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   انشاء قوة تنفيذيةىدحالن يعكف عل ورفض تمرير أسلحة لعباست" اسرائيل: "هآرتس .1

طلبا " اسرائيل"رفضت  :  عال عطا اهللا   ،غزةنقالً عن مراسلته في      7/6/2007م أون الين    إسالنشر موقع   
للسلطة الفلسطينية بإدخال شحنة أسلحة تبرعت بها دول عربية لصالح السلطة وقوات الـرئيس عبـاس                
خشية استخدامها مستقبال ضدها، ولالعتقاد بعدم جدوى مساعدة حركة فتح بعد أن أظهرت ضعفا واضحا               

 فـي   هـآرتس وعن أسباب الرفض أوضحت      .رتسآي مواجهة حركة حماس، بحسب تقرير لصحيفة ه       ف
تخشى من استخدام تلك األسلحة مستقبالً ضـد        " االسرائيلية"يوم الخميس أن أجهزة األمن      الصادر  عددها  

صمود كما أشارت في الوقت نفسه إلى أن خالفا نشب بين تلك األجهزة حول قدرة فتح على ال                 ."اسرائيل"
منـسق أعمـال الجـيش      "ومكتـب   " شـاباك "إن جهاز   : وقالت .في وجه حماس في أي مواجهة قادمة      

يعتقدان أن فتح لن تستطيع الصمود أمام حماس، وأنه ال فائـدة  " بالمناطق الفلسطينية المحتلة  " االسرائيلي"
الضعف الكبيـر وأن    من مساعدتها بالذات في قطاع غزة، بينما تعتقد جهات أمنية أخرى أن فتح ليست ب              

 .بإمكانها الصمود
إنه ال حاجـة  :  مؤخرا عن وزيرة الخارجية ليفني قولهايديعوت أحرونوتلت صحيفة وفي هذا السياق نق  

 ".شخصية ضعيفة للغاية في الشارع الفلسطيني"لدعم عباس لكونه بات 
ة جاهزة إلشعال نار    وصف"تقريرا هآرتس ويديعوت أحرونوت اعتبرهما النائب عن فتح فيصل أبو شهال            

وأردف  ."االسرائيلية"، مشددا على ضرورة عدم االلتفات لكل ما تنشره الصحافة           "الفتنة بين الفلسطينيين  
الرئيس عباس يمثل السلطة، وعندما تدخل أسلحة فهي أسلحة للسلطة، ويجب عدم الخلط بـين               "إن  : يقول

ورفض أبو شهال   ". عنها وهي مواجهة االحتالل   فتح حددت بوصلتها ولن تحيد      "، مؤكدا أن    "السلطة وفتح 
هذه أحاديث لـزرع بـذور الفتنـة والفوضـى،          : "الحديث عما يتردد عن ضعف فتح أمام حماس، وقال        

  ")". اسرائيلي" - فلسطيني(بدالً من أن يكون ) حمساوي - فتحاوي(تريد أن تبقي الصراع " اسرائيل"و
تريد من الطرف الذي    " اسرائيل""ي على هذه الجزئية بأن      وعلق المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصر     

هذا أمر خطير يؤسس الندالع معركـة دمويـة         .. تتهمه بالعجز أن يضرب الطرف اآلخر بأقصى قوته       
  ".أكثر شراسة بين فتح وحماس

هـآرتس ان   قالت  :  زهير اندراوس  ،الناصرةنقالً عن مراسلها في      8/6/2007القدس العربي   وأوردت  
" اسـرائيل "عباس قال في جلسات مغلقة في االيام االخيرة انه مستاء وممتعض جدا من رفـض                رئيس  ال

وتابع انه بسبب هذا الرفض فقد تحولت القوات الرسمية التابعة للرئاسـة لقـوات              . تزويد قواته باالسلحة  
 .ضعيفة للغاية بالمقارنة مع حماس، بسبب النقص في المعدات العسكرية

 تشكيل قوة عسكرية جديدة في القطاع،       ىحمد دحالن، يعكف في االونة االخيرة عل      واكدت الصحيفة ان م   
 القوة الجديدة اسم القوة التنفيذية، والتي سيكون هدفها المركـزي واالساسـي صـد                على اطلق دحالن و

