر الرئيس محمود عباس الشعب الفلسطيني من مخاطر االقتتال الداخلي،           :6/6/2007الحياة    نشرت  
وقال عباس في كلمة وجهها الى الشعب الفلـسطيني          .معتبراً أن خطره يماثل خطر االحتالل ويزيد عنه       

علـى صـعيد    : "67 يونيو عام    /حزيرانفي الوطن والشتات في ذكرى مرور اربعين عاما على حرب           
وضعنا الداخلي فإن ما يقلق الجميع هو الفلتان األمني، أو بتعبير أكثر تحديداً، وقوفنا جميعاً على حافـة                  
حرب أهلية، أولى وأخطر مقدماتها، االقتتال الكالمي غير المسؤول، الذي أدى إلى اقتتـال دمـوي راح                 

ن الجرحى ناهيك عن تدهور مكانة قضيتنا في العالم، وتـشويه           ضحيته العشرات من الشهداء والمئات م     
وقال عباس انه سـيلتقي بعـد     ".صورتنا التي كانت طيلة مراحل كفاحنا الوطني ناصعة مشرقة ومشرفة         

كي ال نظل جميعاً عالقين في دائرة عنف ال تهدأ، ألن           "ايام أولمرت وانه سيلح عليه لفتح مسار تفاوضي         
 مقابل هذا الحضور الكثيف للعمل العسكري سيزيد األمور تعقيداً من دون ان يصل              غياب العمل السياسي  

وأشار عباس الى انه سيطرح في لقائه مـع اولمـرت            ".اي طرف الى أي مستوى من مستويات الحسم       
وأشار عباس الى انه سيسعى للتوصـل الـى         . قضايا الجدار واالستيطان واألسرى واألموال المحتجزة     

الى جانب التهدئة الداخلية واصفا الصواريخ التي تطلق من غـزة بأنهـا             " االسرائيلي"جانب  تهدئة مع ال  
تستخدم" اسرائيل"وأن  " غير مجدية "

التي تأتي  " االسرائيلية "وذكّر الفلسطينيين بسقوط عشرات الضحايا في العمليات       ".بال هوادة فيه لمواطنينا   
لكن عبـاس    .وذكرهم ايضاً بسقوط مئات الضحايا منذ اختطاف الجندي شاليت        . رداً على تلك الصواريخ   

وأشـاد بقـدرة الـشعب       ".شاملةً ومتبادلة في غزة والضفة    "يجب ان تكون    " اسرائيل"اكد ان التهدئة مع     
س قضيتوتكري" يونيو   /الفلسطيني على تحمل أعباء هزيمة حزيران     

قضية وجود شعب، قضية حاضر ومستقبل، بعد أن كادت تتحول الى مجرد قضية إنسانية تُعالَج باإلغاثة                
 ".والتشغيل واالحتواء واالستيعاب

بعـض المجموعـات    "وفي شأن ما يجري في مخيمات لبنان، خصوصاً مخيم نهر البارد، قال عباس ان               
لتي ال عالقة لها بالنضال الفلسطيني، تقوم باستغالل المخيمات لالعتـداءات علـى الجـيش               المتطرفة ا 

وقال ان الفلسطينيين في     ".اللبناني مهددة حياة المواطنين الفلسطينيين األبرياء في هذه المخيمات بالخطر         
لبنان واثقون من حرص الحكومة 

اعتبـر  : رام اهللا، عبد الرؤوف أرنـاؤوط     نقالً عن مراسلها في      6/6/2007دية  الوطن السعو وأوردت  
الهزيمة التي مني بها العرب أمام      " قد يسقط من الذاكرة   "الرئيس عباس أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة        

 ولئن سجل يونيو في تاريخ الشرق األوسط والعالم، كهزيمة كبرى منـي           "وأوضح  . 1967في  " اسرائيل"
، فإن تمردنا على هذه الهزيمة رغم كل الصعوبات ربما يعادل خسارتنا في تلك              "اسرائيل"بها العرب أمام    

الحرب أو ربما إن أذن اهللا نسقطها من الذاكرة بإنجاز كبير هـو إنهـاء احـتالل األراضـي العربيـة                     
 ".والفلسطينية وقيام دولتنا المستقلة

 يوسـف الـشايب    ،رام اهللا  عن مراسلها فـي      نقالً  6/6/2007الغد األردنية   وأضافت  
بالرغم من تعثر عملية السالم بشكل تام وفي غياب اي افاق           " ما زالت لدينا مساحة من االمل     "الفلسطيني  

العالم كله يجمع على حتمية والدة الدولة الفلسطينية كاسـاس لالسـتقرار االقليمـي              "سياسية، مضيفا ان    
حرب حزيران التي ادت الـى احـتالل      " التاريخ االسود "ووصف بـ    ". يستهان به  والدولي، وهذا امر ال   

الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجوالن السورية وشبه جزيرة سـيناء المـصرية،                

  

            5 ص                                    744:                                 العدد6/6/2007األربعاء : التاريخ



  

  

 
 

معلقـاً  قال الرئيس الفلسطيني    :  رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      6/6/2007األخبار اللبنانية   جاء  
ـ               ا أعيشه معكم، وأعانيه مثلكم، وأعمل ليل نهار بم

2.
الكتاب الذي بين أيدينا ليس الكتاب األول للدكتور أحمد سعيد نوفل، األستاذ فـي              : سن صالح 

 تتعدى  ورة المشروع الصهيوني، وأنها             
قومي للبلدان العربية، وأن المشروع الصهيوني غير معني فقـط بإنـشاء دولـة                 

وني في فلسطين ويربط ذلك بالخلفيـات الدينيـة         مشروع الصهي      

 لليهود بالعودة إلى فلـسطين، وكيـف تطـور االهتمـام            1799ليون بونابرت سنة       

  .هود في فلسطين

حزيران سنة   /يو

  

  . تفوق إسرائيل في الخمسين سنة القادمة على األقل

نقولها بكل ثقة، لقد تجاوزنـا الهزيمـة        "وتابع   ".شعبنا وامتنا يدفعان ثمنا باهظا لهزيمة كبرى      "مؤكدا ان   
  ".الثورة وها نحن رغم كل الصعوبات، نحث الخطى نحو الدولة كهدف اضحى قريباب
و

أنا ال أرى الحصار فحسب بل " الحصار الدولي    على
في ذلك الذهاب إلى أبعد نقطة في هذا الكون من أجل إنهائه، أو على األقل إرخاء قبضته المطِبقة علـى                    

هناك قراراً دولياً بمقاطعة حركة حماس بالمطلق، وهنالك قرار دولي بمقاطعـة            "، مشيراً إلى أن     "أعناقنا
ي معنا، نرفضه من حيـث المبـدأ،        وهنالك تعامل انتقائ  . الحكومة، لكون حماس تحتّل موقع الرئاسة فيها      

  ".لكننا نحاول التعايش معه على مضض من أجل تغييِره ألن البديل هو اإلغالق المطلق
  
  دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي:  كتابعرض 

مح عرض
الوطن العربي والتحديات   "فقد نُشرت له دراسات حول       .ياسية بجامعة اليرموك في األردن    قسم العلوم الس  

  .، وغيرها"مستقبل قضية القدس من المنظور اإلسرائيلي"، و"مصر والحل السياسي وآثاره"، و"المعاصرة
وهذا الكتاب يحاول أن يثبت من خالل دراسة أكاديمية موثقة خط

فلسطين لتمس األمن ال
يهودية في فلسطين، وإنما يعنى أيضاً بإضعاف العالم العربي وتمزيقه وتجزئته وإبقائه في دائرة التبعيـة                

  .والتخلف
طامع الصهيونية في تمزيق العالم العربي،      ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، يتحدث الفصل األول عن الم         

وهو يربطها بالمصالح االستعمارية الغربية، إذ إن توحيد اليهود في دولة واحدة ومـضمونة البقـاء، ال                 
  .يتحقق إال بتمزيق المحيط العربي واإلسالمي في دويالت مجزأة

  المشروع الصهيوني
ويعود المؤلف إلى الخلفيات التاريخية لل

  .والثقافية واإلستراتيجية والسياسية الغربية وخصوصاً الفرنسية والبريطانية
ويشير إلى دعوة ناب

، إلى وثيقة كامبل    1840-1831الفترة  البريطاني بفلسطين من مواجهة محمد علي ومشاريعه للوحدة في          
 التي تحدثت عن إنشاء حاجز بشري قوي وغريب في المنطقة التـي تـربط آسـيا                 1907بنرمان سنة   

 1917بأفريقيا، بحيث يكون معادياً ألهل المنطقة، ومعتمداً على الغرب، وصوالً إلى وعد بلفـور سـنة                 
بإنشاء وطن قومي للي

فيات الدعم األميركي للكيان اإلسرائيلي إلى حد التطابق اإلستراتيجي في المخططـات            ثم يتحدث عن خل   
  .والمشاريع بينهما

ويعرض المشروع الخطير الذي اقترحه المؤرخ الصهيوني األميركي الشهير برنارد لويس ونشرته مجلة             
يونفي  ) التي تصدرها وزارة الدفاع األميركية    " (إكسكيوتف إنتلجنت ريسرش بروجكت   "

، والتي اقترح فيها تقسيم الشرق األوسط إلى أكثر من ثالثين دويلة إثنية ومذهبية لحماية المصالح                2003
  .األميركية وإسرائيل

ويتضمن المخطط تجزئة العراق إلى ثالث دويالت، وإيران إلى أربع، وسوريا إلى ثالث، واألردن إلـى       
.إلخ... وتجزئة السعودية إلى دويالت عدةدويلتين، ولبنان إلى خمس دويالت، 

ويرى برنارد لويس أن كل الكيانات ستشلّها الخالفات الطائفية والمذهبية، والصراع على النفط والميـاه               
والحدود والحكم، وهذا ما سيضمن
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ه متحضر قياسـاً بـالعربي       

  ".المختلفة السائدة في آسيا ومقاومتها

األدبيـات  الذين وصـفوا فـي      ) الغوييم أو غير اليهود   ( الصهيونية تعد العربي ممثالً لألغيار        

صهيونية حول العرب بعد إنشاء الكيان اإلسرائيلي وكيف يعكسها اإلعـالم              

ث     

إلى تضخيم مشكلة األقليات العرقية والدينية واستغاللها ضد أي مشروع وحدوي،           " إسرائيل"ت   

  .ينية مسيحية ويهودية

الجميع يتحدث العربية ويشعر بانتمائه الحـضاري والثقـافي           

  .تشجيعها على االنفصال

إن إصالح ما تسبب فيه     ، وقال   "خطيئة ارتكبتها إسرائيل  "ر كان          

 اإلسكندرية، ونوبية عاصمتها أسوان في الجنوب، ومسلمة عاصمتها القاهرة، ورابعة            

ودعا إلـى   . ريا إلى أربعة       

  .خليج، وإذابة األردن
ها التي جاءت   سة أركان الجيش اإلسرائيلي، يتضمن المخططات نفس          

ة للعرب التي تأثرت بفلسفات التفوق العرقي، حيث تـم          وتوقف المؤلف عند الرؤية الصهيونية اإلسرائيلي     
، وأن"المتخلف"على العربي   " متفوق"تصوير اإلنسان اليهودي األوروبي بأنه      

قيام دولة صهيونية في فلسطين، يشكل عنصراً أساسياً ومهماً مـن           "، حتى إن هرتزل ذكر أن       "المتوحش"
ية بأشكالها عناصر مواجهة الروح الوحش

وتناول األدبيات اليهودية الموجودة في التوراة المحرفة والتلمود التي تتحـدث عـن التفـوق والتميـز                 
  ."اليهودي، وعن احتقار اآلخرين

وكيف أن
  ".ذئاب، قتلة، متربصون باليهود، معادون أزليون للسامية"الصهيونية بأنهم 

ويتتبع المؤلف الطروحات ال
  .اإلسرائيلي ومناهج التعليم في المدارس

 كتاباً مدرسياً، حيـ124ي جامعة تل أبيب وشملت      ويذكر مثالً دراسة أجراها دانيال بارتال األستاذ ف       
قاٍس، ظالم، مخادع، جبان، كاذب، متلون، خائن، طمـاع، لـص، مخـرب،             "وجد وصف العربي بأنه     

  ..".قاتل
والحظ المؤلف أن هذه النظرة لم تتغير حتى بعد أن دخلت إسرائيل في عملية التسوية مع مصر واألردن                  

  .ومنظمة التحرير الفلسطينية
  الموقف الصهيوني من األقليات في الوطن العربي

  .والحركة الصهيونية من األقليات في الوطن العربي" إسرائيل"يناقش المؤلف في الفصل الثاني موقف 
حيث سع

  .وحضها على التمرد واالنفصال
من سكان العالم العربي، أما األقليات األخرى فتتوزع علـى          % 88حسب المؤلف فإن العرب يشكلون      و

األكراد والبربر والزنوج والتركمان، وهناك أقليات د
من مجمل  % 5، و )منهم من السنّة  % 84(من سكان العالم العربي من المسلمين       % 91ويذكر المؤلف أن    

ويالحظ أن . لعرب المسيحيين السكان من ا  
  .للمنطقة

وتُظهر الكثير من األقوال والكتابات والدراسات اإلسرائيلية أن الموقف الصهيوني مـن األقليـات فـي                
قليات، ثم جذبها   ، بمعنى مد جسور العالقة مع األ      "شد األطراف ثم بترها   "الوطن العربي مبني على أساس      

خارج النطاق الوطني، ثم 
كما أشار إلى دراسة إستراتيجية مهمة وضعها عوديد ينـون، وقـدمها لـوزارتي الخارجيـة والـدفاع                  

  .1982اإلسرائيليتين، ونشرت في فبراير 
ويرى ينون أن اتفاق كامب ديفد مع مص

قبطيـة فـي    : االتفاق من ضرر إلسرائيل يأتي من خالل السعي الحثيث لتجزئة مصر إلى أربع دويالت             
الشمال وعاصمتها

  ."تحت النفوذ اإلسرائيلي
ة كانتونات، والسودان إلى ثالثة، وسووتحدث ينون عن تقسيم لبنان إلى سبع      

كمـا تحـدث   . تفتيت العراق ألن قوته تشكل على المدى القصير خطراً أكبر من أي خطر على إسرائيل              
ينون عن تفتيت ال

 صدر كتاب عن رئا1985وفي عام   
  .في دراسة ينون
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ى على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى ذات الهوية اليهودية النقية يـستلزم بقاءهـا األقـو                

  .ف إبادة غير العرب على األراضي التي تسكنها الشعوب العربية

  .وحدة العربية على وجودها واستمرارها

 في العودة إلى األرض التي طـردوا        هم، بما في ذلك حقهم         

 كـان معـدل     2003

ت إسرائيل من خالله اختراق المنطقـة،              

  .لعربية واإلمكانات البشرية والعسكرية

طعة البضائع اإلسرائيلية واألميركية،             

 ويتوقع المؤلـف أن تـستمر حالـة         

حول المواقف والبرامج             
  .واألنشطة الصهيونية لتفتيت الوطن العربي

ا يجد المؤلف من يعترض على دراسته بأن المشروع الصهيوني ال يستهدف العرب وحدهم، وإنما               ربم

وتحدث المؤلف عن المساعي اإلسرائيلية في ضرب العراق وتفتيته، ودورها في تشجيع ومساندة أميركا              
  .2003في التخطيط وفي الهجوم على العراق وإسقاط نظام الحاكم في ربيع 

ان والجزائـر والـسودان     ثم يعود ليستعرض بشكل أكثر تفصيالً المشاريع اإلسرائيلية لتفتيت سوريا ولبن          
  .والخليج العربي

  الحركة الصهيونية والوحدة العربية
ويذكر أن الفكر   . يناقش المؤلف في الفصل الثالث موقف الحركة الصهيونية وإسرائيل من الوحدة العربية           

الصهيوني القائم 
والمتفوق حضارياً في المنطقة، ويستلزم إعادة تعريف المنطقة العربية، وتقديم مشروع الوحدة العربيـة              

باعتباره مشروعاً يستهد
ـ              ع االسـتعمار   ونبه المؤلف إلى أن الموقف الصهيوني اإلسرائيلي من الوحدة العربية يتالقى عضوياً م

الغربي، ويتسم بخلفية دينية تؤمن بالتفوق اليهودي على الجانب العربي، كما ينبع من اعتقـاد إسـرائيل                 
بخطورة مشروع ال

، وشـعورها بـالخطر     1961-1958ويستعرض المؤلف موقف إسرائيل من الوحدة بين مصر وسوريا          
  .عليها بسبب ذلك

حظ المؤلف أن موقف إسرائيل من العرب في مرحلة التسوية لم يتغير، وأنهـا غيـر مؤهلـة وال                   ويال
  .مستعدة لتغيير موقفها

وأن مفهوم إسرائيل للتسوية يستند أساساً إلى ضمان أمنها، وبناء عالقات طبيعية مع الدول العربية، مـع           
حرمان الفلسطينيين من معظم أرضهم وحقوق

  .1948منها سنة 
كما ينبه المؤلف إلى أن إسرائيل لم تغير إستراتيجيتها في ضمان التفوق العسكري وهزيمة الدول العربية                

مجتمعة في أي حرب محتملة، وامتالكها للسالح النووي، ويشير إلى أنه في سـنة               
 34 دوالراً للشخص الواحـد، بينمـا كـان          1499النسبة لعدد السكان هو     اإلنفاق العسكري اإلسرائيلي ب   

  . دوالراً في سوريا89 دوالراً في األردن، و150دوالراً للشخص الواحد في مصر، و
ويتحدث المؤلف حول مشروع الشرق األوسط الكبير، ومحاوال

  .ية عليهاوتذويب هويتها، والهيمنة االقتصاد
  القدرات العربية في مواجهة المشروع الصهيوني

يشرح المؤلف في الفصل الرابع اإلمكانات والقدرات العربية التي تؤهلها لمواجهة المشروع الـصهيوني              
اإلسرائيلي، ويستعرض القدرات االقتصادية ا

ين في الصراع مع الكيان اإلسرائيلي، كما يفرد مبحثاً آخـر حـول   ويفرد مبحثاً خاصاً حول أهمية فلسط   
الرفض العربي للتطبيع مع إسرائيل، ويشير إلى اتساع حمالت مقا

  ."وإلى فشل إسرائيل في اختراق المجتمعات والشعوب العربية
 األكبر واألخطر،وأن القطاعات الشعبية التزال تعد إسرائيل عدوها      

  .العداء هذه ضد إسرائيل ألنها كيان قائم على الظلم واغتصاب حقوق اآلخرين
نوفل بأنه يجمع بين دفتيه المئات من المعلومات واألدلة الموثقة . ويتميز كتاب د  

و
  .يستهدف المسلمين أيضاً، ومشروع النهضة اإلسالمية في المنطقة

وعلى أي حال، فيجب أال يكون في األمر تعارض ألن العرب بشكل عام هم مسلمون، وهـم المحـيط                   
  .دف أوالً بالتجزئة واإلضعافالطبيعي المالصق لفلسطين والمسته
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3.

            

مـن وتيـرة بنـاء      " اسـرائيل "ن لكنها ازدادت سوءا وأسـرعت            
عن الدفاع" اسرائيل"االراضي وتبين للعالم زيف حديث      المستوطنات ومصادرة   

 . يث أن اتباعها حربا استعمارية هو الذي هدد حق الفلسطينيين في الحياة على اراضيهم، يضيف هنية
لوحدة الفلـسطينية                

4.

س إجراء المرحلة الخامسة من انتخابات الهيئات المحلية والبلديات فـي           جل   
المواقع التي لم تجر فيها االنتخابات في األربع مراحل األولى في موعد أقـ

وقال ان زيادة    .حديدا في أواخر شهر كانون أول المقبل وتُرك تحديد يوم اجرائها لوزير الحكم المحلي             
شكاالت في الهيئات المحلية ال يمكن وضع حد لها وحلها اال من خالل صندوق االقتراع، حيث يعتبر                 ال

وأضاف انه طرح مشكلة مستحقات البلديات والهيئـات         .وصفة الحقيقية ألمراض الخالفات واإلشكاالت    
المجلـس بـصرف   خيرة اقر              

             

والمؤلف بشكل عام ال ينكر الخلفيات الدينية لدى الصهاينة، كما ال ينكر مخاطر المـشروع الـصهيوني                 
  .على العالم اإلسالمي، لكنه حاول تخصيص بحثه وتركيزه على المنطقة العربية

  4/6/2007الجزيرة نت 
  
  يجب االعتراف بحقوقنا :هنية ..67 له في الذكرى االربعيين لحرب مقالفي  

رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية بمناسبة الذكرى       ل مقاالً نشرت الجارديان    : أمان اهللا حسام   -لندن  
حـرب  أن   اعتبر فيـه   ،"يجب االعتراف بحقوقنا  "تحت عنوان    1967االربعين لحرب االيام الستة عام      

وكـان الهـدف االسـتراتيجي الوحيـد        . واقبدون تفكير في الع   " اسرائيل" حربا توسعية شنتها     1967
إنهاء الصراع باالستيالء على كل ما تبقى من فلسطين وإكمال عمليـة            : في ذلك الوقت هو   " اسرائيل"ـل

ومنذ ذلك الوقت لم يأبه العالم بعمليات مـصادرة         . ، بحسب هنية  1948التطهير العرقي التي بدأتها عام      
نصرية الذي رسـخه االحـتالل والتـدمير المنهجـي لمعـايشاالراضي الفلسطينية ونظام التفرقة الع    

 بدأ العالم، والكالم لهنية، يفيق على حقيقـة االنتفاضـة           1987وفقط في عام    . الفلسطينيين، يضيف هنية  
 وسيواصل ممارسة حقه    1948الشعبية الفلسطينية وأكد العقدين االخيرين أن شعبي لن يكرر أخطاء عام            

 حـول حـق     3034 و 2955وأشار هنية إلى قراري االمم المتحدة رقم        . اللالمشروع في مقاومة االحت   
وبعد اتفاقات أوسلو عـام  ". بكل الوسائل المتاحة"الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الهيمنة واالخضاع  

 أبلغنا أن االمور سوف تتحس1993
" عن وجودهـا المهـدد    "   

ح
 إلى القول إن الخطوة االولى للتغيير تتمثل في تعامل الغرب مع حكومة اهنيةوخلص  

 وتفكيـك مـستوطنات الـضفة       67من جميع االراضي الفلسطينية التي احتلتها عام        " اسرائيل"نسحاب  وا
ـ      وانتهى هنيـة إلـى   .  ألفا وإقرار حق عودة الالجئين11الغربية وإطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين ال

إنـشاء دول    تبقى فصال غير مكتمل وإن شيئا لن يوقف نضال الفلسطينيين من أجل              67القول إن حرب    
 . ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس

  6/6/2007بي بي سي 
  
  مجلس الوزراء اقر االنتخابات للهيئات المحلية نهاية العام الحالي: محمد البرغوثي 

 أكد محمد البرغوثي وزير الحكم المحلي أن مجلس الوزراء في جلسته األخيرة قرر بنـاء علـى                  :البيرة
توصيات قدمها البرغوثي للم

صاه نهايـة العـام الحـالي                    
وت
ا
ال

المحلية على مجلس الوزراء في جلساته السابقة وتم نقاشها، وفي جلسته األ
مليون شيقل من وزارة المالية خالل األيام المقبلة من المستحقات للهيئات المحلية، ويأتي ذلك              ) 12(مبلغ  

  .في إطار ما وعد به الوزير
 6/6/2007الحياة الجديدة 
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5.
س برئاسـة        

 واطلع ال،رئيس المجلس سليم الزعنون في الذكرى االربعين للخامس من حزيران         
عضوا، ستة في   17ى رسالة وصلته من الرئيس عباس يطلب فيها تكليف اللجنة القانونية في المجلس              

يد النتخابات المجلس الوطني على اسـاس               

6.

وها إلى أن   لم تفشل في هدفها الفتا إلى وجود متغيرات والعبين آخرين في الميدان، ومن              

إال باالنـسحاب   " اسرائيل "ـأمن ل ستوطنات واالحتالل ألنه ال حل وال           
الكامل وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وإال سيبقى الصراع 

وقال األحمد إنه لم يدع إلى حل السلطة، إنما إلى إعـادة النظـر               ".ن دون ضمان حقوق شعبنا الوطنية     
ملية السياسية موجودة    

7.

لفلسطيني المتوجه للقاهرة، الى تغيير النظام               
ان الخلل بات في النظام ال "،"معا"وقال في حديث خاص ل     .السياسي الفلسطيني 
ورأى الصالحي انه ينبغي تغيير النظام السياسي الفلسطيني من رئاسة الـى             .ى تغييره عمل واالتفاق عل  

 " المجلس الوطني الفلسطيني" العداد قانون جديد النتخابات لجنةتشكيل  
 اجتماعا في مقر المجلـ، امس ، المجلس الوطني المتواجدون في االردن      عقد اعضاء  :عمان

زعنـون المـشاركين      
عل

هم في غزة وخمسة في االردن، العداد قانون جدالضفة ومثل 
وقال الزعنون ان هذا الموضوع يحتاج الـى سـتة    .التمثيل النسبي الكامل حسب توصية اللجنة التنفيذية

  .اشهر من العمل الى جانب صعوبة تجميع اعضاء اللجنة القانونية
 فكرة اعادة بناء منظمة التحرير الدخال حركات جديدة اليها وقـال       ورفض عضو المجلس محمد االعرج    

 .انه بعد سنتين او ثالث سنسمع مطالبات باعادة بنائها النضمام فتح االسالم وجند الشام اليها
  6/6/2007الدستور 

  
 حل السلطة إذا استمر الحصار األحمد يدعو إلى بحثعزام  

 الحكومة الفلسطينية، عزام األحمد استحالة اسـتمرار الحالـة          أكد نائب رئيس  :  وديع عواودة  -رام اهللا   
وأشار في تصريح   . الحصار عن الشعب الفلسطيني   " اسرائيل"الفلسطينية الراهنة في حال لم يرفع العالم و       

خاص للخليج إلى أنه من واجب كافة األطراف البحث عن حلول في حال تواصل الحصار مشددا علـى                  
 بمراجعة كافة األمور بما في ذلك فحص جدوى وجود السلطة الوطنية من دون              ضرورة قيام الفلسطينيين  

فـإن تبعـات    " اسـرائيل  "ـوقال األحمد إنه بقدر ما كانت النكسة نصرا حاسما ل          .استثناء إمكانية حلها  
االحتالل شكلت ضربة استراتيجية لها من خالل إعادة تكوين الشخصية الفلـسطينية وإحيـاء القـضية                

وأشار إلى أن الحقوق الوطنية باتت تتمتع اليـوم         . من جديد بصرف النظر عن العقبات الراهنة      الوطنية  
وردا على سـؤال قـال األحمـد إن          .بشرعية دولية كاملة الفتا إلى أن استحقاقاتها أصبحت مسألة وقت         

منظمة التحرير 
وأضـاف  . االعتراف بوجوده وحقه بتقرير مصيره    " اسرائيل"الشعب الفلسطيني فرض على العالم وعلى       

قطعنا شوطا داميا وطويال وما بقي هو الميل األخير لتحويل هذه الحقيقة السياسية إلى حقيقة مادية على                 "
أنا واثق برحيل كل الم. األرض

مفتوحا على أوسع أبوابه ولن يقفـل                
م

هل الع: ا إلى أن السؤال األكبر عندئذ     بكل عناصر الصراع بما يشمل السلطة، الفت      
  وما هو البديل؟

 جـزء مـن الحالـة        وردا على سؤال حول حالة الحكومة الفلسطينية الحالية ومستقبلها قال األحمد إنها           
الفلسطينية العامة، وال فرق بين الرئيس وبين مجلس تشريعي شبه مشلول منوها إلى أن الكل محاصـر                 

  .مود السياسي يطال الجميعوالج
  6/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  يدعو الى تغيير النظام السياسي من رئاسي الى برلمانيالفلسطيني  الثقافةوزير  

 في اطار المحاوالت الجادة من قبل الفصائل المشاركة في حوار القاهرة الجديد لجسر الفجوات               :بيت لحم 
دعـا   .او بين الرئاسة والحكومـة  صالحيات بين فتح وحماس،  وضمان عدم عودة االوضاع الى تقاسم لل      

وزير الثقافة بسام الصالحي الذي يترأس وفد حزب الشعب ا
سياسي نفسه لذلك علينـا          

ال

  

            10 ص                                    744:                                 العدد6/6/2007األربعاء : التاريخ



  

  

 
 

 او الـصالحيات      

8.

ة والفصائل ومن ثم فرض الرقابـة عليهـا             
واقترح تشكيل هيئة اركان امنية م .وفرض رقابة على مؤسسات المجتمع المدني     

 امرا ايجابيا وااللتزام بما تعهـدت       67واعتبر قبول حماس بدولة على حدود        .فاهيم وطنية متفق عليها   
يار حكومة الوحدة الوطنية يمثل انهيارا        

9.

قطاع ال يمكن   الأحادي الجانب في الضفة و    " االسرائيلي"ن         
ن وهو بمثابة مضيعة للوقت بين الجانبين مشددا بأن أن يخرج بنتائج مرضية للطرفي    

المتواصـل  " االسـرائيلي "وحول التصعيد    .ون هدفا بحد ذاته نعلق عليها آماال كبيرة ونخرج بال نتائج          
الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية للـشعب        " االسرائيلي"ل الرجوب إن هذا التصعيد نموذج لإلرهاب        

جـوب أن العـودة               

  

برلمان ليصبح الرئيس منتخبا من جانب البرلمان نفسه وهو ما سيمنع ازدواجية الحكـم
الرئاسـية  واقترح ان تلتزم جميع الفصائل بتهدئة داخلية وانضباط تام بانتظار موعد االنتخابات         .السيادية

اذا فـاز الـرئيس     "واضاف الصالحي    .القادمة والتي من المقرر ان يكون موعدها بعد عام ونصف العام          
حيث سيتغير نظام االنتخابات التشريعية من نظام الدوائر الى نظام النسبية فان الرئيس             ) البرلمانية(وفق  

 ".يكون صاحب صالحيات منسجمة مع غالبيته في البرلمان
  5/6/2007وكالة معا 

  
  ينفي ترشحه لمنصب الداخلية ويقدم اقتراحات لنجاح اي خطة امنيةالرجوبجبريل  

 نفى اللواء جبريل الرجوب ان يكون احد المرشحين لمنصب وزير الداخلية المقبل معربا عـن                :رام اهللا 
خلية ان وزارة الدا  "واضاف   .استعداده لوضع خبرته االمنية تحت تصرف اي وزير يشغل هذا المنصب          

حكر على مستقل ترشحه حماس والجميع يعلم انني انتمي لفتح، وانا لست باحثا عن الموقع وتحديدا فـي                  
ظل التعقيدات الداخلية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية، وحتى لو عرض علي المنصب               

ح عمل اي وزير للداخلية ال بد له        ان نجا " وقدم وجهة نظره للقضايا االمنية الشائكة قائال       ".فانني لن اقبله  
من استعادة هيبة السلطة وفرض النظام والقانون في اطار سيادة القانون وتهيئة الظروف للقيادة السياسية               

واكد ان أي خطة أمنية قادمة ستفشل في حال لم تقم بالفصل ما بين االمن                ".لتهيء امامها ظروف البناء   
ر ما بين االجهزة االمنيالداخلي والمحيط االقليمي وبناء سو    

تخصصة متجانسة تعمل        
بم

وقال ان انه .ر وبشكل يرضي االطراف الدولية    به منظمة التحري  
للحركة الوطنية عموما، داعيا الى خلق صيغة بين الحكومة والرئاسة لتجاوز الخالفـات والـصالحيات               

ووصف الرجوب وزير الداخليـة المـستقيل هـاني القواسـمي            .لفرض النظام في اطار سيادة القانون     
خصية المنسجمة والمتصالحة مع نفسها حيث كان من الممكن ان يشكل قاسما مشتركا في حال مـا                 بالش

 ".صدقت نوايا االطراف التي وافقت على تعيينه في منصبه
  5/6/2007وكالة معا 

  
  لقاءات الرئيس عباس أولمرت مضيعة للوقت: الرجوبجبريل  

ن اللقاءات الثنائية التي تعقد بين الرئيس عبـاس         اعتبر اللواء جبريل الرجوب أ    : عبدالقادر فارس  -غزة  
ان أي لقاء بين عباس وأولمرت      " قدس نت   " وقال الرجوب في حديث لوكالة       .وأولمرت مضيعة للوقت  

ال يكون مرتبطا بنتائج لها عالقة بوقف العدوا
اللقاءات يجب أن ال             

تك
قا
وحول إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات لحل القضايا النهائية أكد الر .لفلسطينيا

حقيقـي ملتـزم بقـرارات      " اسرائيلي"لطاولة المفاوضات للبحث في قضايا الحل النهائي ممكنة بشريك          
المتواصـل ضـد    " االسـرائيلي "بوقف التوسع االستيطاني واإلرهاب     " اسرائيل"الشرعية الدولية مطالبا    

 .الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
  6/6/2007عكاظ 
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10.
 حمـاس  يحيى موسى، نائب رئيس كتلـة     . أكد د  :غزةمن   5/6/2007عالم    

ـ               فلـسطين  "صالح البردويل من نتائج لقاء عباس بأولمرت، وقال في حديث خاص لـ

 .فلسطيني               
غتياالت وخاصة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمـة،       حتى من هم في منأى عن هذه التهديدات واال        "ابع  

ها وبالتأكيد هؤالء مدعوون أن يراجعوا حـساباتهم وأن    

  اولمرت -ن نجاح لقاء عباس  م.11
 من نجاح اللقاء الذي ه قلل ياسر عبد رب    : مدار لالخبار  - رام اهللا 

 .على الورقة االمريكية التي تضمنت التزامات امنية متبادلة       " اسرائيل"السبوع المقبل في حال لم توافق       
 .ـر فـي رام اهللا          

12.

  لقاءات عبثيةألنها  أولمرت - عباس اتال نعّول على لقاء:  البرلمانيةحماس كتلة 
المركز الفلسطيني لإلنشر  

نحن ال نعول على أي     : "وقال. رئيس عباس وأولمرت  الول على أي لقاء بين      ، إن الحركة ال تع    البرلمانية
هذه اللقاءات تسيطر عليها األجندة     "، محذراً من أن     "لقاء من هذا النوع، خاصة في ظل استمرار العدوان        

س وأكد على رفضه ألي لقاء مع االحتالل الصهيوني، معتبراً أن األسا          ". األمنية وهو ما يمثل خطأ قاتالً     
البد أن يرتكز على أساس سياسي، وأن يتم على قاعدة استعداد الكيان الصهيوني باالعتراف              "في أي لقاء    

بالحقوق الفلسطينية، وأنه ال يصح أن نستمر في متاهة هذه الخطوات الجزئية التي بمجموعها تكون على                
 ". حساب الحق الفلسطيني

قلل الناطق باسـم كتلـة    :غزة من فلسطين اآلن نقالً عن  5/6/2007عين على فلسطين    وأضافت نشرة   
حماس البرلمانية 

نحن ال نتوقع نتائج إيجابية من اللقاء، ألنه ال توجد مقدمات لهـذه النتـائج اإليجابيـة فالحكومـة                   " اآلن
هجة تصعيدية جداً وتهديدات لقيادات سياسية وهذا ال يبـشر إطالقـاً            باألمس كان لهجتها ل   " االسرائيلية"

ونوه إلى أنه من أسباب فشل هذا اللقاء أنه الرئيس ال يذهب إلى أولمرت بخطاب فلسطيني موحد                  .بخير
أو بأجندة فلسطينية موحدة إنما يذهب ليس لديه أوراق إطالقاً حتى خطاب اللجنة التنفيذية باألمس والذي                

ن المقاومة والذي طعن في المقاومة هذا ال يبشر بخير طالما ليس هناك خطاب توافقي نواجه به                 سخر م 
  .العدو ونحرجه
 البرلمانية مشير المصري أن تهديدات موفاز بتـصفية القيـادة           حماس أكد أمين سر كتلة      ومن جانبه فقد  

وأكد على أن تهديدات     .همالسياسية في حماس لن تخيفهم ولن تؤثر على مسيرتهم ولن تضعف من عزيمت            
موفاز تأتي لتنسف جهود التهدئة ولتؤكد أن العدو الصهيوني يتعامل بعقلية واحدة مع الشعب الفلـسطيني                

وهي عقلية اإلجرام وهذا يستدعي أن يقف الجميع أمامه وأن يتوحدوا في الدفاع عن الشعب ال
وت

الذين يدينون المقاومة ويستنكرونها ويسخرون من
يكفوا عن توجيه السهام المسمومة إلى ظهر المقاومة الفلسطينية ويبرؤوا دوماً سـاحة االحـتالل مـن                 

ولفت إلى أن هذه التهديدات تؤكد أن لقـاءات عبـاس            .ى شعبنا الفلسطيني  إجرامه المبرمج والممنهج عل   
أولمرت هي لقاءات عبثية ال جدوى منها وال قيمة لها وأن المستفيد من وراءها هو العـدو الـصهيوني                   

  .الذي يتخذ من هذه اللقاءات غطاء لتلميع صورته وارتكاب المجازر والمذابح ضد أبناء شعبنا
  
عبد ربه يقلل 

ولمـرت  أسيجمع الـرئيس عبـاس و          
ا

 اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحري قبيل دخوله  ]الثالثاء [ اليوم هجاء تصريح عبد رب   
 اضافة الـى    ،رتلموأاالجتماع سيناقش عدة قضايا اهمها التحضير للقاء الذي سيجمع الرئيس ب          "واضاف  

عدة قضايا ابرزها التطورات الخطيرة على الساحة اللبنانية والحوارات الجارية في القاهرة بين الفصائل              
  ".الفلسطينية

  5/6/2007لى فلسطين عين ع
  
  من االلتزام بعملية السالم " االسرائيلية"ستنكر تهرب الحكومات يالوطني الفلسطيني  

 عقد اعضاء المجلس الوطني المتواجدون في االردن امس اجتماعا في مقر المجلس برئاسة رئيس               :عمان
دقيقة صمت وقـرأوا    المجلس سليم الزعنون في الذكرى االربعين للخامس من حزيران ووقف الحضور            
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ر الحضور االقتتال الداخلي واالختطاف مـشيرين الـى ان          
ذاتها التي قتلت موسى عرفالجهة التي تختطف جونسون االعالمي البريطاني هي        

ودعا المجلس الوطني في بيان له الى وحدة الصف الفلسطيني وتقوية اواصر التعاون واالخـوة                .جميع
" االسرائيلي"

13.

وجدار الفـصل                
اسرائيل"ضح البرغوثي ان رفض     وأو .العنصري وتأمين حق عودة الالجئين    

 ازالة الحواجز العسكرية التي تقطع اوصال االراضي الفلسطينية دليل اضافي على انها ال تريد السالم                
ـرفض التعـاطي مـع        

14.

تـسعى  " اسرائيل"واكد عبد ربه ان      .برامج العنف وممارستها   
لعرجاهدة إلى ضم القدس لدولتها وإقامة المستوطنات حولها وطمس الهوية ا          

ضرورة المحافظة على التراث الذي خلّفته المقاومة الفلسطينية عقب قيام منظمة التحرير، وانتقـد عبـد                
" اسـرائيل "ه، االقتتال الداخلي في قطاع غزة بين حماس وفتح، مؤكدا على ضرورة عـدم إعطـاء                 

ل قطاع غزة إلى مرتـع لـبعض الجهـات    وحذر عبد ربه، من تحو     .ذرائع لتحقيق انتصار تبحث عنه    
التهديدات التي تعرضـت لهـا               

  

وقال الزعنون في كلمة القاها بهذه المناسبة ان ذكرى نكـسة حزيـران ال               .الفاتحة على ارواح الشهداء   
مشيرا ان من النقـاط المـضيئة        .تعني ان كل ما جاء بعدها نقاط سوداء في تاريخ وحياة االمة العربية            

قـوب وحـرب تـشرين العربيـة علـى          ظاهرة الحركة الوطنية الفلسطينية وانتصارات الكرامة والعر      
واشار الى االنتفاضة المستمرة منذ عقدين تقريبا واعالن الدولة الفلـسطينية المـستقلة عـام                ".اسرائيل"

واستنك . واعتراف العالم والعرب بها    1988
ات، وانهـا معروفـة         

لل
بين ابناء الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وتوحيد طاقاته وقواه في مواجهة المحتل               

فـي  " االسـرائيلي "استنكر المجلس الوطني سياسات وممارسات االحتالل       و .واستعادة الحقوق المغتصبة  
من االلتزام بعملية السالم ورفضها الدائم االعتراف       " االسرائيلية"االراضي الفلسطينية وتهرب الحكومات     
 .بحقوق الشعب الفلسطيني والحقوق العربية

  6/6/2007الدستور 
  
  ازالة االستيطان والجدار وعودة الالجئيننسعى لتحقيق السالم بشرط : البرغوثيمصطفى  

مصطفى البرغوثي ان الحكومة الفلسطينية     . اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة د      : ربى مهداوي  -رام اهللا   
تسعى جاهدة لتحقيق السالم ولكن ضمن شروط تنفذ على ارض الواقع بازالة االستيطان 

للخطة االمنية االميركيـة    " 
او

ما زالت ت" اسرائيل"وقال ان    .للسالم" اسرائيلي"وتأكيد على عدم وجود شريك      
 حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق تهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة مثلما رفـضت            العروض التي تقدمت بها   

التعاطي مع المبادرة العربية للسالم ورفضها االن الخطة االمنية االميركية، ما يستدعي القيـام بـضغط                
  .دولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وفتح الطريق امام عملية سالم جادة وعادلة

  6/6/2007دة الحياة الجدي
  
  عن العنف والممارسات العدوانية" اسرائيل"السالم يتحقق اذا تخلت : عبد ربه 

 ردا على األنبـاء      لمنظمة التحرير   قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية        : ربى مهداوي  -رام اهللا   
تـاج إلـى   نحـن ال نح  : "التي تتحدث عن عزم الرئيس االميركي جورج بوش طرح مبادرة سالم جديدة           

، مشيرا إلى   "اكتشاف ما هو مكتشف، ألن هناك مبادرة سالم عربية، تحتاج إلى عقد مؤتمر دولي للسالم              
عن " اسرائيل"أن السالم يتحقق إذا تخلت      

وشدد عبد ربه، علـى      .بية

رب
ال

والمجموعات، التي تحاول فرض الفوضى ورؤيتها الضيقة، مشيرا إلى 
  .مذيعات تلفزيون وقناة فلسطين الفضائية

 6/6/2007الحياة الجديدة 
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  ميركا والمجتمع الدولي انهاء اطول احتالل في العالمأعلى : قريعأحمد  .15
 طالب احمد قريع المجتمع الدولي والواليات المتحدة، بإنهاء أطول احتالل فـي             : ربى مهداوي  -  م اهللا 

انون والنظام فـي         

16.

واعتبر التشريعي تمكين شعبنا من حقه فـي العـودة           .ة حلول تنتقص منها او تحاول تأجيلها       
وعاصمتها القدس الشريف كاملة السياوتقرير المصير واقامة دولته المستقلة      

ودعا المجلـس عقـب جلـسة        .رطا لعودة االمن واالستقرار والبوابة الى السالم المنشود في المنطقة         
ة الذكرى االربعين لعدوان حزيـران         

17.
القوة ستشارك في القوة المشتركة التي                

كلفه رئيس الوزراء ووزير الداخليـة      ال إن اللواء سعيد أبو فنونة الذي           
بالوكالة إسماعيل هنية برئاسة القوة المشتركة عقد في األيام األخيرة سلسلة اج

نفيذية من أجل بلورة تشكيل القوة المشتركة ومناقشة التصورات واآلليات المناسبة لتنفيذ الخطة األمنية              
لقادة وجنود القوة ومقراتها لن يمنعها      " رائيل

18.

را
وشدد على ضرورة إستعادة حكم الق .العالم ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني      

وتطـرق   .قانوناألراضي الفلسطينية، متسائالُ عن أي مستقبل ينتظر المشروع الوطني في ظل غياب ال            
قريع، إلى االقتتال الداخلي في قطاع غزة، مؤكدا على مسؤولية الفلسطينيين في التراجع واإلخفاقات التي               

 ".نحن أمام مفترق طرق فإما أن نتقدم وإما أن نعود إلى الوراء:" أصابت القضية الفلسطينية، وقال
  6/6/2007الحياة الجديدة 

  
   الثابتة ويرفض الحلول المنقوصة الفلسطينيبشعال تمسكه بحقوق يؤكدالتشريعي  

 اكد المجلس التشريعي امس التمسك بحقوق شعبنا الثابتـة والمـشروعة مجـددا              : نائل موسى  -رام اهللا   
رفضه ألي

دة والخالية من االسـتيطان         
ش

تشاورية خاصة عقدها امس تضامنا مع اعضائه المختطفين ولمناسب
ع الدولي دوال ومنظمات ونظيراته البرلمانات الشقيقة والصديقة التـدخل وفـق            ، دعا المجتم  1967عام  

مسؤولياتها النهاء العدوان وآثاره ومن اجل االفراج عن ممثلي الشعب وقياداته وشخـصياته المنتخبـة               
  .واسراه

  6/6/2007الحياة الجديدة 
  
  تؤكد مشاركتها في القوة المشتركة لضبط الفلتان التنفيذيةالقوة  

 قال الناطق باسم القوة التنفيذية الفلسطينية إسالم شهوان إن :غزة
وذكر  .جري االتفاق عليها بين الحكومة والرئاسة والتي ستضم أيضاً القوة الخاصة لضبط الفلتان األمني             

شهوان، ليونايتد برس انترناشون
تماعات مع قيـادة القـوة                 

الت
اس"وقال إن استهداف     .لفلتانالرامية لضبط حالة الفوضي وا    

 .عن المشاركة في تنفيذ الخطة وضبط األمن في الشارع الفلسطيني
وقال أبو هالل إن الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية أكدا جاهزيتهما لتوفير احتياجات القوة المشتركة               

 .المكلفة بتطبيق الخطة األمنية
  6/6/2007اس برس فر

  
  منظمة التحرير تغلق دائرة شؤون الوطن المحتل في عمان 

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة    :  كمال زكارنة  ،عمان نقالً عن مراسلها في      6/6/2007الدستور  نشرت  
واوضح السفير الفلسطيني في عمـان       .التحرير الفلسطينية اغالق دائرة شؤون الوطن المحتل في عمان        

يري ان قرار اغالق دائرة شؤون الوطن المحتل في عمان جاء بقرار مـن اللجنـة التنفيذيـة                  عطااهللا خ 
ان هذه الدائرة التي كانت تعنـى       " وقال خيري للدستور   .للمنظمة وليس قرارا فرديا اتخذه الرئيس عباس      

 1993بشؤون ابناء الداخل انتهت اسباب وجودها منذ دخول مؤسسات فلسطينية عديدة الى الوطن عـام                
وبناء السلطة الوطنية هناك حيث اصبحت المؤسسات الرسمية الفلسطينية بين المـواطنين فـي الـداخل                

ورفض بشدة ان يكون اغالق دائرة شؤون الوطن المحتل خطوة في سياق انهاء او مـا يـسمى                   .ومعهم
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ق القومي الفلسطيني وسوف يـتم               

بالخطيرة وغيـر   " الوطني الفلسطيني             
وأرجع عباس بـصفته رئـيس       .، مشكالً لجنة قانونية في عمان لبحثه والرد عليه        "انونية وال دستورية  

وحـذر عـضو    ".صلحة العامـة  

19.

وشدد على أنه ال يمكن خلق حالة من        . صار        
قر الذي بدأ يتعمق بشكل االستقرار والهدوء دون رفع أسباب الالاستقرار والف      

ورحب بفكرة لقـاء     .ضرورة أن يقوم االتحاد األوروبي من جهته بخطوات عملية تتمثل برفع الحصار           
ي الـى الخـروج مـن                   

            

20.

وزراء الفلسطيني إسماعيل هنية واثنين آخرين لـم تعـرف               
ادت مصادر وأف .هويتهم بعد في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة       

 وقاموا بحلـق    هنيةعون لما يسمى بتنفيذية فتح وقوات أمن الرئاسة اختطفوا حسن قيطة أحد مرافقين              
 على رأسه في إشـارة للقـوة        "17"قوة           

تبذل ولجـان   بتصفية مؤسسات تابعة لمنظمة التحرير او االستغناء عنها ن بل على العكس هناك جهود               
تشكلت بقرار من الرئيس واللجنة التنفيذية لتفعيل مؤسسات المنظمة واعادة بنائهـا وتأهيلهـا للمرحلـة                

وقال خيري ان مبنى دائرة شؤون الوطن المحتل ملك للصندو .المقبلة
 يكلف مبالغ كبيرة، وبذلك يمكـن       نقل الضمان الصحي وتوابعه اليه من المبنى المستأجر له حاليا والذي          

توفير هذه المبالغ واستثمارها في تحسين الضمان الصحي مثل اضفة اقسام لالشعة والـصيدلة وغيرهـا                
وقال ان جميع الموظفين العاملين في دائـرة شـؤون الـوطن            . وكل ذلك لخدمة ابناء الشعب الفلسطيني     

. الخرى ولن يتم االستغناء عن خدمات اي مـنهم        المحتل سوف يتم استيعابهم في دوائر منظمة التحرير ا        
واكد خيري ان هذا القرار ال يشكل حلقة اخرى في سلسلة اغالق دوائر ومكاتب تابعة للمنظمة نافيا بذلك                  

 .عالقة بين هذا القرار وقرار اغالق مكتب الدائرة السياسية في عمان
الرئيس عباس   إلى أن     نادية سعد الدين   ،نعمانقالً عن مراسلتها في       6/6/2007الغد األردنية   وأشارت  

قرر إلغاء دائرة شؤون الوطن المحتل، في خطوة وصفها المجلس
الق

مقتضيات المـ"لغائه الدائرة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قرار إ     
خطورة القرار الذي يمس أهم دائرة في المنظمة، ويلحق الـضرر           "المجلس الوطني غازي الحسيني من      

هذه الدائرة تقود كل ما يدور من عمـل فـي األرض            "وقال للغـد إن     ". موظفاً وستة مديرين   35بقرابة  
موقف تجاه القرار الخطير الذي يعني إنهاء المنظمة ويعني عدم وجـود وطـن              باتخاذ  "، مطالباً   "المحتلة

  ".محتل وال شعب يرزح تحت االحتالل منذ أكثر من نصف قرن
  
   ويدعو لرفع الحصار من المفوضية األوروبية وفداًيستقبلأبو عمرو  

 وفدا رفيع المـستوى     ،امس في مكتبه برام اهللا      ،زياد أبو عمرو  . التقى وزير الشؤون الخارجية د     :رام اهللا 
مدير دائرة الشرق األوسط وجنوب المتوسـط فـي         " هجيز مينجاريلي "من المفوضية األوروبية برئاسة     

أبو عمرو للوفد الـضيف شـرحا مفـصال عـن           .وقدم د  .مفوضية االتحاد األوروبي، ووفدا مرافقا له     
مؤكـدا أهميـة    . المتصاعد" يلياالسرائ"األوضاع التي يمر بها شعبنا خاصة في ظل الحصار والعدوان           

تحسين الوضع المعيشي واالنساني من أجل العودة الى المفاوضات والسير في عملية الـسالم، وأنـه ال                 
يمكن لألوضاع الفلسطينية الداخلية أن تتحسن دون رفع الح

حاد داخل المجتمع، وطالب         
ب

أولمرت وأبو مازن مع الرباعية الدولية خالل الشهر الجاري إن كان ذلك سيؤد
السياسي وإنهاء الحصار وإطالق سراح األموال المحتجزة لـدى         الجمود الراهن الذي يعاني منه الوضع       

مقترحا أن يقوم سوالنا بزيارة لكال الطرفين وتقريب وجهات النظر ووضـع أجنـدة وأسـس                " اسرائيل"
  .واضحة لالجتماع حتى يتمخض عن نتائج إيجابية وملموسة

 5/6/2007الحياة الجديدة 
  
   على يد تنفيذية فتح وحرس الرئاسةهنيةفقي  اختطاف أحد مرا:اآلنفلسطين  

اختطف مسلحون من قوات حرس الرئاسة التابعة للـرئيس عبـاس فجـر اليـوم                : فلسطين اآلن  -غزة
األربعاء أحد المرافقين الشخصيين لرئيس ال

خاصـة بفلـسطين اآلن أن مـسلحين          
يتب

شعر رأسه بالكامل واالعتداء عليه بالضرب المبرح وكتابة رقم 
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21.
 أطلقت في ساعة مبكرة من صباح"إسرائيلية"قال شهود عيان إن طائرة : غزة
شمال جباليا، حيث " عزبة عبد ربه" على األقل تجاه إحدى مجموعات كتائب القسام التي ترابط في حداً

كان ضمن مجموعة 

22.

ز أمن 

لوطة، والتروي في نقل المعلومة عبر 

 .ديد هويتهم

قـل   على األ  سي قرب معبر المنطار وأصابوا واحداً     س الرئا    

  .ر الماضي بينها وبين حركة فتح

بتركه بمنطقة دوار حيدر القريبة من المنطقـة األمنيـة التابعـة             التابعة للرئيس عباس وقاموا      "17"الـ
وذكرت المصادر أن مصير المختطفين اآلخرين ما زال مجهول حتى اللحظة، فيما نقـل               .للرئيس عباس 

  .المرافق طيطة إلى المستشفى لتلقى العالج
  6/6/2007عين على فلسطين 

  
   جبالياشمال "إسرائيلية" أحد مقاتلي القسام في غارة استشهاد 

  اليوم األربعاء صاروخاً
وا

لد سعيد، مؤكدة أنه ونعت الكتائب في بيان لها الشهيد كمال خا .استشهد أحد أفرادها
وشددت الكتائب أن ضرباتها لالحتالل ستتواصل  . المتوغلة شرق جباليا"اإلسرائيلية"الرصد لآلليات 

وأنهم سيالحقون جنوده ومستوطنيه في كل مكان من األرض الفلسطينية، محذرة االحتالل من التمادي 
  .وي على هذا العدوانفي مجازره بحق الشعب الفلسطيني متوعدة برد ق

  6/6/2007قدس برس 
  
   قرب معبر المنطار بغزةوالحرس الرئاسي ها عناصراشتباك بينتنفي وقوع  حماس 

نفت حركة حماس ما ورد في بعض : ألفت حداد نقالً عن مراسلته 5/6/2007 48 عرب ذكر موقع
ر من جهاوسائل اإلعالم حول وقوع اشتباك مسلح بين عناصر مسلحة من الحركة وعناص

ونفى فوزى برهوم المتحدث باسم حماس فى بيان له  .الرئاسة قرب موقع المنطار شرق مدينة غزة
 .تتبع جهاز أمن الرئاسة" باص"األنباء التي تحدثت عن قيام عناصر من حماس باالستيالء على سيارة 

دد برهوم على التزام وش ".تشويه سمعة حركة حماس"وأكد برهوم أن ما أريد من هذه الدعاية هو 
ودعا  .حركته الكامل بما تم التوافق عليه بين الفصائل أمام الوفد المصري إلنهاء حالة االحتقان الداخلي

جميع وسائل اإلعالم والصحفيين لعدم االنجرار وراء األخبار المغ
 .ارة المشاحنات والمناكفات بين أبناء الشعب الواحدوسائلهم اإلعالمية، حتى ال يكونوا سبباً في إث

تابع للحرس " باص"ن عناصر مسلحة استولت على أ ثالثاءمنية ذكرت فى وقت سابق الأوكانت مصادر 
وقام  . بالقرب من مسجد علي بن أبي طالب بحي الزيتون شرق مدينة غزةالرئاسي بينما كان متوقفاً

 .ئاسي السبعة وتفتيشهم ومصادرة بطاقاتهم الشخصية وهواتفهم النقالةالمسلحون بإنزال أفراد الحرس الر
 قرب صيب برصاصة في قدمه ليالًأفراد الحرس الرئاسي أحد أن أعلنت مصادر طبية أوفي وقت سابق 

معبر المنطار شرق غزة برصاص مسلحين لم يتم تح
 خـاض  :دم انتـوس  وآ نضال المغربـي ها نقالً عن مراسليغزة أوردت من 5/6/2007 رويترز  وكانت

 في قطاع غزة قرب معبـر المنطـار فـي            مسلحاً حماس يوم الثالثاء اشتباكاً   و فتح   تيمقاتلون من حرك  
 من مقـاتلي     كبيراً ن عدداً إ ضابط من الحرس الرئاسي      قالو .أشرس اشتباك بين الجانبين منذ أسبوعين     

لى موقع رئيسي للحرإحماس حاولوا التسلل    
نه تم صد مقاتلي حماس بعـد معركـة         إوقال الضابط ومصدر أمني غربي رفيع        .من الحرس الرئاسي  

  .نارية دامت نحو ثالث ساعات مع الحرس الرئاسي
 مـن   100 و 50ن ما يتراوح بين     أمني الغربي الرفيع الذي يعمل مع الحرس الرئاسي         وذكر المصدر األ  

مقاتلي حماس شاركوا في الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر لكن لم يتسن التحقق من الرقم من جهـة                   
يار في ذروة االقتتـال الـذي       أ / مايو 15مصدر بأن حماس هاجمت نفس الموقع يوم        الوصرح   .مستقلة

جرى الشه
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ن جميـع  أ و،النـار 

23.
 ، مهما كان شكلها"سرائيلياإل"ى أي هدنة مع االحتالل 
بعد موافقة الحكومة الفلسطينية على البنود العشرة لتهدئة متبادلة ومتز

 ،قصى في الضفة الغربية على رفض الكتائب للهدنةكد زكريا الزبيدي قائد كتائب األأو .طاع غزة
وقال  .الحكومة الفلسطينية

24.

العالقة األخويـة   "، مبدين حرصهم على     "، ويعتبرون أنهم والشعب اللبناني ضحية لهذه الجريمة       

 بـالموقف اللبنـاني     ازمة، ورحبو لى مخيمهم فور معالجة هذه األ     إ مخيم نهر البارد       

ر عـين                   
  .الحلوة

جل صـيانة الوضـع الفلـسطيني فـي         أشكيل لجنة متابعة مشتركة من الفصائل من        رر المجتمعون ت  
طار مرجعية للجنة   ، وتقرر اعتبار هذا اإل      

طالق إ الحرس الرئاسي هو الذي بادر ب  نأوأكدت حماس وقوع االشتباك لكنها قالت       
ونفى أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح المسلح لحماس فـي وقـت             .مقاتليها خرجوا سالمين من االشتباك    

 وجود أي محاولة من حمـاس        قاطعاً  ونفى نفياً  ،الحق مشاركة أعضاء من الحركة مباشرة في االشتباك       
ن مـسلحين   إخر من حماس    آوقال مصدر رفيع     .الرئاسي أو التسلل اليه   للسيطرة على أي موقع للحرس      

 قرب حدود غزة حين تعرضوا لنيران الحرس        "سرائيليةاإل"من الحركة كانوا في المنطقة لمراقبة القوات        
  .الرئاسي

  
  نهاأي اتفاق بشلن نلتزم بأال هدنة مع االحتالل مهما كان شكلها و:  الزبيديزكريا 

قصرفضت كتائب شهداء األ:  قدس نت- جنين
امنة وشاملة في الضفة الغربية 

وق
و أي قرار سياسي سواء كان من الرئاسة أن الكتائب لن تلتزم بأ موضحاً

ن أي اتفاق بشأن الهدنة مع االحتالل غير إ" :الزبيدي في اتصال هاتفي مع مراسلنا في محافظة جنين
 :وأضاف .ة مجاناً لن تعطي أي هدن"سرائيلإ"ن أي هدنه ب سبب رفض الكتائب أل، مبيناً"ملتزمين به

 يمارس "سرائيلياإل"ليس من حق الحكومة وال الرئاسة تحديد الهدنة، وال يوجد هدنة ما دام االحتالل "
  ."بناء الشعب الفلسطينيأعدوانه وجرائمه بحق 

  5/6/2007عين على فلسطين 
  
   الفلسطينية- لتحصين العالقات اللبنانية  في لبنانلجنة من الفصائل تشكيل 

 في بيروت بـدعوة     ائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية في لبنان اجتماعاً         عقدت فص 
 .من لجنة المبادرة الشعبية العربية وبحضورها، وناقشت تطورات أزمة مخيم نهـر البـارد وتـداعياتها         

يـسمى فـتح    ارتكبت من طرف ما     "دانتهم الشديدة للجريمة التي     إوصدر عن المجتمعين بيان جددوا فيه       
أن ال عالقة للشعب الفلـسطيني بهـذه الجريمـة وال           "، مؤكدين   "سالم في حق الجيش اللبناني الوطني     اإل

بمرتكبيها
القة، إضافة الى ضرورة الحفاظ على      بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، ويرفضون أية إساءة الى هذه الع         

وطـالبوا   ".سالمة الفلسطينيين الذين نزحوا عن مخيم نهر البارد، والذين ما زالوا فـي داخـل المخـيم                
بضرورة عودة أبناء

ليه مؤكدة، وان إعادة اإلعمـار      إالبارد موقت، وأن العودة     النزوح من مخيم نهر     (الرسمي الذي يؤكد أن     
 في كل المخيمات ضد أية محاولـة لخلـق           واحداً وشددوا على وقوف الفصائل الفلسطينية صفاً      ).حتمية

الفتنة، خاصة ما وقع في مخيم عين الحلوة، ويدينون االعتداء على الجيش اللبناني فـي تعميـ

وق
 اللبنانية وصونها-المخيمات، والحفاظ على العالقة الفلسطينية      

  .المتابعة المشتركة
 القيـادة العامـة،    - يةحماس، الجبهة الشعبية، الجبهة الشعب     حركة فتح، حركة  : ووقع على البيان كل من    

سالمي، الجبهة الديموقراطية، جبهة النـضال الـشعبي الفلـسطيني، جبهـة التحريـر              حركة الجهاد اإل  
  .الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، فتح االنتفاضة، الجبهة العربية الفلسطينية، منظمة الصاعقة
  6/6/2007المستقبل 
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25.

 في    

م     

  . " برغم كل ما جرى، بما يضمن أمن واستقرار لبنان ويحمي المخيم ويحمي الالجئينوداً
 رئيس تيار التقىوفد ممثلي الفصائل الفلسطينية في الشمال  أن بيروت من 6/6/2007 الحياة  ضافت

ن ما يجري أ"في تصريح 

26.

 على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي       ، اإلثنين ،صحفية    
تستهدف مخيم نهر البارد، وإعادة األهالي النازحين إلى منازلهم في المخيم، مش

المؤيـد السـتباب األمـن       "وجدد مرة تأكيد موقف الحركة    . سياسية لتطويق األزمة ما زالت متواصلة     
الستقرار في ربوع لبنان، والرافض لتعريض أمن المجتمع اللبناني لالهتزاز، والمناهض ألي اعتـداء              
رية تعـرض أمـن الالجئـين            

  ارد ما زال ممكناً ألزمة نهر البالحل السياسي: حمدان أسامة 
الرئيس عمر كرامي، وأشار ممثـل       أمس    وفد من الفصائل الفلسطينية    زار: 6/6/2007السفير  أوردت  

لى تشكيل لجنة متابعة مـشتركة مـن كـل الفـصائل            إحركة حماس في لبنان أسامة حمدان باسم الوفد         
مشكلة في مخيم النهر البـارد      الفلسطينية لمتابعة التطورات ولتحصين الموقف الفلسطيني، ومنع تحويل ال        

ن تنجح اللجنةأنأمل  ": وقال.  اللبنانية -زمة في العالقة الفلسطينية      أ لىإمنية  أمن مشكلة ذات طبيعة     
و استغالل الحدث   ألى هذه العالقة،    إساءة  ي محاولة لإل  أ يضاًأ ومنع   ، اللبنانية -حماية العالقة الفلسطينية    

خوية ومميزة  أنها عالقة   أ اللبنانية التي نرى     -طبيعة العالقة الفلسطينية    لى  إساءة  مني الذي يجري لإل   األ
علن منـذ اللحظـة     أن الموقف الفلسطيني ما زال كما       أكدنا  أ": ضافوأ. " في األعوام الماضية   خصوصاً

زمة وحمايـة المخـينهاء األ إن تتضمن   أن المعالجة يجب    أولى، يدين الجريمة التي ارتكبت ويرى       األ
بناء المخـيم   أن  أيضا توفير سبل عودة سريعة لمن نزح عن المخيم، خاصة           أين الذين بقوا فيه، و    والالجئ

 مـن كـل الفـصائل،       ن ما جرى في عين الحلوة كان مداناً       إ": وقال. "ال يغطون ما يجري بل يرفضونه     
  . "صبحت وراء ظهورناأن فرص تكرار ما حدث في عين الحلوة أظن أنه جرى تطويقه، وأعتقد أو

زب اهللا الشيخ نعيم قاسم، بحضور عضو المجلس السياسي فـي           حمين العام ل  وزار الوفد مساء، نائب األ    
 ،سامة حمدان باسم الوفـد    أوتحدث  . حداث في الشمال  الحزب حسن حدرج، وتم التداول في مجريات األ       

ان الحل السياسي   نحن ننظر بقلق لواقع النازحين من المخيم ومن بقي فيه من أهلنا، ونرى أن إمك              ": وقال
ال يزال موج

وأ
فاضة أبو ياسر  االنت– وأكد مسؤول فتح ،المردة النائب السابق سليمان فرنجية

وأكد وجود  ."في نهر البارد ليس خيار الشعب الفلسطيني، والموجودون ليسوا من أبناء الشعب الفلسطيني
 ."ن نقوم بهذا الدورأألن المهمة األساسية هي حماية شعبنا ويجب , دور لنا سنمارسه خالل الفترة المقبلة"

طية برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل التقى رئيس الحزب وكان وفد من الجبهة الديموقرا
 -كل ما من شأنه تعكير العالقات اللبنانية "وجدد الوفد إدانته . السوري القومي االجتماعي علي قانصو

 ."الفلسطينية
  
  الخيار العسكري لمعالجة أزمة نهر البارد يزيد الوضع تأزماً وتعقيداً: حماس 

اإلعالمي لحركة حماس في لبنان رأفت مرة من مغبة أن يؤدي الخيار العسكري             حذر المسؤول   : بيروت
في معالجة األزمة في مخيم نهر البارد إلى تأزيم الوضع وتعقيد الحالة الراهنة، وانتقـال األزمـة إلـى                   

هـا  أماكن أخرى، ما يدخل الفلسطينيين واللبنانيين في أزمات متالحقة ومتنقلة يصعب عالجها والتحكم في             
وشدد مرة في تصريحات  .والسيطرة عليها 

يراً إلـى أن المـساعي                 
ال
وا

على رفض الحركة ألي عملية عسكمرة  وشدد   ".يستهدف الجيش اللبناني  
ى وحـدة الموقـف الفلـسطيني       عل" وأعرب عن حرص حركته      .الفلسطينيين في مخيمات لبنان للخطر    

المؤسس على حماية الفلسطينيين واحترام السيادة اللبنانية، وعـدم اسـتخدام الفلـسطينيين كـأداة فـي                 
  ."الصراعات المحلية أو ذات الطابع الدولي

  5/6/2007قدس برس 
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  فتح اإلسالم في انهيار ولن يستمروا أكثر من أيامعناصر :  عارفخالد .27
أن  ، في تصريحات خاصة لقدس برس     ،خالد عارف عضو قيادة حركة فتح في لبنان       أكد العميد   : روت

فـي  : "أضـاف ، و "نهياراللى مشارف ا    

28.

مخصـصة              
واسـتقدمت  ! طالق وإصابة األهداف  اإل" وجبة"طالق صواريخ الكاتيوشا أدخلت عليها تعديالت لزيادة        

الثالث، تموضـعت        

29.

ال تصل الجهود "من جهة، وتنظيم فتح اإلسالم من جهة أخرى، مخاوفه من أن اللبنانية 

بي
فتح اإلسالم ع"ما لديهم من معلومات تقترب من اليقينية تفيد بأن          

 تقديري فإنهم لن يستمروا أكثر من أيام، ألن كل المعلومات المتوفرة عنهم تفيد أنهم فقدوا السيطرة على                
ن ألحداث مخيم نهر البارد يعرفون أن هنـاك         يوأشار عارف إلى أن الجهات األمنية والمتابع       ".مواقعهم

إن " :جهات خفية دعمت هؤالء ووقفت وراءهم، لكن رفض اإلفصاح عمن يقصده بالجهات الخفية، وقال             
  ."األيام القليلة المقبلة ستكشف عنهم

  5/6/2007قدس برس 
  
  نتفاضة تنفيان أي تحرك لهما في البقاع العامة وفتح االالقيادة 

 وفتح  ، القيادة العامة مصطفى رامز    - نفى مسؤوال لبنان في الجبهة الشعبية     : 6/6/2007 السفير   جاء في 
مر مدسوسـة   ن اثارة هذا األ   أ أي تحرك للتنظيمين في مواقعهما في البقاع، وأكدا          ة،االنتفاضة نمر قدور  

 مـن  ن مواقعهما مراقبة تمامـاً أسالم، وشددا على  االنتهاء من فتح اإل  لى السالح الفلسطيني بعد   إللولوج  
  . قبل الجيش ويكنان له كل احترام وتقدير والتنسيق تام مع قيادته

لفتت في البقاع تحركات مشبوهة لعناصر القيادة العامة        : البقاع من   6/6/2007 المستقبل   في حين نشرت  
 السورية، وتحديداً في مرتفعات قوسـايا       -تاخمة للحدود اللبنانية    الموالية للنظام السوري في مواقعها الم     

الموالي للنظام  " فتح االنتفاضة "وتزامنت هذه التحركات مع استقدام تنظيم       .  قضاء زحلة  -وسهل كفرزبد   
ن مـن   أالمجاور لبلدة حلوى الحدودية، يعتقـد       " الوادي األسود "السوري عناصر إضافية إلى مواقعه في       

ففي بلدتي قوسايا وكفرزبد أكد شهود عيان وعدد من          .د من جنسيات سورية وعراقية وسودانية     بينها أفرا 
ثالث آليات عسكرية من معسكر وادي المعيصرة المتاخم للحدود السورية إلى سهل            " تقدم"أهالي المنطقة   

كفرزبد، وتموضعت هناك، وهي تحمل راجمات صواريخ روسية الصنع، متعددة الفوهـات 
إل

وليس بعيداً عن مواقع الراجمات . هذه اآلليات " لخدمة"عناصر متخصصة وإضافية    
طـالق صـواريخ   إل"  فوهـة 12"عناصر متخصصة بإطالق الصواريخ مزودة براجمات كورية الصنع       

مشاهدات ومعلومات األهالي تقاطعت مع ما روته مصادر أمنية عن هذا التطور الخطيـر فـي                 ".107"
الجيش اللبناني ضرب طوقاً أمنياً مشدداً حول معسكر الصواريخ         "ن  أالبقاعين األوسط والغربي، إذ أكدت      

ـ   وعزز حواجزه الثابتـة    "  القيادة العامة في لبنان    -مركز القيادة المركزية للجبهه الشعبية      "الذي يعرف ب
  .على الطرق المؤدية إلى تلة عين البيضا وجبل المعيصرة، أعلى مرتفعات قوسايا وكفرزبد

  
   يثير تساؤالتفتح اإلسالم عن  األنصار وتمايز عصبة..ةفي البارد متعثر التسوية 

  اللبنانيجيشلم يكتم مرجع فلسطيني معني بالمفاوضات الجارية مع ال:  عبد الكافي الصمد-طرابلس 
والحكومة 

المبذولة إلى نتيجة إيجابية قريبة، تضع حداً ألزمة مخيم نهر البارد، التي يزداد وضعها تعقيداً وصعوبة 
أي أمل إن بالنسبة إلى إيجاد مخرج مشرف مع كل يوم يمر، من غير أن يلوح في األفق، أقله في العلن، 

ويعرب المرجع عن خيبة أمله جراء  ."للجيش، أو وضع حد لمعاناة المدنيين والنازحين التي تتزايد يومياً
 من أجل إجالء الجرحى والمدنيين ودفن القتلى وإدخال مؤن ،قتةؤعدم القدرة على التوصل إلى هدنة م

مساعي التسوية متوقفة نهائياً في الوقت " نهر البارد، مشيراً إلى أن اإلغاثة والمساعدات إلى مخيم
الحالي، واالتصاالت مقطوعة تماماً مع األطراف المعنية، أقله من جهتنا، نتيجة تمسك كل طرف 

  ."بمواقفه
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 عن طرح مبادرات جديدة، يجري العمل عليها 

تعثر الحّل " من قلق هذه المصادر الخشية من أن يؤدي 

  :وتطرح المصادر سؤالين ترى أنهما مشروعان، هما
 لماذا تم القبول، على مضض، ببقاء مسلحي عصبة األنصار في مخيم عين الحلوة، ولم يتم التعامل 

 مطلوبون للقضاء "العصبة"م، برغم أن مسلحي 

30.

لم يكن لديه خيار سوى الدفاع عن 
لكن هناك خشية من نسيان ذلك وتغيي. يينالنفس وحيدا دون حلفاء استراتيج
 الفلسطيني، - في عيون العالم الخطيئة االصلية للصراع االسرائيلي67اريخ حيث أصبحت نجاتنا في 

جاهدة للتفاوض مع 

31.

رة بالقوة على منطقة صغيرة واستخدامها كرافعة لعملية سياسية تلزم إسرائيل باالنـسحاب             خاللها السيط 

في موازاة ذلك، وفي ضوء المعلومات التي تتحدث
يداً من األضواء حتى ال تلقى مصير سابقاتها من الفشل أو التعثر، أبدت مصادر فلسطينية بصمت، وبع

يدفع المنعطف الجديد لألحداث الذي يشهده لبنان والمنطقة، التطورات األمنية "مطّلعة قلقها البالغ من أن 
ويزيد. "نحو محطات غير واضحة المعالم

السياسي لألزمة من جهة، وعدم حسم األمر عسكرياً من جهة أخرى، إلى توريط الجيش أكثر، وإدخاله 
في حرب مخيمات جديدة، لم تغب بعد عن األذهان انعكاساتها السلبية السابقة، التي سيضاف إليها هذه 

ة دخول الحركات اإلسالمية األصولية على خطّها، بشكل أعنف وأشدخطورةالمر ".  

-
باألسلوب ذاته في مخيم نهر البارد مع حركة فتح اإلسال

  ؟"الحركة"دة، شأنهم شأن اللبناني بتهم متعد
 كيف رضي األطراف اللبنانيون المعنيون بأن تكون عصبة األنصار قوة فصل بين الجيش وتنظيم جند -

الشام في عين الحلوة، ولم يقبلوا اقتراح قوى التحالف الفلسطيني، منذ بداية أزمة نهر البارد، بوضع قوة 
 .ين حمام الدم الذي ال يخدم أياً منهما؟فصل مكونة منها، لتجنيب اللبنانيين والفلسطيني

  6/6/2007األخبار اللبنانية 
  
   أن تحقق السالم وحدها"اسرائيل"ـال يمكن ل :أولمرت 

إيهود اولمرت بمناسبة  رئيس الوزراء االسرائيليل مقاالنشرت الجارديان : أمان اهللا حسام -لندن 
ال يمكن السرائيل أن تحقق السالم " عنوان  تحت،1967الذكرى االربعين لحرب االيام الستة عام 

إن الشعب االسرائيلي كان يواجه االبادة في ظل تهديدات الدول المجاورة قبل حرب ، يقول فيه "وحدها
 وإنه كان قد بدأ في تخصيص المقابر الجماعية تحسبا لالسوأ وإنه 67

ره من خالل إعادة قراءة 
الت

وأضاف أولمرت أن الحكومات االسرائيلية المتعاقبة سعت . بحسب أولمرت
ورأى رئيس . ة وإنهاء الصراع لكن ذلك كله قوبل بالعنف واستهداف المدنيينالفلسطينيين لتحقيق تسوي

الوزراء االسرائيلي أن حل الصراع لن يكون إال بإنشاء حدود أمنة ومعترف بها لدول المنطقة وخاصة 
وجود دولتين متجاورتين مع بقاء القدس عاصمة أبدية السرائيل بحيث تصبح مدينة للسالم وأن تكون 

 . كل سكانها دون تفريق على أساس الدين أو العرق أو الطبقةمدينة ل
  6/6/2007بي بي سي 

  
   المصغرة تناقش اليوم إمكان استئناف التفاوض مع دمشق"االسرائيلية "الحكومة 

 12يجتمع اليوم المجلس الوزاري المصغر بحضور أولمرت و       :  حسن مواسي ووكاالت   -القدس المحتلة   
ارجية تسيبي ليفني والدفاع عمير بيرتس واالمن الداخلي آفي ديختر، لينظر في            وزيراً، بينهم وزراء الخ   

إمكانية استئناف المفاوضات مع سوريا، في وقت نقلت وسائل اإلعالم االسرائيلية عـن أعـضاء فـي                 
المجلس دعوتهم أولمرت الى قبول الدعوات السورية والرد عليها بمبادرة تسعى إلى إنهاء حال الحـرب                

ين، األول بـدء عمليـات      هان إسرائيل تخشى حدوث سـناريو     " هآرتس"وذكرت صحيفة    .رفينبين الط 
مقاومة ضد االحتالل في هضبة الجوالن السورية المحتلة في حال واصلت إسـرائيل رفـض إجـراء                 
مفاوضات، أما الثاني فهو احتمال حصول خطوة أكثر جرأة تتم بشكل سريع يحاول الجيش السوري من                
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منـاورات   أعمال تنظيف للمواقع العـسكرية و             
إلى وضع جهوزية للحرب أكثر مما كان في الماضي، لكن هـذا "، وصوال   "كبيرة

في أيدي سوريا منظومة صواريخ كبيرة جدا وألبعاد مختلفـة، وال"وحذر من انه    ". جاهزة للحرب غدا  
أت الحـرب، فـإن     إذا بـد  

  

32.

تدريبات مكثفة يجريها الجيش 

وعلينا ,  التدريبات تاتي لتجهيز الجيش الي طاريء
اما ".الل كل يوم للتدريب وجهزنا الثكنات لنكون على اتم االستعداد للهجوماستغ

وال يوجد نية للحرب ولكن هي رسالة باننا جاهزون للحرب في , دريبات تعتبر رسالة الى سوريا

33.
ة الضغط على 

، مقابل حلول وسط في )الشبح (22اإلدارة األمريكية لتزيد إسرائيل بطائرات إف
وقالت مصادر سياسية أنه يجب استغالل . ض على صفقة بيع القنابل الذكية للعربية السعوديةالعترا

 .من أجل امتالك إسرائيل لطائرة الشبح

34.

على مراحل عبر آلية تضمن عدم وصول أي من هذه االموال الى الحكومة التي ترأسها 

وفي السياق نفسه، اكد رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية عاموس يـدلين ان              .من الجوالن 
سوريا تجري استعدادات عينية في البنية الدفاعية، وتنفذ"

ال يعنـي أن سـوريا                  
           

"وهدد يدلين بأنـه      ".توجد حاجة لتحريك قوات من أجل تفعيل هذه المنظومة        
، الفتاً الى ان قوة الردع لدى اسرائيل زادت بعد حرب لبنان الثانيـة، وان               "السوريين سيخسرون الكثير  

والصواريخ الطويلة  " زلزال"السوريين يدركون أن إسرائيل دمرت خالل فترة قصيرة منظومة صواريخ           "
  ".في مناطق شمال نهر الليطاني" حزب اهللا"المدى لدى 

6/6/2007المستقبل 
  

  يشرع في تدريبات عسكرية على قرى وبلدات سورية"االسرائيلي"الجيش  
عن تدريبات مكثفة شرع فيها الجيش االسرائيلي على نماذج لقرى وبلدات  كشف التلفزيون االسرائيلي

وعرض التلفزيون صورا ل .سورية استعدادا لنشوب حرب بين البلدين
نحن " الذي قال, يلي بحضور وزير الجيش عمير بيرتس ورئيس هيئة االركان جابي اشكنازياالسرائ

 ".جاهزون ومستعدون الي تدهور في االوضاع على الجبهيتن الفلسطينية في غزة تحديدا وسورية
آمل ان ال تحدث حرب ولكن هذه"واضاف اشكنازي 

 بيرتس فقد قال ان هذه 
الت

 .الوقت الذي تقوم به سوريا ايضا باجراء تدريبات مكثفة لقواتها المسلحة
اعتبر التدريبات االسرائيلة تسخينا , ييل المحلل العسكري في القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلروني دان

ال يوجد قلق داخل القيادة السورية ولكن هناك تدريبات " واضاف قائال .الي حرب قد تندلع هذا الصيف
 .مكثفة لم يسبق لها مثيل وشراء اسلحة ومواد قتالية

  5/6/2007وكالة معا 
  
  22 بطائرات إف"سرائيلا"مرت سيضغط على اإلدارة األمريكية لتزويد أول 

قالت مصادر إسرائيلية أن إيهود أولمرت، سيحاول في زيارته القريبة إلى الواليات المتحد
عدة قضايا ومقابل عدم 

ا
العالقة المميزة بين الواليات المتحدة واإلدارة األمريكية الحالية 

لى الساحتين؛ وقال مسؤول سياسي إسرائيلي أن إسرائيل على استعداد لحلول وسط في عدة قضايا ع
يقف أولمرت : " وقال المسؤول. الفلسطينية والشمالية، مما قد ينتج ذلك أرضا خصبة لتجاوب أمريكي

 . اليوم على مفترق اتخاذ قرارات واسع جدا، على مستوى الساحتين الفلسطينية والشمالية
 6/6/2007 48عرب 

  
   وعريقات ينفي تدرس تحويل أموال الى الفلسطينيين"سرائيلا" 

 مصادر اسرائيلية يوم الثالثاء إن اسرائيل تدرس إعادة ما يصل هقالت ما 5/6/2007رويترز  وكالة نقلت
الى نصف عوائد الضرائب التي تحتجزها من الفلسطينيين في اطار مسعى تقوده الواليات المتحدة لدعم 

 400 مليون دوالر و300وأضافت المصادر أن اسرائيل قد تحول ما يتراوح بين  .الرئيس محمود عباس
مليون دوالر 
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وتشير تقديرات مسؤولين فلسطينيين الى أن اسرائيل تحتجز نحو 
وقال مسؤولون ان االوامر صدرت فيما يبدو بناء  . مليون دوالر من عائدات الضرائب الفلسطينية70

لحكومة الفلسطينية بأموال أو من أسر اسرائيليين اسرائيلية تدين ا

35.
قانون "ن خبراء قانون في وزارته بإعادة صياغة 

 الذي يمنع تعويض فلسطينيين لحقت أضرار بهم جراء العمليات "االنتفاضة
 "قانون االنتفاضة"ان أمر بإعادة صياغة م أمس بأن فريد"هآرتس"وأفادت صحيفة  .ينيةألراضي الفلسط

 -قانون أساس "لتعديل 

36.

واضاف .  الماضيةاً شهر11الـ فلسطينيا من سكان قطاع غزة خالل 2
بانه استخدم ما اسماه بقو" هآرتس"الشاباك في تقريره وفقا لما نقلته صحيفة 

 عملية اعتقال ما 72سمح له باعتقال الشخص والتحقيق معه لمدة اربعة ايام قبل عرضه امام قاضي في 
وقسم الشاباك عمليات االعتقال المذكورة الى  

37.
 اإلسرائيلية أمس عقد مؤتمر فلسطيني عت الشرطة

 الحتالل إسرائيل األراضي الفلسط40في القدس الشرقية في الذكرى الـ
، في أحد "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية كيف نحول الشعار إلى واقع"قد المؤتمر الذي يحمل عنوان

وأبلغت  ".ي القدس

يتم حاليا بحث االمر لكن لم "وقال مصدر اسرائيلي رفيع ضالع في المسألة   .حركة حماس أو نشطائها
وان أي تحويالت " انسانية"ض وقال مسؤول اسرائيلي آخر ان االموال ستخصص الغرا ."يبت فيه بعد

 .قد تتم على مراحل تمتد الى عدة أشهر
0

على مطالبات بتعويضات من شركات 
  .قتلهم النشطاء

 عريقات في تعقيبه على ما ذكرته القناة صائب هقال ما 6/6/2007 وكالة فلسطين برس وأوردت
ان الجانب الفلسطيني لم يبلغ بأي معلومات من "موال،  األ تحويلعنالعاشرة من التلفزيون االسرائيلي 

 ".حول تحويل أموالالجانب االسرائيلي 
 
  "قانون االنتفاضة" صياغة تعيدتل أبيب  

 أمر وزير القضاء اإلسرائيلي دانييل فريدما:يو بي آي
العسكرية لجيش االحتالل في 

ا
الذي ألغته المحكمة العليا اإلسرائيلية قبل ستة أشهر حتى لو كانت هناك حاجة 

 من وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قد رفضت في اجتماعها أول ."كرامة اإلنسان وحريته
لدى بحثها في مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست ميخائيل » قانون االنتفاضة«أمس إعادة تشريع 

  .إيتان من حزب الليكود لتعديل قانون األضرار المدني
  6/6/2007األخبار اللبنانية 

  
 شهرا11ًقطاع خالل ال فلسطينيا من سكان 245جهاز الشاباك يعترف باعتقال  

في تقرير هو االول من نوعه قدمه اليوم الثالثاء للجنة القانون والقضاء التابعة " الشاباك"اعترف جهاز 
45للكنيست اإلسرائيلي باعتقال 

ة التي اعد االعتقال الخاص
ت

.من مجمل عمليات االعتقال التي نفذها% 30يشكل 
 فلسطينيا 153ال  حيث جرى اعتق2006مرحلتين تمتد االولى منها على مدى النصف الثاني من عام 

 مواطنا 92 حيث اعتقل 2007فيما تمتد المرحلة الثانية على مدى االشهر الخمسة االولى من عام 
 .فلسطينيا من سكان قطاع غزة

  5/6/2007وكالة سما   
  
  تمنع عقد مؤتمر فلسطيني في ذكرى النكسة"سرائيلا" 

من: ب.ف. عبد الرؤوف أرناؤوط، أ- رام اهللا، القدس
وكان من المفترض أن . ينية

يع
 األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين فاالئتالف"فنادق القدس الشرقية بمبادرة من 

الشرطة اإلسرائيلية المنظمين مساء أول من أمس بمنع المؤتمر وانتشرت صباح أمس في محيط الفندق 
بأمر من وزير األمن "وأكد الناطق باسم الشرطة ميكي روزينفلد أن المؤتمر حظر . للتأكد من عدم عقده
 ".مرتبط بالسلطة الفلسطينية"نه أل" الداخلي آفي ديختر
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38.

من القومي، قدم وثيقة للحكومة االسرائيلية بعد اربعة ايـام           ان مجلس اال       
من الحرب اقترح فيها انهاء الحرب، معتبرا ان الجيش كان قد حقـق معظ

واصلة الحرب لن تكون في مصلحة اسرائيل، لكن المجلس الحكومي السباعي الذي شارك فيه رئـيس                
مـل المجلـس             

39.

وينص القانون الذي صودق عليه بالقراءة األولى على أن يكون تمثيل  .2004 العام 
مالئم للمواطنين العرب في الشركات الحكومية، كذلك تمثيل المناسب للنساء ولذ

ومة على قبول العرب للعمل في الشركات الحكومية بنسبة مالئمة لنسبتهم من السكان ويجبر القانون الحك
يئة الكنيست على قانون آخر لكتلة 

41.

هم يتحدثون اآلن عن تغيير كامل للخارطة وذلك بالتخلص من " وأضاف". ن العرب في المدينة
ة وضم الكتل االستيطانية وبناء وحدات سكنية تجمعات سكانية فلسطيني

القضية الديمغرافية "شدد التفكجي، الذي يتابع عن كثب النشاطات اإلسرائيلية في مدينة القدس، على أن 
ن  القضية تؤرق اإلسرائيليي

ويشير في هذا الصدد إلى أن الحكومات ". الصراع اآلن هو صراع ديمجرافي"وقال ". بشكل كبير

  6/6/2007الوطن السعودية 
  
  أيام من الحرب من اندالعها4أوصى بوقف الحرب بعد " سرائيلياال "القومياألمن  

ضمن المستندات والشهادات االسرائيلية التي تكشف عـن المزيـد مـن            :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
اخفاقات الحرب على لبنان تبين

ـم االهـداف الممكنـة، وأن              
م

 الحرب عمير بيرتس، لم يبحث الوثيقة وأهملها، كما تعاالوزراء، ايهود اولمرت، ووزير   
 مجلس االمن القومي هو اول اقتـراح قـدم           وتبين ان وثيقة   .الوزاري المصغر بإهمال مع هذه الوثيقة     

وتركز االقتراح اساسـا    . لتقصير مدة حرب لبنان الثانية، لكنها لم تتضمن أي خطة لكيفية انهاء الحرب            
  .حرب وتحقيقهاعلى اهداف ال

  6/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  صادق على قانون كان تقدم به بشارة لتشغيل العرب في الشركات الحكوميةيالكنيست  

سجلت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلماني ،اليوم الثالثاء، إنجازين برلمانيين بعدما صادقت هيئة 
. الذي تقدمت به كتلة التجمع وبادر إليه النائب السابق د" ةالشركات الحكومي"الكنيست العامة، على قانون 

عزمي بشارة في
. وي القدرات المحدودة

كما صادقت ه .بعد عشرات السنين من التمييز واالجحاف بحقهم
 وحسب القانون فإن كل. التجمع بادر اليه زحالقة إللزام أعضاء السلطات المحلية بدفع ضريبة االرنونا

عضو سلطة محلية ال يدفع رسوم االرنونا لمدة تزيد عن سنة كاملة سيبعد عن منصبه حتى يسدد ديونه 
 .للسلطة المحلية

 5/6/2007 48عرب 
 

  في تصعيد اسرائيلي على غزة والضفةمواطن فلسطينياستشهاد  .40
راح استشهد مواطن فلسطيني واصيب سته آخرين من عائلته بجراح وصفت ج:  حكمت يوسف-  غزة

اثنين منهما في حالة الخطر الشديد اثر اقتحام قوات االحتالل لمنزلهم الكائن في حي الرامه بمدينة الخليل 
 .بالضفة الغربية المحتة

  6/6/2007وكالة سما 
  
 إسرائيل تسعى لحسم معركة الديمجرافية بعد أن نجحت في الجغرافية: التفكجي 

 مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل قال:  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس المحتلة 
القضية التي تؤرق اإلسرائيليين اآلن هي القضية الديمجرافية ولذلك هم يريدون التخلص "التفكجي، إن 

من السكا
". جديدة في األراضي الفارغة

وي
تقف خلف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي المحموم في القدس الشرقية فهذه
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  مخلفة دماراً وخراباً"فاه.42
حي ك"انسحبت قوات االحتالل من داخل المنطقة المسماة  :محمد الجمل

أقصى شرق محافظة رفح، وبعض المناطق التي " خط الهدنة"التجاري الواقع على خط التحديد " صوفاه
 ساعة من 24ر من 

43. 
ل المواطنين، خالل عملية 

االجتياح واسعة النطاق، التي شنتها في بلدة قباطية، جنوب جنين، وأسف
واقتحمت قوات . ، بعضهم أقارب مقاومين مواطنا15ًى األقل، بالرصاص، واعتقال ما ال يقل عن 

افقها جرافتان، قباطية من عدة محاور، وفرضت 

44.

في أجواء من العنف نتيجة 
وقالت . االقتتال بين الفصائل وفي ظل احتالل مستمر منذ اربعين عاما

". دو مستقبل االطفال الفلسطينيين قاتما، ولم تكن الشروط االمنية في غزة يوما سيئة الى هذه الدرجة
وتابعت . فتح وحماس منذ مطلع السنة

45.
 شخصيات فلسطينية وعربية إلطالق حملة لجمع مليون توقيع على عريضة يبلغ طولها 

  

اإلسرائيلية تمكنت من تحقيق انتصار جغرافي على مدى السنوات األربعين الماضية والنتائج تتحدث عن 
 . نفسها

  6/6/2007الوطن السعودية 
  
صو"قوات االحتالل تنسحب من محيط معبر : رفح 

، المحاذي لمعبر "رم أبو معمر
"

فجر أمس، بعد أكثكانت تحتلها في محيط المنطقة المذكورة، في ساعة مبكرة من 
عدوان متواصل، خلف دماراً وخراباً واسعين في المنازل والمزارع ومرافق البنية التحتية، إضافة إلى 

  .اعتقال أربعة شبان ونقلهم إلى جهة غير معلومة
  6/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  مواطنا15ً واعتقال اجتياح إسرائيلي لقباطية ُيلحق أضراراً كبيرة بأربعين منزالً

خلّفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، دماراً كبيراً في مناز: محمد بالص
ر عنها إصابة سبعة مواطنين، 

عل
 آلية عسكرية، تر40االحتالل، المعززة بأكثر من 

حصاراً محكماً على البلدة القديمة منها، والتي تدعي سلطات االحتالل، أن مطلوبين ألجهزتها األمنية، 
  .لمداخل الرئيسية والفرعية للبلدةيتحصنون فيها، وذلك بعد أن أغلقت جميع ا

  6/6/2007األيام الفلسطينية 
  
  ثلثا األسر الفلسطينية تحت عتبة الفقر: اليونيسيف 
 مليون يورو، لتلبية 19،1 مليون دوالر، 25،8طلبت منظمة األمم المتحدة للطفولة يونيسيف : ب.ف.أ

ي فقر مدقع والحاجات الملحة للنساء واألطفال الفلسطينيين الذين يعيشون ف
 2007في منتصف "اليونيسيف 

يب
 قتلوا في اقتتال حركتي  طفال على االقل20وأضافت المنظمة ان 

ان حوالي ثلثي االسر في االراضي الفلسطينية المحتلة تعيش تحت عتبة الفقر في حين تعجز ثماني اسر 
  . في غزة عن تأمين حاجاتها الغذائية اليومية من دون مساعدة10من اصل 

  6/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  عريضة مليونية وبلدية فلسطينية : هويد القدسحملة لمواجهة ت 

تستعد: رام اهللا
 متر، سيتم تقديمها إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تطالبه بالتدخل المباشر لوقف 500

وأشارت الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس . حتلة وسكانهاالحملة اإلسرائيلية بحق القدس الم
 هذا النشاط وإن كان لن يوقف إجراءات العزل والتهويد التي تتعرض لها المدينة "والمقدسات إلى أن

المحتلة، إال انه سيساهم في تحريك الجمود الذي يعتري موضوع القدس على جميع المستويات العربية 
. "واإلسالمية
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ي سياق متصل، أعلن التجمع المقدسي للمؤسسات األهلية عن نيته البدء بحملة دولية واسعة لتشكيل أول 
جراءات التعسفية التي 

   االنتفاضة مجدداً يعتبر مساً خطيراً بأهالي األراضي المحتلة.46
ربية في إس لحقوق األقلية الع-عدالة"قال مركز : شفاعمرو

من جديد مساً خطيرا في حقوق " االنتفاضة"إلسرائيلي، بروفيسور دانييل فريدمان، سن قانون 
، أن هذا التجديد يعتبر استهتاراً بحياة الفلسطينيين 

         

47.

جماع القوى وقع ا

لف، 
الذين عقدوا اجتماعات متسارعة مهدت الستقرار تام يشمل هذه المخيمات ال

ح وحركة فتح تضبطان االمن في مخيمات منطقة صور، ويتعاونان مع السلطات الكفاح المسل. السترخاء
لكن هذه . ة نارية على سبيل المثال

  تقرير لألمم المتحدة يحذر من اختفاء قطاع صيد األسماك في غزة  .48

ف
بلدية فلسطينية داخل القدس تعنى بشؤون المقدسيين في محاولة لمواجهة اإل
ين مؤسسة أهلية وغير تمارسها بلدية االحتالل بحقهم، حيث عقد لهذه الغاية اجتماع ألكثر من أربع

حكومية بحضور شخصيات دينية واعتبارية في حي الشيخ جراح في القدس تم خالله اإلعالن عن البدء 
  . في الحملة

  6/6/2007السفير 
  
سن قانون": عدالة" 

وم، إنه يعتبر محاولة وزير القضاء ، الي"رائيل
ا

وأضاف عدالة. الفلسطينيين سكّان المناطق المحتلّة
وأكد . هم وبأمالكهم، إذا شرع الكنيست هذا القانون من جديدوأمالكهم، ألن أحداً لن يدفع ثمن المس ب

مركز عدالة، أن القانون اإلنساني الدولي واإلسرائيلي أيضاً، يناقضان اقتراح القانون الذي طالب وزير 
  .القضاء بتحضيره

 6/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
    مخيمات صور في منأى عن الجماعات المتشددة 

ال سالح ظاهرا في مخيمات صور سوى سالح حركة فتح والكفاح المسلح، ال :  حسين سعد-صور 
هذه الالءات وغيرها . مطلوبين وال فارين من وجه العدالة اللبنانية، ال وجود رسميا للجماعات المتطرفة

من القضايا المتعلقة بشأن الالجئين الفلسطينيين في مخيمات منطقة صور، هي م
كل القوى من . الفلسطينية الرئيسية التي تتقاطع عند التوافق على الخط االحمر ألمن هذه المخيمات

فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني، وصوال الى انصار اهللا وحزب التحرير، موجودون 
السود شمال مدينة صور، حتى في رقعة انتشار المخيمات والتجمعات الفلسطينية الممتدة من منطقة ابو ا

تكاد القوى الفلسطينية في . الرشيدية الواقع على كتف المدينة الجنوبي، لكن بشكل متفاوت وبنسب مختلفة
مخيمات صور، والى جانبها االجهزة االمنية اللبنانية، التي تتابع الوضع بدقة، ان تجزم حتى اليوم بعدم 

  . ند الشام، عصبة االنصار وفتح االسالموجود الجماعات االصولية المعروفة مثل ج
فور اندالع االشتباكات في مخيم نهر البارد وبعض احياء طرابلس، بين الجيش اللبناني وفتح االسالم 
ومن ثم انتقالها الى عين الحلوة مع جند الشام، أتسعت عيون المراقبة على مخيمات الالجئين في منطقة 

وتزامنت المراقبة واالستطالع المكثفين الذين وصال الحقا . حداثصور، تحسبا ألي امتدادات لتلك اال
الى تفحص النازحين من مخيم نهر البارد، مع استنفار سياسي لفصائل منظمة التحرير وقوى التحا

تي يسودها جو من 
ا

اللبنانية واالجهزة االمنية في تسليم اي مطلوب ولو كان سارق دراج
الطمأنينة، على حد تعبير أكثر من قيادي فلسطيني ومسؤول لبناني، ال تلغي التنبه النتقال الجماعات 

الصولية الى النسيج الفلسطيني في مخيمات المنطقة، التي تتداخل من خالل العقائد والمصاهرات ا
  . والعالقات مع آخرين في مخيمات الشمال وصيدا، خاصة اذا ما طال امد معارك مخيم نهر البارد

  6/6/2007السفير 
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 لتهديد االنقراض في حال إبقاء السلطات اإلسرائيلية 

ة المصرحة لدخول قوارب 
الصيد الفلسطينية مما أدى إلى مقتل وجرح الصيادين الفلسطينيين، باإلضافة إ

ر امني وخصوصاً فيما يتعلق قامت السلطات اإلسرائيلية بفرض هذه القيود تحت تبري: "وقالت . مستمر

 6/6/2007ر 
  

 العربي المسيحي في القدس يدعو إلى تعزيز الوجود العربي في المدينةمنتدى  .49
بمناسبة الذكرى األربعين الحتالل المدينة دعا فيه إلى 

 .قدس

50.

 ألف مستوطن في قلب الضفة 450ن 
وشيدت شب.  مليون فلسطيني2,5الغربية والقدس المحتلة بين أكثر من 

وقد أفاد تقرير البنك الدولي الصادر في أيار . ام المستوطنين فقط في عمق األراضي الفلسطينيةستخد
 أن جدار الفصل الذي تستمر إسرائيل باقامته في األراضي الفلسطينية والنظام المرتبط به والقيود 200

كة للمستوطنين ي تضعها على التخطيط الهيكلي وحركة الفلسطينيين تهدف إلى تعزيز حرية الحر
  .لتوسع االقتصادي للمستوطنات على حساب الشعب الفلسطيني

  6/6/2007القدس الفلسطينية 

  
 تصعد من حملتها العالمية ضد مخطط ويسكونسين" صوت العامل .51

قالت األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية أوشا، ان قطاع صيد األسماك :  المحتلةالقدس
الفلسطيني يواجه انخفاضا طويل األمد ويتعرض

ال يوجد :" لةوحسب تقرير األمم المتحدة الذي نشرمؤخرا في القدس الشرقية المحت. على القيود الحالية
اتصال رسمي بين الجيش اإلسرائيلي والصيادين الفلسطينيين حول المساح

لى تعرضهم لالعتقال 
ال

  .بعملية تهريب األسلحة والسلع المحظورة قانونياً
وشدد الصيادون على ان هناك ضرورة لتعليم حدود الصيد بشكل واضح ربما من خالل نصب العوامات 

  . البحرية لتأكيد اتفاق الجهتين على المساحة المحددة لممارسة عملية الصيد
الدستو

ال
أصدر المنتدى العربي المسيحي في القدس بيانا 

العمل على تعزيز الوجود العربي بالمدينة الذي بات في خطر، ودعا العرب إلى أن تشكل الذكرى 
حتالل المدينة حافزاً للعمل الجاد النهاء االحتالل والحفاظ على عروبة الاألربعبن ال

 5/6/2007 48عرب 
  
  القطاع الزراعي الفلسطيني مهدد باالنهيار الكامل 

 بعثت االغاثة الزراعية الفلسطينية والجمعيات الشريكة برسالة مفتوحة لقوى :زكي ابو الحالوة -القدس 
  . ا ان القطاع الزراعي الفلسطيني مهدد باالنهيار الكاملالثماني العظمى اكدت فيه

واكدت الرسالة ان اسرائيل واصلت بقوة االحتالل، سياسة اإللحاق والضم والسيطرة على األرض 
كما لم تتوقف عن مصادرة واغتصاب األراضي . الفلسطينية وحجز الشعب الفلسطيني في سجن كبير

ار الفصل العنصري على األراضي الفلسطينية في تحد وانتهاك الزراعية ومصادر المياه ببنائها جد
 حيث بات القطاع الزراعي 2004صارخين لفتوى محكمة العدل الدولية في الهاي الصادرة في تموز 

فحسب التقارير واإلحصائيات الدولية، تسيطر إسرائيل حاليا على أكثر  .الفلسطيني مهددا باالنهيار الكامل
من مصادر المياه السطحية والجوفية المتاحة لالستخدام % 89لغربية، وعلى من الضفة ا% 50من 

كما قامت إسرائيل بجلب وإسكان أكثر م. اإلسرائيلي والفلسطيني
كة من الطرق االلتفافية واألنفاق 

ال
7
الت
وا

  
  
  

"
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52.

 
من التبول الالإرادي بسبب حاالت نفسمن األسر الفلسطينية يشكو أطفالها 

لرعب ومشاهد قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها المدنيين، وغير ذلك من مشاهد العنف يولد لدى 
ن عالج تلك الحاالت يحتاج إلى فترات 

53.
م اإلسرائيلين، ظهر امس، اعتصاما في ساحة قريبة من المدرسة 

اإلبراهيمية المجاورة للحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، رف
ودعا المشاركون في االعتصام، الذي حاصرته . سالم العادل بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي

 االحتالل ورموزه من 

  .منعوهم من التجول

54.

ان مكتب الخدمات : وقال. ية االجتماعية و الصح
لحركة حماس في مخيم شاتيال، بادر الى تأمين بعض الحاجات بالتعاون مع جماعة 

  . ظيم دورات دراسية لالوالد فيما يجول المستوصف النقال على النازحين لمعالجة المرضى
 يتحملون مسؤولية االعتداء على 
الجيش، ونحن نحترم مسيرة السلم االهلي واالمن واالستقرار في لبنان، ودعا الى وقف اطالق النار فورا 

تواصل جمعية صوت العامل النقابية في الناصرة نشاطها وحملتها السقاط مخطط ويسكونسين المشؤوم 
ة الناصرة، وتتركز الحملة الحالية ضد الشركات االجنبية المطبقة للمخطط وذلك ضمن المطبق في مدين

 .فعاليات ونشاطات نقابية عالمية في بلجيكا ومنظمة العمل الدولية في جنيف
 5/6/2007 48عرب 

 
  غالبية أطفال فلسطين يعانون أمراضا نفسية 

ن غالبية أطفال فلسطين يعانون أمراضا أوضحت مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني أ : وائل بنات- غزة
وذكرت المؤسسة، أنه في دراسة طبية أجريت على الحالة النفسية للطفل الفلسطيني في ضوء . نفسية

اإلجراءات القمعية لالحتالل اإلسرائيلي تبين أن غالبية األطفال يعانون أمراضا نفسية مزمنة، وأن الكثير
وذكرت الدراسة أن الخوف  .ية

وا
األطفال أمراضا نفسية، تتزايد بتزايد االنتهاكات اإلسرائيلية، وأ

وطالبت المؤسسة المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية بالتدخل إلنقاذ الطفل الفلسطيني من  .زمنية طويلة
كما طالبت المجتمع الدولي أن يرسل وفوداً إلى األراضي المحتلة لالطالع . همجية االحتالل اإلسرائيلي

 .سية لعالج األطفالعلى الواقع المأساوي الذي يعيشه الطفل الفلسطيني والمساعدة في إنشاء مصحات نف
 6/6/2007الوطن السعودية 

  
 نشطاء سالم إسرائيليون يعتصمون في الخليل رفضا لالحتالل 

نظم المئات من نشطاء السال: لندن
حتالل ومطالبة بتحقيق ضاً لال

ال
القوات االسرائيلية، بتحرير األراضي الفلسطينية المحتلة وإزالة كافة أشكال

 الخليل وفي كافة األراضي الفلسطينية استعمار وحواجز وتدابير عسكرية بحق الفلسطينيين في مدينة
ونظم مستوطنون تظاهرة مضادة، وطالبوا بطرد نشطاء السالم الذين طوقهم الجنود والشرطة . المحتلة

بالمعتصمين و
  6/6/2007الشرق األوسط 

  
   عائلة من البارد منتشرة في المناطق و حماس تنظم جولة في شاتيال 3000 

التنمية االنسانية نزوح ثالثة االف عائلة من مخيم النهر البارد الى المناطق اللبنانية أحصى مركز 
االخرى، واعلن تقديم مستلزمات اللجوء المؤقت لهؤالء في اماكن نزوحهم من تموين وكساء 

  . واحتياجات
لالجئين الى ذلك، نظمت حركة حماس جولة ميدانية لالعالميين امام روضة االقصى في مخيم شاتيال 

واشار منسق العمل . الفلسطينيين، لالطالع على اوضاع النازحين الى هذا المخيم من مخيم نهر البارد
 نازح في مخيم شاتيال يقيمون عند اقرباء لهم وفي 1200االجتماعي في شاتيال فهد حسين الى ان هناك 

المؤسسات العامة ويعانون مشاكل كثيرة في الخدمات
كما تم . عباد الرحمن

تن
ين الان الفلسطيني: وقال المسؤول االعالمي لحركة حماس رأفت مرة
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55.
ى ضرورة الوحدة والتالحم بين أبناء 

نشعبنا لمواجهة كافة التحديات والعدوان اإلسرائيلي المتواصل على شعبنا م
جاء ذلك خالل .  القانون الدولي واإلنساني يلزمان االحتالل بحماية المدنيين وحق تقرير المصير

 برفح بالتعاون المركز الفلسطيني لحقوق 

             

56.

سية ومع اقتراب االمتحانات 
وكذلك تواصل اليونيسف.  عاما18ً و14الرسمية للشباب في الفئة العمرية بين 

كما أن .  الصحية لالجئين الفلسطينيين النازحين والعائالت المضيفة في شمال لبنانلمياه والمستلزمات
ن الحلوة لالجئين الفلسطينيين 

   دوالرات   6 أسر الجندي االسرائيلي إلى  شارك فيليص راتب شهيد .57

إن هذا ": "ر لحقوق اإلنسان
من سقطوا دفاعاً عن استخفاف حقيقي بأرواح الشهداء وإنكار لتضحيات 

الشهداء وذويهم، على 

العادة النازحين، وهناك اطراف كثر تحاول تعقيد االزمة وتسعى الغراق الفلطسينيين واللبنانيين، وشدد 
  .زمة بل يفاقمهاعلى ان الخيار العسكري ال يحل اال

  6/6/2007السفير 
  
  التأكيد على الوحدة والتالحم لمواجهة التحديات والعدوان اإلسرائيلي 

أكد حقوقيون وأكاديميون وبرلمانيون عل:  نادر القصير-رفح 
ذ عقود طويلة مشددين على 

أن
مهرجان جماهيري نظمه مجلس طلبة جامعة القدس المفتوحة
" الوفاء لفلسطين"ني بالمحافظة تحت شعار اإلنسان، أمس، شارك فيه العديد من مؤسسات المجتمع المد

  . عاما على حرب حزيران بمقر الجامعة برفح40بمناسبة مرور 
 6/6/2007الحياة الجديدة 

  
  معاناة بالجملة للطالب الفلسطينيين المهجرين من نهر البارد 

امعة بيروت العربية،  طالبا من ج114 طالبا من سكان مخيم نهر البارد، من بينهم 250يعاني نحو 
ظروفا صعبة تحتاج الى معالجة سريعة، في ظل استمرار القتال من دون أفق لحل سريع، ما يزيد من 
هذه المعاناة، ليس أقله على المستوى النفسي، وسط أزمة خانقة يمر بها الطالب، نتيجة انقطاع التواصل 

لقد : من جهة أخرى، تقول اليونيسيف. مامع عائالتهم المهجرة في طرابلس منذ أكثر من خمسة عشر يو
اغلقت الصفوف في مخيم البداوي وتحولت المدارس فيه الى مالجئ آلالف الالجئين الذين هربوا من 

 ألف شخص قد غادروا مخيم نهر البارد 21ويقدر أن يكون حوالى . عنف المعارك في مخيم نهر البارد
نتيجة لذلك، لم يستطع طالب . ما في مدارس أو عند عائالتمنذ بدء المعارك وتعيش أغلبية األسر إ

المخيم ارتياد المدرسة لفترة اسبوعين في وقت حرج جداً من سنتهم الدرا
 إرسال المواد الملحة 

كا
المنظمة تقوم، بالتعاون مع االونروا، بمراقبة األزمة الناشئة في مخيم عي

فال على وكما في كل النزاعات، تطالب اليونيسف بوضع حماية األط. بالقرب من صيدا، جنوب لبنان
  . رأس األولويات، بما في ذلك سالمتهم وإمكانية وصولهم الى المساعدات

  6/6/2007السفير 
  
تق

المهزلة الحقيقية في التعامل مع الشهداء ''في قطاع غزة، ما وصفته ب" مؤسسة الضمير"استنكرت : غزة
 شيكل، 24ن، والتي تجلت في قضية راتب الشهيد محمد فروانة الذي تم تقليص راتبه الى الفلسطينيي

مؤسسة الضمي"وقال خليل أبو شماله مدير ". دوالرات، فقط بعد استشهاده6
  ".كرامة األمة

  
لقد طالبنا مراراً وتكراراً من السلطة أن يحفظوا كرامة األسرى وذويهم و"واضاف 

قاعدة أن ال يتحول هؤالء إلى متسولين يقفون في طوابير طلباً للمساعدة، ولكن حتى اآلن نحن نستقبل 
  ".شكاوى عديدة من ذوي الشهداء واألسرى حول اآللية التي يتم التعامل فيها

  6/6/2007اد االماراتية االتح
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58.

ة فأطلقت حملة شعبية  من مختلف المشارب الفكرية والسياسي
عالوة على البيان المرفق تبنت  .مناهضة لالحتالل ومن أجل رفع الحصار
وكانت لجنة مصغرة انبثقت عن الحملة الشعبية قد التقت وزير . قافية وإعالمية تدوم حتى نهاية العام

ق ضمن المساعي لفضح 

59.

 أن ،ردنسابق لحزب جبهة العمل اإلسالمي في األ
أوضاع العرب والمسلمين بل وحتى الفلسطينيين هي اليوم أسوأ من أيا

نحن في المدى المنظور واثقون من أن كل احتالل ال بد أن يزول مهما طال الزمن، لكن : "، وقال196
، لكن االستعمار 

60.

ـل العـدو       
ربية وأضاف اليها الجوالن، احتالل فلسطين، وسيطرته على الضفة الغ     

 .عدة، وحسن التدريب، واالرتقاء بالروح المعنوية، والحرص على اعداد الشعوب للدفاع عن األوطـان             
شعوب لـم تعتـرف             

61.

  
 إطالق حملة شعبية ضد االحتالل ومن أجل رفع الحصار عن المناطق الفلسطينية 

بمناسبة الذكرى األربعين لالحتالل تنادت مجموعة من المثقفين والسياسيين والناشطين األهليين أبناء 
المجتمع الفلسطيني داخل الخط األخضر

الحملة سلسلة فعاليات سياسية 
وث

 للتعاون والتنسي، أمس،مصطفى البرغوثي في رام اهللا. اإلعالم الفلسطيني د
 وتجدر اإلشارة .االحتالل والعمل من أجل إنهائه وإيصال حقيقة قضية شعبنا للعالم والمجتمع الفلسطيني

 .وديع عواودة: الى أن منسق الحملة هو
  5/6/2007 48عرب 

  
  مع إسرائيلعالقتهم المطلوب من العرب والمسلمين تجميد : إسحق الفرحان 

التي لها عالقات من أي نوع مع ، و الدول العربية واإلسالمية مجتمعة،دعا وزير أردني سابق :انعم
 والعمل على تحرير ، من أجل مناصرة القضية الفلسطينية، إلى تجميدها في الوقت الراهن"إسرائيل"

 الرئيس ال،وأكد الدكتور إسحق الفرحان .األقصى
حزيران / م ما قبل نكسة يونيو

7
كانت مفتتةوضع األمة كان قبل أربعين سنة أحسن حاال مما هو اآلن، صحيح أن األمة 

وحمل الفرحان مسؤولية هذا الوضع إلى جميع  ".زادها تفتيتا، فالوضع أسوأ من السابق من دون شك
  .المؤسسات السياسية والحزبية العربية واإلسالمية

  5/6/2007 خدمة قدس برس
  
  نيحذران في ذكرى حرب حزيران من مشاريع التوطي" العمل اإلسالمي"و" حق العودة" 

 أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في األردن على حق العودة ورفض                :عمان
خطورة الـسيناريو األميركـي     "وحذرت اللجنة من     .التوطين، وشددت على ضرورة استمرار المقاومة     

تمهيـدا  , رهم داخليا الصهيوني في لبنان والرامي إلى تجريد الفلسطينيين هناك من السالح، ومن ثم تهجي            
 ".لحصر تجمعاتهم داخل ثالثة تجمعات لتسهيل التوطين والترحيل إلى دول الجوار وإسقاط حق العـودة              

وطالبت بااللتزام بميثاق الجامعة العربية الذي يعرف فلسطين التاريخية كاملة غير مجزأة، والعودة إلـى               
حتالل والعدوان اإلسرائيلي المستمر علـى أبنـاء        وتفعيله في مواجهة اال   "ميثاق الدفاع العربي المشترك     

على يد قوات الكيان الصهيوني     "وفي بيان اصدره في الذكرى، قال حزب جبهة العمل االسالمي            ".شعبنا
م حيـث أكم1967المدعومة من االرادة األميركية المتصهينة في الخامس من حزيران عام           

ودعا البيان الى اعـداد      ".وسيناء    
ال

امتالك القرار من مبادئنا ونستنفر طاقات أمتنا، فالـ"ودعا البيان االمة العربية الى      
باالتفاقيات التي صنعتها الهزيمة، وعبرت عن شموخها بمقاومة باسلة الحقت هزائم بالعدو            بالهزيمة، وال   

  ".الصهيوني واالدارة االمريكية، فهما غارقتان في أوحال العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان
 6/6/2007الغد األردنية 

  
  "  االسالمفتح " مناستسالم عناصرو ..طائرات اسرائيلية تراقب: البارد نهر مخيم 
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في منطقة ضيقة في المخيم، وأشـارت إلـى أن          " فتح االسالم "ت تحاصر عناصر من       

كـن  

 مفاوضات مع حركة فتح تمهيدا لالستسالم للسلطات اللبنانية طـالبين           الم بدأوا     

وذكـر  .  يوما 17فتحي أبو عردات حصول عمليتي استسالم في المخيم المحاصر منذ            

  .ب ما قال
ذكـر  وفق مـا     ، حربية إسرائيلية  ة طائر 16حلقت  : بيروت من 6/6/2007االتحاد االماراتية    ضافت

كثر من مرة أمس حيـث يـدور                 

الحت امس مؤشرات انفراج في ازمـة       : علي بردى والوكاالت   من   6/6/2007البيان اإلماراتية   كتبت  
مخيم نهر البارد الفلسطيني شمال لبنان، مع تراجع حدة المعارك، وسط حصار محكم فرضـه الجـيش                 

 مصادر مطلعة أن قوات     وأفادت ".فتح اإلسالم "اللبناني على مداخله كافة، لمنع فرار ما تبقى من عناصر           
الجيش اللبناني بات

. الهدوء الحذر تتخلله من حين إلى آخر بعض المناوشات، خاصة من الناحيتين الشرقية والجنوبية للمخيم              
أن ثمة اتـصاالت    " فتح"ما أكدت مصادر في     في" فتح"أنفسهم لحركة   " فتح اإلسالم " عنصراً من    11وسلم  

وأشـارت   .مع مسؤولين اثنين في الجماعة يرغبان بتسليم نفسيهما مع مجموعة أخرى مـن المـسلحين              
تركوا أسلحتهم وهربـوا مـن      " فتح اإلسالم " مسلحاً من    13 أو   12المصادر إلى أن هناك مجموعة من       

  . أرض المعركة
أكد مسؤول حركة فتح في لبنان خالد عـارف أن          : سعد الياس من   6/6/2007 القدس العربي    واضافت

وأفيد أن شـاكر     .عدداً كبيراً من عناصر فتح االسالم سلموا أنفسهم الي حركة فتح في مخيم نهر البارد              
أفيد أن  كما  . العبسي هدد مسلحي التنظيم بتصفيتهم اذا ما سلموا انفسهم الي الجيش اللبناني او حركة فتح              

وتم .لموا أنفسهم فيما لجأ حوالي عشرين آخرين الي شيخ معروف داخـل المخـيم             ستة عناصر س  
الصليب االحمر بالتعاون مع الهالل االحمر الفلسطيني من إخالء جريحين إثنين مـن المخـيم وعـشرة                 

القيـادة  - ذلك، نفي مسؤوال لبنان في الجبهة الـشعبية        ىال .مدنيين ومن ادخال االدوية والمواد التموينية     
العامة مصطفي رامز و فتح االنتفاضة نمر قدورة أي تحرك للتنظيمين في مواقعهما في البقاع وأكدا ان                 

ـ            ىاثارة هذا االمر مدسوسة للولوج ال       ان  ى السالح الفلسطيني بعد االنتهاء من فتح االسـالم وشـددا عل
 .ر والتنسيق تام مع قيادتهمواقعهما مراقبة تماماً من قبل الجيش اللبناني ويكنّان له كل احترام وتقدي

أكد المسؤول العسكري فـي     : بيروت حسن عبداهللا   عن مراسلها في   6/6/2007الوطن السعودية   ونقلت  
حركة فتح في عين الحلوة العقيد منير المقدح أن ثمانية من تنظيم فتح اإلسالم استسلموا لعناصر فتح في                  

المستـسلمين مـن    "وقـال المقـدح إن       . سعودي مخيم نهر البارد، موضحا أنه ليس بين المستسلمين أي        
اللبنانيين والفلسطينيين والباكستانيين ألقوا السالح وطلبوا من منظمته إيواءهم وضمان حـصولهم علـى              

وقال مصدر أمني في منظمة فتح في لبنان إن قياديـا بـارزا              ."محاكمة عادلة من قبل السلطات اللبنانية     
وقادة آخرين في فتح اإلس

وقال المصدر  . تقديم ضمانات أكيدة بعدم التعرض لحياتهم والحصول على حقوقهم لجهة المحاكمة العادلة           
أكـد المـسؤول   كمـا  . إنه يتوقع استسالم المزيد من عناصر فتح اإلسالم في الساعات القليلـة المقبلـة     

اآلخر الفلسطيني  
بعض شهود العيان أن مقاتلين من فتح اإلسالم فخخوا أنفسهم بالديناميت في إشارة الستعدادهم للموت في                

 . مواجهة الجيش اللبناني
" فتح االسالم "اء خمسة عناصر من     الوكالة الوطنية لالعالم أسم   نقال عن    6/6/2007 المستقبل   أوردتو

ربيع سعيد، سعيد الجفقوني، محمد العبد وهبي، فراس عـوض ابـو ديـول              : هم" فتح"استسلموا لحركة   
 .ويوسف المغربي

 "فـتح اإلسـالم   "نفت حركـة    :  نزيه الصديق  -نهر البارد     من 6/6/2007األخبار اللبنانية    فيما افادت 
يات استسالم في صفوف عناصرها، أو أن يكون أي منهم قد           حسب أوساط مقربة منها، حصول أي عمل      

أو إلى الجيش اللبناني، حسب ما أشارت إلى ذلك بعـض وسـائل             " فتح"سلّم نفسه أو سالحه إلى حركة       
ـ        حسب ما    .اإلعالم يوم أمس   فـي اتـصال    " األخبـار "أوضح شاهين شاهين، أحد القادة الميدانيين في ل

باب أمنية حسمقتضب معه قطعه النشغاله وألس
وا

 في أجواء مخيم نهر البارد في شمال لبنان أ،بيان لقيادة الجيش اللبناني   
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62.

ي من المناطق التي شهدت اشتباكات في التعمير والطوارئ والسكة خاصـة            

تويـات        
  . حالتهم ونقلها إلى صيدا

الكفـاح  ''أن حركـة فـتح و       

  رد.63

 التـي   ،ر االميركي في بيروت جيفـري فيلتمـان         
". برنامج جديد ومكثف لدعم الجيش ليستطيع توفير األمـن ومحاربـة اإلرهـاب            "أعلنت بعد اللقاء عن     

 بكثافة في أجواء الجنوب اللبناني وصـوالً        تلق ح كما· ''فتح اإلسالم ''القتال بين الجيش اللبناني وجماعة      
 غارات وهمية علـى علـو مـنخفض فـوق           تالى مخيم عين الحلوة الى الشرق من مدينة صيدا، ونفذ         

   .القطاعين األوسط والشرقي من جنوب لبنان
  
  تنتشر ... والقوة األمنية لمعين الحلوة تختفي من مخيم " جند الشام" 

اختفى أمس، عناصر جند الشام من الطرقات ومن     : محمد صالح راسلها  من م  6/6/2007 السفير   اوردت
غابت المظاهر  . أزقة التعمير قرب مخيم عين الحلوة في صيدا وحتى من داخل مخيم الطوارئ المالصق             

وكان من المفروض أن تنتـشر القـوة األمنيـة          . المسلحة تماما، وبدت المنطقة خالية من هذه العناصر       
من عصبة األنصار وأنصار اهللا والحركة اإلسالمية المجاهدة بقيـادة الـشيخ جمـال              اإلسالمية المؤلفة   

وعلـم أن عـصبة     . خطاب، إال أن هذا االنتشار لم يحصل، ويبدو انه لن يحصل في القريـب العاجـل               
األنصار طلبت إمهالها بعض الوقت قبل عملية االنتشار لترسيخ الهدوء وريثما يتم االتفاق علـى نقـاط                 

إال انه فهم من هذا الطلب ان عصبة األنصار ال ترغب بان يشاركها             ... ع وآلية االنتشار وغيرها   التموض
في المقابل، تعهـدت العـصبة بقمـع أي         . أي فصيل أو طرف النفوذ الذي تتمتع فيه في مخيم الطوارئ          

ال مع الجيش   انتشار أو أي ظهور علني لجند الشام في أحياء التعمير والطوارئ وبمنع أي احتكاك مستقب              
إال أن المسؤول العسكري لتنظيم أنصار اهللا في المخيم ماهر عويد أكد أن تنظيمه جهز خمسين                . اللبناني

ان هذه القوة تموضعت في احد مراكز التنظيم وسط         "عنصراً لالنتشار في إطار القوة األمنية اإلسالمية و       
 مع الجيش اللبناني لمنع أي احتكاك مـستقبال     المخيم استعدادا لالنتشار في المحاور التي شهدت اشتباكات       

ولسد الفراغ األمني فيها، إال أن طلب العصبة تأجيل االنتشار جعلنا نتريث ونحن بانتظار اجتماع لجنـة                 
يمكن وصف   اما بالنسبة للسكان ف    ".المتابعة الفلسطينية لنطّلع على األسباب الحقيقية التي استدعت التأجيل        

النهائيوم أمس بيوم الرحيل     
بين السكان الصيداويين واللبنانيين عامة الن معظمهم يعتبر أن هذا الهدوء مجرد هدنة وليس أكثـر وان                 

تعمل على نقـل    " بيك اب "وشوهدت في هذا اإلطار آليات      . االشتباكات سوف تتجدد الحقا عاجال أم آجالً      
أثاث المنازل واألمتعة لمواطنين قرروا ترك بيوتهم نهائيا واالنتقال للسكن في صيدا أو فـي محيطهـا،                 

كذلك عمد عدد من أصحاب المحال التجارية إلى إفراغ مح. وفق ما أكدته أكثر من عائلة مغادرة      
م

لالعـالم اللبنانية  لوطنية  الوكالة ا  عن 6/6/2007 االتحاد االماراتية    ونقلت
عززتا من انتشارهما في شوارع المخيم الرئيسة في وقت حافظ فيـه الجـيش اللبنـاني علـى                  '' المسلح

في شوارع المخيم لكـن دون أسـلحة        '' جند الشام ''وشوهد اعضاء   · تعزيزاته االمنية عند مداخل المخيم    
  · يين الذين فروا من القتال في عين الحلوة بالعودة إلى المخيمامس، بينما بدأ مئات من الفلسطين

  
يطلب مساعدة دولية إلعادة إعمار البايلتقي مساعدة رايس والسنيورة  

نـداء  " أطلق رئيس الحكومة فؤاد السنيورة       :وطنيةالوكالة ال  نقالً عن  6/6/2007 األخبار اللبنانية    ذكرت
ظمات اإلنسانية للمساعدة في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، مشيراً إلى           إلى المجتمع الدولي والمن   " استغاثة

جاء ذلك خالل اجتماع السنيورة، أمس، بسفراء الدول المانحة          .أن النزوح منه مؤقت والعودة إليه مؤكدة      
والمنظمات الدولية حيث بحث معهم المستجدات والتطورات الميدانية في مخيم نهر البارد، كما أطلعهـم               

  .ى األوضاع اإلنسانية واالجتماعية للنازحين الفلسطينيين في الشمالعل
التقى السنيورة مساعدة وزيرة الخارجيـة األمريكيـة لـشؤون          : 6/6/2007 الوطن السعودية    واضافت

 بحضور السفي،المنظمات الدولية كريستين سيلفربيرج   
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ة حكومتـه      
الحكومات تبقى ما زالت تحظـى بثقـة         " الخارجية االيطالي،  خالل مؤتمره مع وزير   مدخل للحل، قال    

كومة تحظى بثقة عالية من المجلس النيـابي وتأييـد                 

64.

في لبنان وجدد المعلم من جهته التأكيد       " تهديدات المجموعات االرهابية  "ة، دان داليما     

ة على المدنيين الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم متـورطين رغـم أنفهـم بهـذه              
 عقده مع رئيس الحكومة اللبنانية في السرايا الحكومية على الـدعم            وشدد، في مؤتمر صحافي   . "مسألة

ال تريد لهـذه المحكمـة ان       "كامل لقرار مجلس األمن في اقامة المحكمة الدولية، مشيرا الى ان إيطاليا             
بل نريدها شاهدة على أن لبنان يرفض ان يتعـرض مجـددا            ... ون ضد جهة ما او تهديدا ألي دولة       

65.

صادر مواكبة لالتصاالت الجارية بين بيروت وعدد        
سكرية للجيش اللبناني، ان موسكو أبدت استعدادها من الدول لتقديم مساعدات ع    

وأكدت المصادر ذاتها لـ  .ة عسكرية من معدات وذخائر له، اضافة الى بيعه السالح بأسعار تشجيعية

يجب أن يحظى لبنان بجيش قوي ومجهز وفاعل يستطيع توفير األمن للبالد ومحاربة اإلرهاب              "وأضافت  
لـدينا  "وتابعـت  ". لدينا إذاً برنامج مستمر ونحن نعمل على تسريعه بناء على احتياجات الجيش . والعنف
تمر تجاه سوريا ودورها في لبنان، وهذه المسألة أثرنا من خاللها قلقنا وطالبنا مـرارا الحكومـة                قلق مس 

  ".السورية باحترام سيادة لبنان واستقالله بشكل كامل
مطلب المعارضة اسـتقالالسنيورة، في معرض رده على      عن   6/6/2007الحياة    واوردت  

ك
المجلس النيابي وثقة اللبنانيين، والجميع يعلم أن الح

عريض من اللبنانيين، أما االستقالة فهي ربما تكون، وليست عمالً مستحيالً وباإلمكان أن يحصل، لكـن                
 ".لى التوافق على ما بعد االستقالة، وليس أخذ البالد الى حال من المجهوليجب أن يصار ا

  
  بشأن ازمة لبنان  متفائل من بتعاون سورياداليما 

اجتمع الرئيس السورى بـشار   : وكاالت- هدى سالمة  -دمشق  من   6/6/2007 الشرق القطرية    ذكرت
سيمو داليما وتم خالل االجتمـاع بحـث   االسد امس مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية االيطالى ما         

اننا "وقال داليما في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم            . العالقات الثنائية بين البلدين   
تشير المحادثات التي اجريتها في دمشق الى وجـود عناصـر   . متفائلون في موضوع التعاون مع سوريا 

سأنقل الى المسؤولين اللبنانيين تقييمي الشخصي في هذا        "وقال  . نفي شأن االزمة في لبنا    " مشجعة ومفيدة 
واشار الوزير االيطـالي    ". وسانقل لهم رغبتنا بالعمل مع سوريا من اجل حل المشاكل في لبنان           . المجال

من اجل اخراج المؤسسات في البالد مـن حـال          "بين االطراف اللبنانيين    " ضرورة تشجيع الحوار  "الى  
 ثانيمن جهة ". الشلل
نعتبر تنظيم فتح االسالم احد فروع القاعدة مثله مثـل تنظـيم            "وقال  ". ال عالقة لسوريا بفتح االسالم    "ان  

تح االسالم مالحقـون    عناصر ف "وقال المعلم   ". جند الشام الذي حاول ارتكاب عمليات ارهابية في سوريا        
 عنصرا من فتح االسالم في السجون السورية بينهم سـوريون           24حوالى  "، مشيرا الى وجود     "في سوريا 

 ". وتونسي ولبناني
 خـالل   ،أعلن وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليما     : بيروتمن   6/6/2007 الشرق األوسط    واضافت

ـ زيارة قصيرة لبيروت امس، عن تضامن بالده مع لب         دولة وقوات مسلحة تعرضت لهجوم من قبل       "نان ك
من المهم هنا االنتهاء من هذه القوة اإلرهابية، مع الحـرص           "واضاف   "قوة ارهابية ترتبط بتنظيم القاعدة    

على تجنب فرض معانا
ال
ال
تك

 ".التهديدلالغتياالت و
  
  
  
    اللبناني روسية للجيشعسكرية هبة  

  تلقت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني مزيداً من الدعم الخارجي في مواجهة الوضع األمنـي                : بيروت
قالت محيث  . المتفجر، وكان أبرزه امس من روسيا     

لدعمه من طريق تـوفير    
هب
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 االتصاالت جارية لوضع آلية لشحن               

66.

ـساع   
ويدرك الجميع أن إلزالة هذه المنظمة تبعات أمنية وعسكرية ومدنية،          . ي المحيط بها  

جـيش     

عين الحلوة، وأصـدرت           

ومنذ انطالقتها، لم تنهكهـا الـصراعات       . عالية تجعلهم متميزين بين أترابهم المقاتلين الفلسطينيين       
 على الموضوع األمني فيوالصدامات المتفجرة هنا وهناك، بل ظلت تقبض      

الـدعوة  "جنّدةً بعض العناصر اللبنانية من محلة التعمير، ممن تعتمد عليهم في إيجاد التوترات وفي نقل                
التي تحركهـا  " صبة األنصار 

67.

ان الحكومة اللبنانية تلقت اخيراً اشارات في هذا الشأن، وان" الحياة"
 .الهبة العسكرية الروسية، اضافة الى شراء السالح

 6/6/2007الحياة  
  
  دولة الخالفة من طريق تعمير عين الحلوة"... جند الشام": تحقيق 

هي الوجه اآلخـر لعملـة تحمـل        " جند الشام "تُجمع مختلف المرجعيات الصيداوية على أن       : كامل جابر 
ن الحلوة بأن هذه الجماعة ما كانت لتكبر وتتـسع لـوال     ويعلم الجميع في مخيم عي    ". فتح اإلسالم "صورة  

وما يساعد   .الدعم المتوافر لها من جهات لبنانية بالدرجة األولى، وفّرت لها الغطاء المعنوي قبل المادي             
على االستمرار ليس قوتها الهائلة، بل عدم توافر الظروف الموضوعية الجتثاثهـا، وات" جند الشام "

سنالحضن السلفي ال  
ليس باستطاعة أي من الفصائل، الفلسطينية وغير الفلسطينية، تحملها بسبب انعكاسـاتها الكبيـرة علـى                

 نمـو   ، هي األخرى، الى جانبها في أي صراع، ما يعني         "عصبة األنصار "الواقع الفلسطيني، إذ قد تقف      
  ".حالة النمو اإلسالمي"عدد المقاتلين إلى نحو ألف بدالً من أربعين، تحت عنوان الدفاع عن حمية 

  من هم جند الشام؟
ـ   : إثر اندماج ثالث مجموعات إسالمية متفرقة     " جند الشام "ُأعلن تأسيس    مجموعـة  "األولى المعروفة بـ

من اللبنانيين السنّة، ممن صدرت فـي حقهـم         ومسؤولها أبو رامز السحمراني، وغالبية أفرادها       " الضنية
 بين المجموعـات اإلسـالمية الـسلفية وال1997مذكرات توقيف على خلفية أحداث الضنية عام  

بقيادة المسؤول العسكري الـسابق     " عصبة األنصار اإلسالمية  "أما المجموعة الثانية فانشقّت عن      . اللبناني
قبل نحو ثالث   " فتح"الذي اغتالته حركة    (سالميين كعبد اهللا الشريدي     والثالثة من أفراد إ   . فيها عماد ياسين  

أبو يوسـف   " األمير"في مؤتمر صحافي عقده     " إمارة جند الشام  "وجاء إعالن   . وموسى طحيبش ) سنوات
   ). المجلس الثوري-فتح " (أبو نضال"شرقية الذي جاء إلى النشاط اإلسالمي السلفي من جماعة 

، وكذلك مـع صـدور      "فتح"سهلة، إذ ترافقت مع سلسلة إشكاالت مع حركة         "  الشام جند"لم تكن انطالقة    
تتبنّى عمليات تخريبية واغتياالت، أخطرها بيان تبنّى اغتيـال         " جند الشام "باسم  " زورت"بيانات قيل إنها    

لن أبـو   بيد أن الجماعة نفت مسؤوليتها، وبعد شهر من الحادثة أع         . غالب عوالي " حزب اهللا "القيادي في   
، وال يزال منذ ذلك الوقت متوارياً عن        "نصائح تلقّاها من مراجع إسالمية    "بعد  " اإلمارة"شرقية تخلّيه عن    

اشتباكات دامية مع الفصائل الفلسطينية في مخيم " جند الشام "خاضت   .األنظار
ومـن  ". فـتح "في أكثر من عنصر في      " حكم اهللا "، ونفذت   "زنادقة"تبيح قتل العديد ممن تعتبرهم      " فتاوى"

أكثر المعارك التي خاضتها قساوة، تلك التي جرت قبل أقل من ثالثة أعوام في حي الصفوري، بعـدما                  
ومخـيم  " السكة"عملية عسكرية ضد معاقلها في الحي، أفضت إلى طردها منه في اتجاه حي              " فتح"نفذت  

  .عماد ياسين" الجند"ري في الطوارئ، بعد إحراق منزل المسؤول األمني والعسك
 عنصراً يتمتعون بمهارات    40على نحو   " دولة الخالفة "في صراعها من أجل تحقيق      " جند الشام "وتعتمد  
قتالية 

 صيدا ومخيم عين الحلـوة،          
م

ـ       ". الجهادية ع"هو في يد    " جند الشام "إال أن البعض يرى أن القرار الفعلي ل
 .عملياً

  6/6/2007للبنانية األخبار ا
 
  مصر تعرض على حماس فكرة عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية 
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وجاء العرض المصري في . هرة فكرة عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية
 جمع سليمان بوفد الحركة برئاسة موسى أبو مرزوق، نائب رئيسلقاء

ورد أبو مرزوق على سليمان أن هذه الفكرة تستحق الدراسة من قبل قيادة . مخابرات العامة في القاهرة
ينية على األطراف الفلسط

68.

لى إضافة إ ،لى قطاع غزةإسلحة من سيناء بقيادة شبكات تهريب األ

عمر سليمان لنائب رئيس المكتب السياسي 

حة في سيناء وغزة 
  .و خشيةأمكانهم االستمرار بعملهم دون خوف إنه بأمفادها 

بو مرزوق للجانب المصري أسمعه موسى ألى ما يشبه التهديد الذي إ "سرائيليةاإل"شارت المصادر 
موسى :  وهم،سرى الخمسة سراح األلقاهرة ما لم يطلق

69.

 النظر في سياستها الراهنة، 

اجتماع لجنة 

عرض مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان على وفد حركة حماس الذي  : لندن-رام اهللا 
يشارك في حوارات القا

 المكتب السياسي، في مقر 
ال

وحرص سليمان عل التأكيد أمام الوفد أن مصر ال تقف الى جانب احد . حماس
 .حساب الطرف اآلخر

  6/6/2007الشرق األوسط 
  
 سرى فلسطينيين من حماس والجهادأمصر تطلق سراح ": إسرائيلية"مصادر  

وساط الجيش أن مشاعر السخط والغضب تسود إ "سرائيليةإ" ذكرت مصادر صحفية :بيت لحم
سطينيين محسوبين على سرى فلأربعة أطالق مصر لسراح إنباء عن أعقاب ورود أ في "سرائيلياإل"

 "سرائيلإ" تتهمهم ،حركة حماس
طالق سراح إن الموافقة المصرية على أضافت المصادر أو .سالميخر ينتمي لحركة الجهاد اإلآسير أ
طار جهود مصر في محاربة إ الماضي في مايو/ يارأ الذين اعتقلوا منتصف شهر ،سرى الخمسةاأل

 نقلها وزير المخابرات المصرية ،سلحةظاهرة تهريب األ
 .بو مرزوقألحركة حماس موسى 

طالق سراح هؤالء الذين إن أ قولهم "سرائيلياإل"ونقلت المصادر الصحفية عن ضباط في الجيش 
سلشارة لجميع مهربي األإ في حال تم يعطي لى غزةإسلحة يشكلون قيادة تهريب األ

أو
مكانية نجاح المفاوضات الجارية في اإبعدم 

 .سالميسماعيل مطر، نهرو مسعود، عزمي حميد وحامد نادر من الجهاد اإلإالقوقا، 
  5/6/2007وكالة معاً 

  
 عمرو موسى يدعو الستئناف عملية السالم 

دعا األمين العام لجامعة :  أحمد إسماعيل علي-القاهرة : 6/6/2007الوطن العمانية ذكرت صحيفة 
 العربية عمرو موسى، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى األربعين لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الدول

، األمم المتحدة والرباعية الدولية إلى التحرك الفوري الستئناف عملية 67العربية، بعد هزيمة يونيو 
يدا من المعاناة السالم على كافة المسارات، وإنجازها ضمن إطار زمني محدد، حتى تتجنب المنطقة مز

كما طالب موسى إسرائيل بسرعة إعادة. وتبعد عن هاوية الفوضى المدمرة
وعدم تفويت الفرصة التاريخية التي مثلها الموقف العربي االستراتيجي، وأن تتجاوب مع متطلبات السالم 

وضح موسى أن محاولة الوسطاء الدوليون وأ .المتوازن، وأن تبدي استعدادها لتنفيذ كافة متطلباته
إرضاء وتهدئة إسرائيل، يجب أن تزيدها محاولة إلرضاء العرب وتهدئتهم، مؤكداً على ضرورة 

 .االعتراف بأن السالم الدائم المستمر هو السالم القائم على الشرعية الدولية
عربي اإلسرائيلي لن ينتهي إال من جهته أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري على أن الصراع ال

وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام  .بعودة القدس الشرقية إلى السيادة الفلسطينية والعربية
الشئون العربية بمجلس الشعب المصري، أمس، إن من يقول إن القدس هي العاصمة األبدية الموحدة 

اصمة القادمة لدولة فلسطين، مشيراً إلى أن حقوق الشعب لدولة إسرائيل، فإننا نرد عليه إن القدس هي الع
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 .نانية من االحتالل اإلسرائيلي
أن رئيس البرلمان المصري الدكتور :  محمد الشاذلي- القاهرة :6/6/2007الحياة  ضافت صحيفة 

 حزيران 5كرى 

القضية الفلسطينية بحاجة الى لغة العقل والحوار بعيدا : السفير المصري .70
لسطينية بحاجة الى لغة العقل أشرف عقل أن القضية الف. أكد السفير المصري د:  نفوذ البكري-زة 

ث المؤسفة واالقتتال الداخلي خاصة بعد أن تشوهت 

       

71.
تختتم في القاهرة، غدا، جولة الحوارات المنفصلة مع   :صالح

أن المسؤولين في مصر ": وقال مسؤول مصري مطلع. المختلفة
ثبيت وقف إطالق النار بين حماس وفتح، بحيث يمكن مسودة تحمل مبادئ وآليات لتالديمقراطية 

، إضافة إلى "هائية تنهي االقتتال وتضمن عدم تكراره نهائيا

  القاهرة تنفي تصدير الغاز رسمياً إلسرائيل .72
 الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، أمس، :

 

  نجاد يدين ما تقوم به جماعات مسلحة في لبنان .73
أدان الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد األعمال التي تقوم بها 

الفلسطيني سوف تعود وسوف تكون دولته، وإن مصر الزالت وستكون في مقدمة المدافعين عن 
فلسطين، وستسعى لتحرير األراضي الفلسطينية والسورية واللب

وأ
أحمد فتحي سرور، رفض دعوة الجامعة العربية والبرلمان العربي الموحد الى احياء ذ

، وأعلن اختالفه الشديد مع هذه الدعوة مؤكداً أن الدول تتغلب بانتصاراتها وال تحيي 1967) يونيو(
نة الشؤون العربية في البرلمان المصري في بيان أصدرته، أمس، أن ومن جانبها ذكرت لج. هزائمها
 ". أثبتت ان التوسع في االرض ال يضمن السالم "1973حرب 

  
  عن االقتتال

غ
والحوار وإيجاد بيئة أفضل لعدم العودة لألحدا

صورة الفلسطيني أمام العالم، مشيرا الى استمرار الجهود المصرية من أجل القضية الفلسطينية والشعب 
  .الفلسطيني

 6/6/2007الحياة الجديدة 
  
  هرة تختتم حوارها مع الفصائل الفلسطينية القا 

الفصائل الفلسطينية محمود -القاهرة 
 الشعبية هتينالجبسيعرضون على قادة 

و
االنطالق منها إلى صياغة رؤية متكاملة ون

قضية التهدئة مع إسرائيل التي سوف تهيئ المناخ واألجواء للتحرك نحو مرحلة جديدة ستكون بالتأكيد 
 ".في صالح الجميع

  6/6/2007األوسط الشرق 
  

نفت السلطات المصرية، على لسان وزير اهرة
قيامها بتصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل حتى اآلن،

الق
 المشروع لم يدخل مرحلة التشغيل بعد" موضحاً أن ."

مصر كدولة ال تبرم اتفاقيات أو عقود تصدير " له أمام مجلس الشعب، لفت شهاب إلى أن وفي كلمة
.ن شركات ال بين دول، مبيناً أن اتفاقيات التصدير أو االستيراد تتم بي"الغاز مع دول أخرى

  6/6/2007األخبار اللبنانية 
  

:  الوكاالت–  أحمد حسن-هران 
جماعات مسلحة في لبنان وأكد عدم تد

ط
  .خل بالده في الشأن اللبناني

واعتبر ما يحدث في لبنان حاليا يضر بالشعب اللبناني وشعوب المنطقة، مشددا على ضرورة مساعده 
 .سهالشعب اللبناني لكي يتخذ القرار بنف

  6/6/2007الوطن السعودية 
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74.
لذكرى 

 كاتب من 100ربعين لحرب األيام الستة، بمشاركة حوالي 
  . دولة عربية15

ال أمين عام اتحاد األدباء والكتاب العرب محمد سلماوي للصحافيين إن اختيار العريش مكانا لعقد 
  .1967عد احتالل إسرائيل لهام عام 

  6/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مبارك يطالب إسرائيل بوقف التصعيد في األراضي المحتلة .75
  ، د الرئيس حسني مبارك ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد الحاصل اآلن باألراضي المحتلة

 جاء ذلك خالل االتصال  . مود عملية السالم

76.

الثابتة تجاه قضية الشعب الفلسطيني وحقّه في نيل حقوقه الم
نائب الرئيس اليمني  وأكد

        

77.

أخر إدارة بوش 
 ووجود ياسر عرفات ، الشرق األوسط الى عدد من العقبات منها االنتفاضة       

في كامب ديفيد الثانية إبان إدارة الرئيس االمريكي الـسابق               
 وقال ماكورماك ان الرئيس بوش قرر بناء         . حة من إيران       

على هذا أن يتبني سياسة مختلفة تتمثل في التركيز على مايدور داخل األراضي الفلسطينية وحدود الدولة                

  إحياء عربي للذكرى االربعين للنّكسة 
أحيا الفلسطينيون وبعض الدول العربية والمحافل الدولية ا:  وكاالت-غزة، رام اهللا، نابلس 

  . بكلمات وفعاليات مختلفة1967حزيران عام ،/االربعين لهزيمة الخامس من يونيو
 احتجاجا ضد إسرائيل عند معبر ، بعد ظهر أمس،تاب واألدباء العربفي رفح المصرية نظم اتحاد الك

رفح بشمال سيناء في مصر في الذكرى اال

وق
ؤتمر االتحاد كان بسبب أن العريش إحدى المدن المحررة بم

وأكد عزيز باهاد نائب وزير الخارجية الجنوب افريقي أمام السفراء العرب لمناسبة احياء ذكرى حرب 
” إسرائيل“ل  ان المجتمع الدولي خان الشعب الفلسطيني من خالل عدم انهاء احتال1967حزيران  /يونيو

  .لالراضي العربية المحتلة اثناء تلك الحرب

أك
 وكسر ج ، والتجاوب مع جهود مصر الستعادة التهدئة

  وتم فيه ،  أمس،التليفوني الذي أجراه الرئيس مبارك مع  إيهود أولمرت رئيس الحكومة اإلسرائيلية
 . استعراض نتائج اجتماعات القاهرة مع الفصائل الفلسطينية

 
  6/6/2007األهرام المصرية 

  
  وقضّيته العادلة يتأكيد يمني على دعم الشعب الفلسطين 

ئ: صنعاء ية اليمنية أكَّد السيد عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية اليمنية، على المواقف الم بد
شروعة والمعترف بها دولياً وُأممياً والمتمثّلة 

 . ة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريفامة دولته الفلسطينية المستقل
حساسية الظرف الدولي الراهن الذي تمر به المنطقة وهو مايحتّم تجاوز أي 

بإق
 - خالف فلسطيني 

فلسطيني، والعمل على توحيد الصف مهما تباينت المواقف وبما يقدم الصورة والرؤية المطلوبة باتجاه 
ومن جهته عبر السيد الطاهر عن تقدير الشعب . ق وإزالة االحتالل وقيام الدولة الفلسطينيةنيل تلك الحقو

  .الفلسطيني لما يقوم به الرئيس علي عبداهللا صالح من المواقف القوية والثابتة تجاه حقوق شعب فلسطين
 6/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  عدم توصل بوش لحل للقضية الفلسطينيةوراء  فاتامريكا تعلن أن االنتفاضة وعر 

أعلنت وزارة الخارجية األمريكية أن إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش تمـضي  :   أ .  ش .  أ-واشنطن  
على الطريق الصحيح فيما تعلق بسياستها تجاه الشرق األوسط وتوقعت أن تستغرق التسوية زمنا غيـر                

في التوصل لتـسوية لمـشكلة            ارجية شون ماكورماك ت وأرجع المتحدث باسم الخ     . محدد
 في السلطة على رأس منظمة         

حرير الفلسطينية ورفضه لالتفاق المغري 
 وحصول منظمة التحرير على أسلبيل كلينتون 

الت
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78.

ر                
الواقع أن لدينا اآلن آلية للتمويل ستسمح بالو"وقال  . حكومة الوحدة الوطنية  

هذا يثبت أن النظام الدولي يثق به وبتدابير المراقبة المالية التـي            "وتابع ماكورماك   ". حرير الفلسطينية 
ة بأن الواليات المتحـدة انـضمت الـى الموقـف                

  ى لتشكيل آلية لمساعدة الفلسطينيين.79
نحن : "قال وزير خارجية السويد    : مراد فتحي، ربيع شاهين    -القاهرة  

بى يقدم ما يقرب من     واوضح ان االتحاد االورو   . مكن من تقديم المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية      
ية جهة اخرى فـى                 

80.

ع، خصوصاً الفلسطينيين الـذين مـا زالـوا                 
إن ح"وأضاف كي مون قائالً     ".  تحت وطأة االحتالل   يعيشون

سطينية واألمن إلسرائيل وإحالل السالم في الشرق األوسط ال يمكن أن يتحقـق بـالقوة، وإن إنهـاء                  
لـسوريين  يين وا              

         

81.

 المؤسـسات    مشيرا إلى أن هذا استغرق وقتا واليزال يحقق تقـدما بهـدف بنـاء               .. الفلسطينية المحتملة 
   . الفلسطينية التي يمكن أن تشكل األساس لدولة فلسطينية

  6/6/2007األهرام المصرية 
  
 بوادر استعداد أميركي لرفع الحصار المالي  

تبدو الواليات المتحدة مستعدة لرفع الحـصار الـدولي المفـروض علـى             : ب.ف. ا -واشنطن، القدس   
ن حماس، التي تصنفها بين الحركات اإلرهابية، ال تزال         األراضي الفلسطينية، منذ أكثر من عام، رغم أ       

وصدرت بوادر عدة في األيام األخيرة عن المسؤولين األميركيين تشير          . مشاركة في الحكومة الفلسطينية   
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، شون ماكورمـاك،        . إلى عزمهم على إنهاء الحصار االقتصادي     

 تعيين وزير جديد للمالية هو سالم فياض، في منتـصف آذار، فـي إطـااالثنين، أن الوضع تبدل مع    
صول الى حـسابات منظمـة           

الت
وأقـر مسؤول كبير في الخارجية األميركي". أنشأها

وقال المسؤول للصحافيين طالباً عدم     . األوروبي المؤيد لمنح مزيد من المساعدات االقتصادية للفلسطينيين       
  ".اعات توفر وظائفبدل أن نقدم هذه المساعدات العاجلة، ربما يجدر بنا التركيز على قط"كشف اسمه 

 6/6/2007األيام الفلسطينية 
  
نسع: السويد 

نسعى لتشكيل آلية مؤقتـة حتـى        
نت

مليار دوالر كل عام كمساعدات للفلسطينيين وهو مبلغ كبير ال يقدمه االوروبيون أل
غير انه قال يجب علينا ان ننظر فى تحويل بعض تلـك االمـوال لبنـاء الدولـة والمؤسـسات                    . العالم

 ".الفلسطينية
  6/6/2007الشرق القطرية 

  
  دة ستستمر في العمل لتحقيق السالم في الشرق االوسطاألمم المتح: بان كي مون 

قال بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، الليلة، إن األمم المتحدة ستستمر في العمـل دون                 : نيويورك
كلل من أجل التوصل إلى سالم دائم وعادل وشامل في الشرق األوسط بما يتماشى مع القـانون الـدولي                

جاءت تصريحات بان كي مون بمناسبة مرور أربعين عامـاً علـى            .  ذات الصلة  وقرارات مجلس األمن  
إن هذا اليوم يذكّرنا بالرجال والنساء واألطفال الـذي         "وقال األمين العام    . 1967يونيو  / حرب حزيران 

راحوا ضحية الحرب أو الذين دمرت حياتهم بسبب الصرا
 تذكّرنا بأن تحقيـق دولـة       1967رب عام    

فل
االحتالل والتوصل إلى حل سياسي هو الطريق الوحيد أمـام اإلسـرائيليين والفلـسطين

وأكد بان كي مون أن السالم يمكن تحقيقه عبر المفاوضات بناء على مبدأ األرض مقابل               ". والمنطقة ككل 
  .338 و242السالم كما ينص قراراي مجلس األمن رقم 

 6/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
  حقوق الفلسطينيين يقف وراء انتهاك " االسرائيلي"االحتالل : مفوضة حقوق االنسان 
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باالعدامات خـارج  "وذكرت " من العقوبات          
االقتتـال بـين الفلـ"وكذلك  " اطار القضاء والقصف العشوائي للمدفعية االسرائيلية     

اجراءات فورية لرفع العراقيل    "ودعت اربور الى اتخاذ     ". السرائيليينلسطينية العشوائية على المدنيين ا    
 في حرية التنقل في الضفة الغربية بما                 

82.

ت في العالم إلى اتخاذ اإلجراءات العاجلة لتطبيق مقـررات األمـم المتحـدة،          
واالعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ألنّها الوسيلة 

، وتفكيـك   1967لسطيني من خالل االنسحاب اإلسرائيلي مـن األراضـي العربيـة المحتلـة عـام                
. ي الضفة الغربيـة             

          6/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   ماليين دوالر إلعمار مخيم نهر البارد ومساعدة الالجئين5.3مساهمة بـ: انلتم .83
قـررت  "لن السفير االمريكي في لبنان جيفري فيلتمان خالل االجتماع مع الرئيس السنيورة ان بـالده                

الفلسطينيين من مخيم نهـر              

84.

 فـي   القطاعين العام والخاص يعملون إلى جانب فتح حيثما تعمل على إعادة تجديد نفسها، سيجدي نفعـاً               

اعلنت المفوضة العليا لحقوق االنسان لالمم المتحدة لويز اربـور، امـس، بمناسـبة              :  ا ف ب   -جنيف  
الذكرى االربعين لحرب حزيران ان احتالل اسرائيل االراضي الفلسطينية يقـف وراء انتهـاك حقـوق                

سنة مـن احـتالل االراضـي       هذا االسبوع تستكمل اربعون     "وقالت اربور في بيان     . الشعب الفلسطيني 
الفلسطينية في نظام ادى الى انتهاك شديد وعلى نطاق واسع لحقوق االنسان لدى الشعب الفلسطيني وفي                

معربـة  " االحتالل يجب ان يستبدل بحل سياسي شامل      "واضافت اربور   ". طليعتها حقه في تقرير مصيره    
وقالت المفوضة العليـا ان     ". عن هذا الحل  الن حقوق االنسان لطالما اهملت في سياق البحث         "عن اسفها   

الحق في الحياة ينتهك باستمرار في اجواء عامة من االفالت "
سطينيين والهجمـات        

الف
بما فيها المستوطنات ، والتي تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم

حقوق االنسان بالنسبة للفلسطينيين    "وشددت على ان    ". فيها القدس وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة       
  ".سرائيليين ال يمكن ان تكون موضع تفاوض وال تسويةواال

  6/6/2007الدستور 
  
  "كفى أربعون عاماً من االحتالل"تحت شعار مسيرات في فرنسا  

دعت األحزاب والنقابات والروابط التقدمية في فرنسا، الليلة، إلى تظاهرة ومسيرة في بـاريس              : باريس
، 1967اماً على االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية عـام         يوم السبت القادم، بمناسبة مرور أربعين ع      

إنّـه  : وقالت تلك األحزاب في بياٍن أصدرته الليلـة       ". كفى أربعون عاماً من االحتالل    "وذلك تحت شعار    
، "ال لالحتالل اإلسرائيلي  " سيتم تنظيم يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني يوم السبت القادم، تحت شعار             

ة الحكوماويهدف إلى دعو  
الوحيدة لتحقيق الـسالم واألمـن للـشعب               

الف
مستعمرات اإلسرائيلية وهدم جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات االحتالل فال

وطالب البيان بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وضـمان عـودة الالجئـين               
  .الفلسطينيين إلى ديارهم

في
اع

 مليون دوالر امريكي كمساهمة منها في مساعدة الالجئين 5.3التبرع بمبلغ   
  ".باردال

  6/6/2007المستقبل 
  
  
  مواجهة مكاسب حماس في غزة عبر تعزيز فتحيجب العمل على : روس 

كتب دينس روس مدير تخطيط السياسة في وزارة الخارجيـة          ،  "شبح حماس "  عنوان تحت: الجزيرة نت 
  يدعو فيه إلى العمل من أجل مواجهة مكاسب حركـة          "واشنطن بوست " في صحيفة     مقاالً ،في بوش األب  

وقال إن منطق الحصول على مانحين مـن         .حماس في غزة عبر تعزيز الشريك المنافس لها حركة فتح         
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س في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهم في               
إن الوقت قد حا"وأردف قائال    .حاجة ماسة للمساعدة من أجل القيام بذلك      

 م نِعد صنع فتح، فإننا سـنواجه مـستقبالً        آلخرون والسعوديون ودول الخليج على واقع يقضي بأنه إذا ل         
إسـرائيل وغـزة     -، ولن يكون حل الدولتين أو الثالثة             

 ." أحد الخيارات المحتملة- والضفة الغربية

85.

صواريخه نحو مخيم نهر البارد ويتقدم في بعض محاوره، وال 

ما زالوا ) ل خوفهم من انتخابات مبكرة

ل، أعني تسليم أنفسهم للجيش اللبناني من أجل 

ف بقوى األكثرية 

زال يفعل فعله في هذه األزمة، أعني حركة فتح، التي يمثلها 

سطينيين، حيث  وتابع أن ما فعلته حماس في غزة شكل صحوة لفتح والمستقلين الفل            .الضفة الغربية وغزة  
باتوا يدركون اآلن أن عليهم أن ينافسوا حما

ن كي نستيقظ نحن والمـانحون         
ا

يسيطر فيه اإلسالميون على القضايا الفلسطينية

  5/6/2007التقرير المعلوماتي 
  
 "!!فلسطيني"االنتصار على نهر البارد بغطاء  

  ياسر الزعاترة
نكتب والجيش اللبناني ما زال يطلق 

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

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

بدلي(يبدو أن الذين يعانون من عقد الهيبة والشرعية في لبنان 
 تثبيت هيبتهم وشرعيتهم من خالل انتصار بائس على تنظيم صغير اسمه فتح اإلسالم ال يزيد يسعون إلى

عدد مقاتليه على بضع مئات في مخيم صغير اسمه نهر البارد، وال قيمة بعد ذلك لضحايا المعركة من 
لتهديم بيوتهم المدنيين الفلسطينيين األبرياء، بصرف النظر عمن بقي منهم داخل المخيم، وال قيمة أيضاً 

 .المتواضعة التي بنوها بعرقهم وبؤسهم ويعيشون فيها منذ عقود
ما عرض على تنظيم فتح اإلسالم لم يكن ليقبل بحا

، إذ كيف ستثبت التهمة عليهم وكيف ستنفى، وهل ثمة في هذا العالم العربي "محاكمة عادلة"محاكمتهم 
ثم ماذا عن عناصر ! مات عادلة، السيما حين تكون األجواء مستنفرة ضد فرد ما أو فئة من الفئات؟محاك

التنظيم الذين لم يتورطوا في المواجهة األولى مع الجيش، كيف سيعاملون وإلى أين سيرحلون، السيما 
 !أن من بينهم عرباً ال يمكن ترحيلهم إلى أي بلد آخر؟

تنظيم من هذا اللون من حيث المبدأ، فكيف حين يكون متأكداً من أن إنه عرض لم يكن ليقبل من 
بل أيضاً ألنه تعرض لخديعة واضحة، ! عناصره لم يستهدفوا الجيش اللبناني حتى يعتقلوا ويحاكموا؟

فتحت ستاراً من األكاذيب التي يمارسها وليد جنبالط ومن على شاكلته فيما يعر
 الرابع عشر من آذار، ومفادها أن مجموعة فتح اإلسالم هي منتج سوري لضرب األمن النيابية، أو قوى

يراد التعمية على حقيقة أن التنظيم قد حصل على غطاء من تيار المستقبل على أمل استخدامه . في لبنان
في سياق الحشد الطائفي ضد الشيعة، ولما رفض ذلك جرى االنقالب عليه، في حين دخل األمريكان 

 .لى الخط عبر التحريض على مجموعة متهمة بتدريب وتصدير المقاتلين إلى العراقع
هناك بالتأكيد عنصر تحريض فلسطيني ما 

ي اآلن في لبنان كلُّ من عباس زكي وسلطان أبو العينين، وكالهما يقف في مواجهة الفصائل األخرى الت
يجمع أكثرها على رفض اقتحام المخيم بحجة القضاء على فتح اإلسالم، فضالً عن المشاركة في المعركة 
بهذا الشكل أو ذاك، بينما يتكفل عباس زكي الذي يقدم نفسه كممثل لمنظمة التحرير أيضاً بتقديم الغطاء 

 .السياسي لما يجري علناً وفي وضح النهار
عمل ومنذ مدة ال بأس بها على العودة بقوة إلى المخيمات اللبنانية بقوة يشار هنا إلى أن حركة فتح، ت

المدعومة من واشنطن، مع العلم أنها عادت بالفعل بشكل جيد في الفترة " األكثرية النيابية اللبنانية"
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 هذه النسخة ال تعنى بمشاعر 

 .ر سواه سبيالً لحل مشكلة الالجئين

اً في مناطق أخرى من لبنان، السيما أن هوية فتح اإلسالم ليست فلسطينية بالكامل، إذ 

، وال بد تبعاً لذلك من وقف القتال وتراجع حزب ما يسمى األكثرية عن شروطه المتغطرسة 
 .لحل األزمة

تنتهي المعركة خالل يوم أو أيام، وقد تستمر لفترة أطول، لكن االنتصار الذي قد يحققه الجيش  
ي يستحق الفخر، وهو لذلك لن يمنح أصحابه أية هيبة أو 

  .شرعية

86.
  عيد ادريسمحمد الس. د

” حماس“ءات كان لقاء الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة                

جدان العربيين من انتهاك لحرمة الدم الوطني الفلسطيني، وأن هـذا                
االنتهاك، أياً كانت أسبابه ودوافعه ومبرراته، مدان وجبان وأضر بالقضية على نحو غير مـسبوق، وأن                

األخيرة من خالل األموال التي يجري صرفها على شبان يعانون البطالة في المخيمات، وليس مهماً 
 .بة لكثير منهم ما إذا كان المعلم هو سلطان أبو العينين أو سواهبالنس

فتح . هي صفقة بائسة ثمنها سيطرة فتح على المخيمات الفلسطينية في لبنان، أعني فتح بنسختها الجديدة
فتح التي تقف خلف االنفالت األمني . التي انقلبت على ياسر عرفات بدعم من األمريكيين واإلسرائيليين

 وتسعى إلى االنقالب على الشرعية الفلسطينية، وال شك أنفي غزة
الجماهير بقدر عنايتها بوضعها على األرض، بدليل أن أحداً من بين الفلسطينيين في الداخل والخارج ال 

سالم يمكن أن يوافق على ما يجري في مخيم نهر البارد بصرف النظر عن موقفه من تنظيم فتح اإل
ويبقى ما يتردد حول صلة ما يجري بخيار التوطين الذي ال تجد فتح، . وواقعية برنامجه وطروحاته

بنسختها الجديدة مرة أخرى، أي خيا
في معركة مخيم نهر البارد ليس ثمة أرباح معتبرة ألحد، ال للبنانيين وال للفلسطينيين، فخسائر الجيش 

كون كبيرة، تماماً كما هو حال خسائر فتح اإلسالم والمدنيين الفلسطينيين، مع العلم أن اللبنانيين ست
الشرفاء لن يشعروا بالكثير من الفخر جراء انتصار من هذا النوع، السيما السنّة الذين كانوا على الدوام 

 .األقرب إلى الفلسطينيين ومعاناتهم
تب الحقاً على المعركة من شرخ بين الفلسطينيين واللبنانيين، ثم ما األسوأ من ذلك هو ما يمكن أن يتر

يمكن أن يترتب عليها اآلن أو غداً من أعمال عنف سينفذها شبان إسالميون من الفلسطينيين، وربما من 
اللبنانيين أيض

 . في تركيبتها جنسيات كثيرة، من بينها الجنسية اللبنانيةتندمج
من هنا تبدو المعركة برمتها مثيرة لألسى، ليس للفلسطينيين فحسب، وإنما للبنانيين، ولسواهم من العرب 

والمسلمين

قد
اللبناني بدخول المخيم ليس من النوع الذ

  5/6/2007السبيل االردنية 
 
  " حماس"اإليديولوجيا والسياسة وحركة  

في القاهرة خالل األيام القليلة الماضية، أمالً في حل         ” حماس”و” فتح“كانت حوارات قادة وممثلي حركتي      
لألزمة الفلسطينية الراهنة، فرصة كي يلتقي هؤالء مع مجموعات متنوعة مـن المفكـرين والبـاحثين                

كولي رسمي في جـوهر تلـك       والمثقفين المصريين للحوار وللتفكير بصوت عاٍل من دون تكلف بروتو         
  .األزمة، وكيف يمكن تجاوزها

من أهم تلك اللقا
مع نخبة من المثقفين والمفكرين المصريين بمقر اتحاد األطباء العرب، وكان لقاء محمد دحالن القيـادي                

د الممسكين بالملف األمني في السلطة الفلسطينية، وسعيد صيام وزير الداخلية           البارز في حركة فتح، وأح    
كل على حدة مع خبراء وبـاحثي مركـز األهـرام للدراسـات الـسياسية               ” حماس“السابق في حكومة    

  .واالستراتيجية
لجميـع،  كانت اللقاءات حافلة بالرؤى واألفكار واالنتقادات، إضافة إلى الجامع المشترك الذي عبر عنه ا             

وهو الصدمة التي أصابت العقل والو
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تداول الـسلطة، وفـي           

 في التغيير ومجيء من هم أقدر على تحمل المسؤولية، في ظل هذين المـوقفين               نيهما، رغبته  

دية للخروج من مأزق الحكـم                 
في الحكم جعلها عر” حماس“ومن األزمة السياسية الوطنية، فوجود حركة       

لـسطوة وضـغوط    ” حماس“وابت والقبول بحلول مرحلية ال تستطيع ان تقبلها إيديولوجيا، وخضوع           
  .”السياسة“ عاجزة عن االنخراط في لعبة 

الخليج اإلماراتية 

87.

فلسطينيين جراء االعتداءات واالجتياحات والقصف 

 إسرائيلياً فقط لقوا مصرعهم جراء العمليات 17وذلك مقابل .. ى آالف الجرحىإلضافة طبعاً إل

من اتفاق، وليس مجرد توافق، على      أي بداية لتفكير في حل لألزمة السياسية الفلسطينية ال بد أن تنطلق             
العودة إلى احترام المقدسات والمحرمات الوطنية الفلسطينية، وإعادة االعتبار إلى كل ما كان ينظر إليـه                

  .على أنه خط أحمر ال يمكن تجاوزه
بالطبع لم يكن هناك من في مقدوره أن يرفض هذا الشرط، لكن هناك فارق هائل بـين القبـول وبـين                     

 أو على األقل، القدرة على االلتزام في ظل معادالت سياسية تعتبر عقبـات فـي وجـه اإلدارة                   االلتزام،
السياسية للعمل الوطني الفلسطيني، في مقدمة هذه العقبات، ولعلها أخطرها، أن السلطة سبقت الدولة في               

السلطة تمـارس   الحالة الفلسطينية، فقد نشأت سلطة فلسطينية من دون ان تكون هناك دولة، وبدأت هذه               
دورها في العراء، من دون دولة، أو سيادة ومن دون قدرات، واألخطر من هذا ان الذين ابتلوا بـإدارة                   
هذه السلطة، وبالذات من العائدين من تونس كانوا مؤهلين لكل أنواع الفساد السياسي والمالي المـستحكم                

سلطة إلى مغنم ومطمع، وإلى بـاب واسـع         في السلطة العربية، لكنهم بدأوا المشوار مبكراً، وتحولت ال        
لإلثراء والفساد وتضخم الذات، ولكن في غياب الوطن، وعندما حسم الشعب الفلسطيني اختياره السياسي              

في انتخابات ديمقراطية لم يصدق هؤالء الذين توحدوا بالسلطة أن          ” حماس“وأعطي ثقته لمرشحي حركة     
وفاً من انكشاف الفضائح، ولم يقبلوا بيتركوها، ليس فقط لمغانمها، ولكن أيضاً خ      

من ابتالءات الحكم والسلطة، وتوجه آخرون إلى محاربتها        ” حماس“حين وقف البعض متشفياً في حركة       
” دعـوة “جماعـة   ” حماس“وإفشالها، بهدف العودة السريعة للحكم، من خالل الترويج لمقولة ان جماعة            

  .بحكم تكوينها العقائدي غير مؤهلة لممارسة السلطةوأنها ” حكم“وليست جماعة 
” حمـاس “إعادة قراءة األحداث تكشف ان هذا التحليل مجاف للحقيقة، ألن الشعب الفلسطيني الذي اختار               

الحاكمة أياً كانت انتماءاتها الفصائلية لـسوء إدارتهـا         ” الجماعة”كان يعبر عن موقفين أولهما رفضه ل      
للحكم، وثا
الوطنية، لكن مـا يؤخـذ علـى        ” خيانة لألمانة “في تشكيل حكومة سيصور على أنه       ” حماس“كان تردد   

هنا، انها قد تكون قد أخذتها نشوة االنتصار االنتخابي وأبعدتها عـن خيـار حكومـة الوحـدة                  ” حماس“
  .الوطنية
الدولة “في االزدواجية بين ما يعرف بإشكالية       ” حماس“ هذا فقط، بل إن نشوة االنتصار ذاتها أوقعت          ليس

أو المقاومة والسلطة، ولعل هذا ما يجب أن يفرض نفسه اآلن بج” والثورة
التخلـي عـن    ضة لـضغوط       

الث
االلتزامات اإليديولوجية يجعلها

6/6/2007  
  
  )4 (النشأة والدور.. حماس  

 السيد هاني
استشهدوا من الإن عدد الذين : تقول األرقام

طفالً  141من بينهم .  شهيداً فلسطينيا683ًبلغ .  فقط2006اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية في عام 
با. شهيداً

 ..!ة والمقاومة الفلسطينية في نفس العاماالنتحاري
..  فلسطينيا40ً قتلت إسرائيل نظيره 2006أي أن كل إسرائيلي قتلته المقاومة الفلسطينية في عام 

 ..!وأكثر
 ..!أال تستحق هذه األرقام أن نعيد النظر في أسلوب العمليات االنتحارية؟
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 ..!ةطيني

..  أبومرزوقىأو موس.. أو غازي حمد.. أو محمود الزهار.. أو خالد مشعل. 
نية المتشددة بارك اهللا في 

راحة رفضهم 

وبما أن "..  يحب ألخيه ما يحبه لنفسهىال يؤمن أحدكم حت: "في الحديث الشريف[" 
  "].."ديث رسول اهللا

والذي يقوم .. ىي في الجهاد كما رسمه لنا اهللا سبحانه وتعال

 "كم من فئة قليلة غَلَبتْ فئة كثيرة بإذن اهللا

الحه ويخرج مجاهداً في سبيل اهللا لقتال عدو يكون قد أخرجه من داره 

 "منين

 األقل يحقق قدراً ىأو عل!.. ب المعادلة لصالحنا؟أال تستحق منا البحث عن أسلوب جديد في المقاومة يقل
 ..!مع إسرائيل؟" متكافئ"فنصبح بذلك في وضع .. من التوازن في أعداد الضحايا

إذا كانت المحصلة في النهاية هي هذه ..  القيام بهاىلماذا نشيد بالعمليات االنتحارية ونشجع الشباب عل
 ..!األرقام؟

التي يقتل شبابنا فيها أنفسهم بطريقة . ونعترف بأن العمليات االنتحارية.. قةلماذا ال نواجه أنفسنا بالحقي
 ..!هي في النهاية تصب في صالح إسرائيل أكثر من صالح القضية الفلسطينية؟.. بشعة

وقتل المدنيين مرفوض من .. ألن ضحاياها من المدنيين.. تزيد التعاطف الدولي مع إسرائيل: فهي أوالً
 .. بجميع مؤسساته السياسية والمدنيةالمجتمع الدولي

توفر إلسرائيل الغطاء الالزم من الناحيتين القانونية واألخالقية الجتياح المناطق الفلسطينية : وهي ثانياً
فتكون النتيجة تدمير بيوت .. وقصفها بالقنابل والصواريخ تحت ذريعة حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها

نجد العالم ال . وعندما نشكو للعالم.. بينهم األطفال والنساء والشيوخ.. همالفلسطينيين وقتل العشرات من
 ..! الجانبينى أن قتل المدنيين يتم علىألنه ير.. يسمعنا وال يتعاطف معنا

ونعترف بأن بعض العمليات االنتحارية تمت بشكل مباشر لصالح .. لماذا ال نواجه أنفسنا أيضاً بالحقيقة
كتلك التي وقعت في تل أبيب صبيحة االنتخابات البرلمانية التي .. اخل إسرائيلبعض الكتل السياسية د

وال شك أن توقيت .. كان يتنافس فيها حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع حزب العمل بزعامة باراك
ألن المستفيد منها كان نتنياهو وليس القضية الفلس.. العملية ومكانها يثيران عالمة استفهام كبيرة

هل من بينهم !.. من هم هؤالء الفتية الذين يتم تجنيدهم للقيام بهذه العمليات؟: لماذا ال نسأل أنفسنا.. ثم
.أحد أبناء إسماعيل هنية

ئل الفلسطيأو غيرهم من قادة حماس والفصا.. أو سعيد صيام.. أو محمد نزال
 ..! أبنائهم من الموت بهذه الطريقة ويرضونه ألبناء غيرهم؟ىأوالدهم جميعاً أم أنهم يشفقون عل

لماذا ال يعلنون ص.. إذا كان قادة حماس ال يرضون ألبنائهم الموت باألحزمة الناسفة
 ..!للعمليات االنتحارية؟
 ..!لماذا ال يدفعون بأبنائهم للقيام بها؟.. العمليات االنتحاريةوإذا كانوا يؤيدون 
"لقد قال الرسول 

 قادتها أن يكونوا أول من يعمل بحىفيجب عل. حماس منظمة إسالمية
بالمنهج القرآنكما يجب عليهم أن يأخذوا 

ألن النصر دائماً . والثبات في الميدان مهما كان العدو أكثر عدة وعتاداً. علي مواجهة العدو وجهاً لوجه
 ..هو من عند اهللا

" :"سم اهللا الرحمن الرحيمب"
 ..ليس في القرآن الكريم عمليات انتحارية

لم يجد فيه آية واحدة ..  سورة الناسىوكاتب هذه السطور قرأ القرآن الكريم كله من سورة الفاتحة حت
وال " :ى اإلنسان عن ذلك كما في قوله تعالىبل إن القرآن الكريم ينه..  أن يقتل نفسهىتدعو اإلنسان إل

 ".كةتُلقُوا بأيديكم إلي التهل
هناك فرق بين أن يحمل المسلم س

وبين أن يبادر المسلم بقتل ..  ماله أو دمه أو عرضه فيكتب اهللا للمسلم النصر أو الشهادةى علىأو اعتد
فيكون بذلك قد ..  تقتل العدو أيضاً أمل أن الوسيلة التي قتل بها نفسه قدىعل. نفسه بمجرد لقاء العدو
 : يقول في كتابهىواهللا سبحانه وتعال.. حرم نفسه من نصر اهللا

وكان حقًا علينا نصر المؤ"
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التي قام بها عدد محدود جداً من األبطال ال يزيد " ت

عاً ثم عادوا جمي.. إلي نهار بسبب شدة النيران التي اشتعلت في المدمرة" إيالت"
..  الخاص به

 كهذه من حرب االستنزاف المجيدة التي قام بها الجنود المصريون ضد 

 ال يقوم جنود حماس بنسف الجدار العازل ومستوطنات الضفة الغلماذا
 ىبدالً من أن يلفوها حول خصر فت.. لماذا ال يزرعون أصابع الديناميت أسفل الجدار العازل فيسقطونه

  ..! مراجعة أسلوبهم في الجهادىإن قادة حماس بحاجة إل

88.

عنـدما يكـون    : "1970كتب في شأن اسرائيل في سـنة               

 االردن عن طريق االمم المتحـدة فـي الـساعة        

 أحد ىفيتوجهون بها إل.. عندما يحمل مجموعة منهم أسلحتهم. إن الجهاد في سبيل اهللا يتحقق لحماس
وينجو من رجال حماس من . ويقتلون منهم ما استطاعوافيشتبكون مع جنوده .. مواقع الجيش اإلسرائيلي

فلم أجد في القرآن الكريم كله . أما المبادرة بقتل النفس عند لقاء العدو.. ويستشهد منهم من يستشهد. ينجو
 ..آية واحدة تدعو إلي ذلك

من عام لقد قدم أبطال الجيش المصري أمثلة رائعة في المقاومة أثناء حرب االستنزاف التي استمرت 
وإنما قاموا بعدد من العمليات .  لم يقدم أي منهم علي قتل نفسه بحزام ناسف1971.. إلي عام 1968

كلها كانت تعتمد علي مجموعة قليلة من األفراد تشن هجوماً .. الشجاعة التي ألحقت بالعدو أبلغ الخسائر
 .. أحد المواقع اإلسرائيلية فتدمرهىمباغتاً عل

إيال"عملية تدمير المدمرة . . ذلكىأوضح مثال عل
 وصلوا إلي المدمرة ىتسللوا تحت الماء في جوف الليل حت.. عددهم علي عدد أصابع اليد الواحدة

وحولوا ليل .. فنسفوها
باستثناء واحد منهم فقط استشهد بسبب نقص األوكسجين في الجهاز. إلي مواقعهم سالمين

 ..ومازال هؤالء األبطال المصريون علي قيد الحياة
لماذا ال تتعلم حماس دروساً

 ..!الجيش اإلسرائيلي؟
 ..!ربية بالديناميت؟

 ..!فلسطيني صغير فيقتلونه؟

  6/6/2007 المصرية الجمهورية
 
  "مناطق مختلف فيها"الضفة ليست مناطق محتلة بل  

  دوري غولد. د
وبين االختالفات االقليميـة،    " االحتالل العدواني "يفرق رجال القانون الدوليون على نحو عام بين اوضاع          

ذي تولى بعد   ستيفن شفيبل، المستشار القضائي لوزارة الخارجية، ال      . التي تنشأ بعد حرب دفاع عن النفس      
ذلك رئاسة المحكمة الدولية للعدل في الهاي، 

مستوٍل سابق قد سيطر على االرض بغير حق، يكون للدولة التي تسيطر على هذه االرض بعد ذلك، في                  
فضل فـي الملكيـة مـن       الوقت الذي تستعمل فيه حقها في الدفاع عن النفس كما يقتضي القانون، حق أ             

، بعملية عرفها األمين    1948كما يتذكر االردنيون هم الذين غزوا الضفة والقدس في          ". المستولي السابق 
  ".عدوان مسلح"العام لالمم المتحدة االول أنها 

 مهم الن اسرائيل دخلت الضفة بعـد اطـالق          1967تسلسل األحداث التاريخية في الخامس من حزيران        
ابتـدأت هجمـات    .  فقط لم ينقطع، وقوات برية اردنية اخترقت خطوط وقف اطالق النـار            مدافع اردنية 

االردنيين في العاشرة صباحا، نُقل تحذير اسرائيلي الى
الحادية عشرة صباحا، على رغم ذلك استمرت الهجمات وبهذا ابتدأت العملية العسكرية السـرائيل فـي                

باالضافة الى ذلك اجتازت قوات عراقية ارض المملكـة االردنيـة وكـان             .  ظهرا فقط  12:45لساعة  ا
.  فعلهـا  1948في هذه الظروف فقدت خطوط وقف اطالق النار المؤقتة مـن            . يفترض أن تدخل الضفة   

  .سيطرت اسرائيل اذا على الضفة نتيجة حرب دفاعية
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عندما يـستعملون   

  . للدفاع عنهاه المناطق من اجل حدود جديدة قابلة

هذا هو القرار األصلي، الذي حرف مع الـسنين         .  أيدي العدوات العربيات السرائيل      
  .من اجل التضييق على اسرائيل والعزل السياسي

، يطالب بها االسرائيليون والفلسطينيون ايضا، سيجعل االمور        "ارض مختلف فيها  " تعريف الضفة أنها     
 تعريـف ذلـك     1994ات المتحدة في االمم المتحدة في آذار            

نحن ببساطة ال نؤيد وصف المناطق التي سيطرت عليها اسرائيل في حرب             : "بقولها

              6/6/2007ة 

89.

  .سالم على إسرائيل

صراع، وتحقيق األمن واالستقرار فـي المنطقـة،             

سرائيلي ال يمكن حلهما إالّ بموافقة ومباركة  

مكـن  . في ظاهر األمر، زخم واسـع     " محتلة"ئيل كـ   لكن مع السنين، أصبح للوصمة التي علقت باسرا       
. الناطقين الفلسطينيين من تشويه الحقيقة التاريخية، والتغطية عليها       " االحتالل"مصطلح  
مرة بعد مرة، ينجحون في قلب السبب والنتيجة للنزاع، وتتغلغل هذه االمـور الـى               " االحتالل"مصطلح  

، ال  "أن تحتـل  " روايتهم، النزاع المناطقي الحالي هو نتيجة قرار اسرائيل          على حسب . الوعي مع السنين  
إن كثيرين من اولئك الذين يـسمون       .  تحالف للدول العربية   1967نتيجة حرب فرضها على اسرائيل في       

، في الجانب الفلسطيني وفي العالم وفي اسرائيل نفسها، يعتمدون في اقوالهم على القرار              "محتلة"اسرائيل  
  .ألسفي، من يسمي اسرائيل محتلة على حسب هذا القرار ال يعرفه أو ال يفهمه. 242

 الذي كان األساس لمؤتمر مدريد والتفاق       - 22/11/1967 بتاريخ   242على حسب قرار مجلس األمن      
تعيش بسالم داخل حدود معترف بها      "لكي  " مناطق" يفترض أن تنسحب اسرائيل من       - 1993اوسلو في   

قبـل  " كل"حاول االتحاد السوفييتي مثال أن يدخل كلمة        ". من جميع المناطق  "أو  " المناطق" ال من    ،"وآمنة
لكن مجلـس األمـن     . 242في المسودة االنجليزية للقرار، التي أصبحت مع االيام القرار          " مناطق"كلمة  

اعترف بأن اسرائيل كانت ذات حق في قسم من هذ
، بعد مرور ثالث سنين، بأن معنـى القـرار          1967أعلن جورج براون، وزير الخارجية البريطاني في        

، 338عندما نقرأ هذا القرار مع قرار مجلس األمن         ". أن اسرائيل لن تنسحب من كل المناطق      " كان   242
، وأي  "منطقة اسـرائيلية  "ر  يتبين أن المفاوضات فقط ستقرر أي جزء من هذه المناطق سيكون آخر األم            

المناطق ستبقى في

إن
أحسنت مادلين اولبرايت سفيرة الوالي. ةدقيق

 بأنها مناطق   1967
  ".فلسطينية محتلة

الحياة الجديد
 
  !ة لن تعّوضأيها اإلسرائيليون هذه فرص 

  صائب عريقات. د
 آذار الماضي، اجتمع قادة العالم العربي في الرياض وأعادوا التأكيد على التزامهم بالسالم كخيار               28في  

استراتيجي، وأعادوا عرض سالم دائم وشامل ومبادرة جدية وعادلة لل
أربعين عاماً من االحتالل اإلسرائيلي، والعودة      تمنح مبادرة السالم العربية رؤية وفرصة تاريخية إلنهاء         

، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصـمتها القـدس الـشرقية،            1967لحدود الرابع من حزيران     
وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم                

ائم مبني على مبدأ إنهاء ال، مقابل سالم شامل ود    194
  .والقبول بإسرائيل كجزء من الشرق األوسط، وتطبيع العالقات معها

تمنح المبادرة العربية أيضاً رؤية وأساساً للتفاوض وتحظى بدعم الدول العربية، ولكنها ليست البديل عن               
ولكن أهمية المبادرة تكمن فـي أنهـا        . ئيل حول قضايا الوضع الدائم    مفاوضات مباشرة بيننا وبين إسرا    

توضح أن المسألتين األكثر تعقيدا في النزاع الفلسطيني ـ اإل
  .ودعم الدول العربية، وأعني قضيتي الالجئين والقدس

ين جميع األطراف ذات العالقة بقضية الالجئين بمـا         تدعو المبادرة العربية إلى حل عادل ومتفق عليه ب        
باالضافة للبعد والمعاناة اإلنسانية لقضية الالجئين الفلسطينيين فإن األحداث الجاريـة فـي             . فيها إسرائيل 

  

            44 ص                                    744:                                 العدد6/6/2007األربعاء : التاريخ



  

  

 
 

  .ة تقدم اطاراً لهذا الدعم

الدول العربية العشرين الباقية وسـبع                

  .تولد لتعيش حياة اللجوء والشتات، أو تحت ذل االحتالل

فقط من أرض أبائنـا     % 22بـ            

سطيني، كأي شعب على وجه البسيطة، لن يقبل بالحياة تحت االحتالل أو أي شكل من أشـكال                  

 يؤدي إال لمزيد من الضحايا مـن                  

فبنـاء علـى تجاربنـا      .  اليوم الذي يتطلب اتخاذ قرارات تاريخية ومصيرية           
السابقة، وبعين ثاقبة نحو المستقبل ومستقبل أجيالنا، قررنا نحن العرب السير في طريق السالم 

  ائيلي لصنع السالم، فهل ستذهب هذه الدعوة سدى؟يدنا للشعب اإلسر
من أجلنا ومن أجلكم، وحتى نستطيع أن نرى السالم في المتبقي لنا من أيام ونـضمن مـستقبل أوالدنـا              
من أجل بناء مستقبل مشترك وواقع جديد مبني علـى سـالم عـادل                   

  .وشجاع رغم كل الجراح

90.
 حسام الضاوي

مخيم نهر البارد في لبنان تنذر بالخطر الذي يحدق بالمنطقة في حال عدم إيجـاد حـل لهـذه القـضية                     
  .يل نار جاهز إلشعال الشرق األوسطوإمكانية تحولها الى فت

أما بالنسبة للقدس واألماكن المقدسة فيها، فان الدعم العربي ـ وخاصة دعم أشقائنا في المملكة العربيـة   
السعودية ومصر واألردن ـ ضروري، آخذين بعين االعتبار األهمية التاريخية والدينية والرمزية التـي   

عربي واإلسالمي، علماً بأن مبادرة السالم العربيتمثلها المدينة المقدسة للعالمين ال
وال . اليوم هنالك دولتان عربيتان فقط هما مصر واألردن تقيمان عالقات دبلوماسية كاملة مع إسـرائيل              

إنهاء الصراع حسب المعايير المنصوص     . تعترف أي دولة في العالم بسلطة وسيادة إسرائيل على القدس         
ليها في المبادرة العربية سوف يمنح إسرائيل االعتراف من قبل ع

وسوف يخلق إنهاء الصراع وإحالل السالم واقعاً جديداً لمنطقتنا، يـضمن أمـن       . وخمسين دولة إسالمية  
  .ورفاهية مواطني الشرق األوسط ويضمن استقرار المنطقة والعالم بشكل أوسع

ذكر في سنتنا هذه النكبة التي حلت بشعبنا قبل تسعة وخمسين عامـاً، ونعـيش الـذكرى األربعـين                   نست
أجيال من الشعب   . لالحتالل اإلسرائيلي ألراضينا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة           

الفلسطيني 
ن بقبولنا بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها             إننا كفلسطينيي 

القدس الشرقية، نكون قد قدمنا التسوية التاريخية المطلوبة للسالم وقبلنا 
ة والمفعمة باالزدهار   قبلنا بذلك واضعين نصب أعيننا تحقيق الحياة الكريمة واآلمن        . وأجدادنا في فلسطين  

لقد آن األوان لترفعوا عنا وعنكم معاناة وذل االحتالل وإنهاء آالم ومعاناة الشعبين من آثار هـذا                 . لشعبنا
  .االحتالل
شعبنا الفل

  .ا السياسية والمدنية واالجتماعيةالسيطرة والنظم التي تجردنا من حقوقن
إذا رفضت إسرائيل قبول هذا العرض العربي السخي، فإنها على حافة إضاعة الفرصة األخيرة للـسالم                

المبني على حل الدولتين وجر المنطقة ألتون صراع دموي طويل لن
ذلك إذا بدأ يعي التطورات والتغيرات التـي تعيـشها        بإمكان الجانب اإلسرائيلي تجنب كل      . كال الطرفين 

  .منطقتنا
في حياة كل الشعوب، يأتي

ومـددنا                

وأوالدكم، نحن بحاجة للعمل معاً 

  هآرتس
  6/6/2007الفلسطينية األيام 

 
  ومعالجة للمخيمات" فتح اإلسالم" 

االعتداء على الجيش اللبناني قبل اسبوعين تقريبا، كان الخوف المباشر " فتح االسالم"عندما ارتكب تنظيم 
 على أنه استهداف لمخيمات الشعب - وهو رد طبيعي -ان يجري تصوير رد الجيش اللبناني 

لسطينيين في لبنان، ولكن مع دخول االسبوع الثالث من هذه األزمة اصبح باالمكان القول الفلسطيني، وللف

  

            45 ص                                    744:                                 العدد6/6/2007األربعاء : التاريخ



  

  

 
 

 االسالم بقضية الشعب الفلسطيني، وال يمكن ان تقدم إليه أي غطاء تحت أي شعار، وكذلك 

تجنيب المدنيين الفلسطينيين ما أمكن من األضرار، هو الذي يجعل 

وفرت ينية، قلما ت

 من آثار ذلك على المدنيين، أما فيما يتعلق بأوضاع المخيمات في المرحلة 
المقبلة، فمازال من المبكر الحديث عما ستكون عليه تفاصيل الصورة، 

اصبح واضحا بدوره، وهو ان الدولة اللبنانية بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية ستعمل على ترتيب 
 ثابتة للوضع األمني، واجراءات اجتماعية تعالج الشؤون االنسانية، 

هر الان المظا) ممثل منظمة التحرير(ولم يكن صدفة على االطالق ان يعلن عباس زكي 

91.

وعلى 
وهنا فإن أهم ما يجب أن يتضمنه أي برنامج مقاومة فلسطيني هو المحافظة على من . جوهر الهدف

ان سلسلة حقائق قد تكرست على ارض الواقع، وهي شديدة األهمية نظرا الى أبعادها المستقبلية في 
 :المدى القريب جدا، وفي المدى المتوسط المنظور ويمكن اختصارها باآلتي

منظمة التحرير الفلسطينية وبرهنت بالممارسة الفعلية انها ال تعترف بأية صلة أعلنت فصائل : أوال
لتنظيم فتح

 فعلت الفصائل األخرى غير المندرجة في إطار منظمة التحرير، وال سيما الفصائل ذات الطابع االسالمي
 .التي شجبت ايضا العدوان على الجيش اللبناني

ان حرص الجيش اللبناني على : ثانيا
الحسم العسكري مع هذه الجماعة اإلرهابية بطيئا، وهو حرص يلتقي مع حرص القوى الفلسطينية على 

فتح " شعار الحفاظ على المدنيين الى غطاء يحول دون الحسم مع الموضوع نفسه، ولكن دون أن يتحول
 ".االسالم
ان بطء الحسم العسكري ال يحمل أي مؤشر الحتمال التراجع عنه، بل على العكس تماما، فهو : ثالثا

يسير بخطا ميدانية ثابتة باتجاه تحقيقه في االيام القليلة المقبلة، وبموافقة لبنانية وفلسط
 .على هذا النحو في أية مرحلة سابقة

ان المخيمات بما هي أمكنة تجمع لالجئين الفلسطينيين ليست هي بذاتها مستهدفة من عملية الحسم : رابعا
ولكنها معنية بالمرحلة الالحقة، وهي قريبة أي مرحلة تنظيم الوضع األمني " فتح االسالم"الجتثاث تنظيم 

 المخيمات الفلسطينية، بحيث يكون للدولة اللبنانية حضور اساسي وفاعل واالجتماعي واالنساني في
في أي مخيم آخر، وبالتعاون مع الفصائل " فتح االسالم"يحول دون تكرار ممارسات من نوع تنظيم 

 .الفلسطينية على قاعدة ان الدولة اللبنانية هي سيدة القرار األمني على األرض اللبنانية
 عنه اصبحت معطياته واضحة جدا، وهو يحتاج ايضا لبضعة أيام بسبب ما أشرنا ان الحسم الذي نتحدث

اليه آنفا بخصوص التخفيف
ولكن العنوان العام لهذه الصورة 

هذه األوضاع، وعلى صوغ آليات
مسلحة لبعض 
التنظيمات المسلحة ستنتهي خالل ستة اشهر أي في بداية مرحلة سياسية جديدة في لبنان بعد استحقاق 

  .انتخاب رئيس الجمهورية
  6/6/2007الوطن القطرية 

 
 "!حق البقاء"و".. حق العودة"بين  

 خالد الحروب
أعيش كابوساً في كل يوم وفي كل . ةأنا أم لثالثة أطفال في مدينة رفح في قطاع غز: كتبت إلي تقول

. ليلة وهو أن أرى أياً من أبنائي أو كلهم قد مزقتهم قذيفة مدفعية، أو صاروخ، أو رصاصات طائشة
سوف أعمل كل ما باستطاعتي حتى أهاجر من . كلما أتخيل هذه اللحظة المرعبة ينتزع النوم من عيوني

 أن أعيش بهدوء وسالم وأربي أطفالي من دون الخوف بأن أنا مؤمنة باهللا، لكنني إنسانة، ومن حقي. هنا
من حقهم علي أن يعيشوا . يتحول لحمهم الطري وأرواحهم البريئة يوما ما إلى وقود للقذائف والصواريخ

هكذا كتبت نجوى تعلق على مقالة لكاتب هذا السطور نشرت . حياة عادية كبقية األطفال في العالم
ما قالته تلك ". الحياة في غزة أهم من الموت في سدروت"لصفحات بعنوان األسبوع الماضي على هذه ا

 -إلى تأثير مقاومتهم على الناس " المقاومون"المقالة هو أنه من الوطني والمقاومي أن يلتفت 
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يني الراهن يقول إن ناتج ط

تعذيب، والمصادرة، والهدم، 

ل إحالة كل الوضع 

 .الل، وهذا، مرة أخرى، ليس إعفاء لألخير بأي شكل من األشكال

قدرة الفلسطينيين على التحمل هي في النهاية محددة باستطاعتهم . ينيين في فلسطينتبقى من فلسط
المقاومة التي ال تفكر إال بإطالق . البشرية، فهم ليسوا آلهة أو مالئكة حتى يتحملوا ما ال يطيقه البشر
ن اآلن في فلسطي" المقاومة"واقع . الرصاص ومن دون حسابات األرباح والخسائر تضر أكثر مما تنفع

يحتاج إلى تفكير عميق، بعيداً عن السجال الفصائلي المتوتر وتسجيل النقاط، وإظهار أن هذا الصوت أو 
 .كل األطراف خاسرة، واألكثر خسارة هو الشعب الفلسطيني برمته. الرأي مع هذا الطرف أو ذاك

استطراداً لذلك، يمكن أن يقال إن واحداً من الجوانب المهمة للوضع الفلس
جمع ضغط االحتالل اإلسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين، والضغط الذي أحدثته سياسات أوسلو الفاشلة 
: والفاسدة، وأحدثته وتحدثه المقاومة التي ال تفكر بالهدف من الرصاص هي خلق التناقض البنيوي التالي

لسطينيين في بلدان اللجوء، تُخاض المعارك الف" حق عودة"فيما تُخاض المعارك الكالمية حول 
المعارك األولى . للفلسطينيين الذين صمدوا في فلسطين" حق البقاء"الرصاصية لحرمان الفلسطينيين من 

 .لفظية ومزايداتية بدليل أن المعارك الثانية تدحض أي معنى أو مضمون لها
نيون يغادرون فلسطين، وبأعداد مقلقة للغاية الفلسطي: التفاصيل واألرقام تقدم صورة كابية حقاً ومفزعة

النوع األول من . هناك أسباب قديمة جديدة وراء ذلك، وهناك أسباب جديدة جديدة. إن لم نقل مخيفة
األسباب مرتبط باالحتالل اإلسرائيلي وسياسته المعروفة الرامية إلى تفريغ أكبر عدد ممكن من السكان 

ل سياسات القتل، واالعتقال، والك. من أوسع رقعة ممكنة من األرض
وهدفها رفع معدالت الهجرة . والتضييق، والخنق االقتصادي هدفها جعل الحياة مستحيلة في فلسطين

هذه السياسة معروفة وشبه . الطوعية الفلسطينية خاصة في أوساط الشرائح الشبابية والمتعلمة والمؤهلة
وصمود الفلسطينيين . ى األرض بالترافق مع أول يوم لتجسد المشروع الصهيونيمعلنة وقد تجسدت عل

المذهل في أرضهم رغم كل تلك السياسات كان مرده إلى الشعور الوطني العارم بأنهم يقاومون المشروع 
 .االحتاللي، وأن ألف باء تلك المقاومة هو التشبث بأرضهم وعدم المغادرة

وم حول ما جد على المشهد الفلسطيني خالل السنوات القليلة الماضية، النوع الثاني من األسباب تح
ويتضمن ذلك وبشكل أساسي االستقطاب .  وحتى اآلن2000وتحديداً منذ االنتفاضة الثانية سنة 

ازدادت حدة التوتر الداخلي .  الفلسطيني الذي زاد من ضيق الناس وفاقم معاناتهم-واالحتكاك الفلسطيني 
وبلغ االستقطاب ذروته . الحمساوي، إلى درجة شقت النسيج االجتماعي الفلسطيني-لفتحاويالفلسطيني، ا

البشعة خالل مراحل االقتتال في العام الماضي وسقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين برصاص 
تزامن مع ذلك، كما أدى إلى، عسكرة جزئية للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وعسكرة . فلسطيني
. وأدى كذلك إلى سيطرة المليشيات الفصائلية والعوائلية والفلتان األمني المخجل. لية في قطاع غزةشبه ك

طبعاً من السه. صار هذا العنصر ينافس عنصر ضغط االحتالل إن لم يتفوق عليه
. تهرب من المسؤوليةلكن في هذا . الحالي البائس إلى االحتالل اإلسرائيلي واتهامه بأنه وراء كل مصيبة

فاالحتالل مسؤول فعالً، لكن جزئياً، وفيما خص الصورة االحتاللية العامة وخنق قطاع غزة وجعله 
لكن . وليس لنا أن نتوقع غير ذلك من هذا االحتالل، فهو لن ينثر الورود على الفلسطينيين. سجناً كبيراً

ين إزاء الحالة المأساوية الداخلية أكبر حتى أبعد من ذلك هناك تفاصيل أخرى تجعل مسؤولية الفلسطيني
من مسؤولية االحت

المهم هنا وفيما خص عنوان هذه العجالة هو أن المعضلة الوجدانية المرافقة للضغط الناتج عن االقتتال 
ففي حالة االحتالل كان بمقدور الفلسطينيين . األرضالداخلي هي فقدان أي حافز للتحمل والبقاء في 

كانوا يواجهون . تحمل الضغط وهم رافعو الرؤوس، على ما في ذلك الضغط من معاناة وتضحيات
عدوهم الشرس، ويسجلون بتلك المواجهة استمراراً للشيء الطبيعي الذي هو مقاومة االحتالل، أي 

 .احتالل عسكري
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طرح األسئلة األولية بشأن الهدف، والغاية، واألكالف، 

والعيش " البقاء". "حق البقاء"يجب أن يحوم حول " مشروع المقاومة"يبدو أن 
كل ما يعزز هذا الجوهر . في فلسطين هو جوهر المقاومة وأعلى مراتبها

ذا المحور يجب أن يحوم الجهد الراهن، إلى أن تتم موضعة بوصلة حقيقية ومقنعة وغير مضرة 
همة العاجلة في هذه اللحظة والواقعة على عاتق كل من ساهم في الخراب الراهن، سواء من 

ومشروعها أن يطرحوا جانباً كل اإلرث الفاشل الماضي " المقاومة"رثة أوسلو ومشروعه، أو ورثة 
ئه ال يعود الذي من دون تكرسه وبقا" حق البقاء"نريد منهم جميعاً أن يناضلوا من أجل . والبدء من جديد

 .من معنى" حق العودة"لـ 
  6/6/2007الشرق القطرية 

  
  :كاريكاتير

  

صمود ضد .  أخالقي لتحمل سخافات الصراع الداخلي، والتشبث بالصمودلكن اآلن ليس هناك أي حافز
من؟ وعندما يصل المجتمع الحاضن للمقاومة ل

واألخطر . وكل ذلك على خلفية البؤس، والفقر، والشعور باإلحباط، نكون جميعاً دخلنا مرحلة الالمعنى
وعندما يتهدد هذا الحق ". الحق في البقاء"دخول مرحلة الهجرة من فلسطين مرحلة جديدة تهدد عملياً هو 

طوعاً أو بمساهمة فلسطينية داخلية تُضاف إلى ما يقوم به االحتالل من سياسات عنصرية، يصبح 
. في الشعاراتإنه الحديث األسهل ألنه حديث . ترفاً وتنظيراً وهروباً إلى األمام" حق العودة"الحديث عن 

فهو الحديث في األصعب ألنه حديث في الواقع وفيما يترتب من سياسات " حق البقاء"أما الحديث حول 
 .ومناهج عمل عالجية يجب اإلسراع في تبنيها

في الوقت الراهن وفي مواجهة األزمة الحادة التي تحاصر المشروع الوطني الفلسطيني، وخاصة إزاء 
 فقدان البوصلة الجماعية،

وحول . يجب أن يتبع ويتبنى
ه

لما. للمقاومة
و

92. 
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