 شاكلة القوة التنفيذية التي اقامتها وزارة الداخلية في عهـد وزيـر الداخليـة               ىهجمات حماس، وهي عل   
 . الف عنصرىواوضحت الصحيفة ان عدد افراد قوة دحالن الجديدة يصل انيا ال. بق سعيد صيامالسا

ذكرت هـآرتس أن فـتح      : الوكاالتونقالً عن   غزة  والقدس   من   8/6/2007البيان اإلماراتية   وجاء في   
 مصر بأن تسمح بإدخال شحنات كبيرة من األسلحة والذخيرة مصدرها دول عربية بينها           " اسرائيل"طالبت  

قولهم خالل محادثـات    " فتح"ونقلت الصحيفة عن قياديين في       ".لصد هجمات حماس  "لقوات فتح في غزة     
إنهم يحتاجون لناقالت الجند المدرعة لحماية قواتهم ولتفريق مظاهرات         " اسرائيليين"مع مسؤولين أمنيين    
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لطلـب  "  ظروف معينـة   في"قد تستجيب   " اسرائيل"وأضافت هآرتس أن     .ينظمها مؤيدو حماس  " معادية"
وتوجد ". اسرائيل"إدخال ناقالت الجند المدرعة خصوصاً وأن هذه المدرعات ال تشكل خطراً أمنياً على              

  .على نقلها لقطاع غزة" اسرائيل"عشرات ناقالت الجند المدرعة في مصر بانتظار مصادقة 
، هآرتسنشرته رير الذي حركة فتح نفت بشّدة اليوم، التقأن غزة من  8/6/2007وكالة سما وذكرت 

وقال ماهر مقداد المتحدث باسم الحركة إّن من الواضح أن مثل هذه التقارير تقف خلفها جهات 
 .استخباراتية إسرائيلية المقصود منها إرباك الساحة الفلسطينية بشكل أكبر مما هي عليه وخلط األوراق

هار أّن هناك نوعاً من التحالف بين السلطة لو كان ما ذُكر في التقرير صحيحاً إلظ"وأضاف أنّه 
نشر مثل هذه التقارير يدّل على أن هناك مكيدة "وتابع أّن  ".واإلسرائيليين لما كان لهم أن ينشروه

إسرائيلية لكي يستفاد منها من بعض الجهالء الذين يروق لهم أن يعلكوا مثل هذه الكلمات ويحاولوا 
يج لتعزيز وجهة نظهرهم الخاطئة التي يراد منها مهاجمة حركة فتح بشكل االستفادة منها حزبياً والترو

إّن السلطة الوطنية إذا تلقَّت شيئاً فهي ستتلقّاه في العلَن في إطار هذه المساعدات المتَّفق : وقال ".مستمر
 .عليها دولياً منذ اتفاق أوسلو وهي تتلقّاها فوق الطاولة وليست تحتها

  
  يذ الخطة األمنية في غزةصعوبات تعيق تنف .2

 كشفت مصادر فلسطينية موثوق بها وجود صعوبات تحول دون تنفيذ الخطة            : جيهان الحسيني  -القاهرة  
األمنية التي تم االتفاق عليها بين الرئيس عباس ورئيس الحكومة هنية، متهمة قوى فلسطينية لم تفـصح                 

سعيد فنونه الذي كلفه أبو مازن      "در للحياة إن    وقالت المصا  .عنها بالعمل على إفراغ الخطة من مضمونها      
، يجد صعوبة   )التابعتين لوزارة الداخلية وفتح   (قيادة القوة المركزية المشتركة بعد دمج القوتين التنفيذيتين         

 مقاتل  600، مشيرة إلى رفض القوة التابعة لفتح والتي يقودها منار شحادة منحه أكثر من               "في تنفيذ ذلك  
 4000تل، بينما وافقت وزارة الداخلية على وضع قوات القوة التنفيذية المكونة مـن               مقا 3500من أصل   

ولفتت المصادر إلى أن فنونه أعرب لهنية عن عدم تمكنه من القيام بمهماته بهـذه               . مقاتل تحت تصرفه  
 واتهمت المصادر مدير األمـن     .لحسمه والبت فيه  " أبو مازن "القوة البسيطة، متوقعة عرض األمر على       

العام رشيد أبو شباك بالقيام بخطوات أحادية الجانب من دون علم هنية الذي يشغل حاليا حقيبة الداخليـة                  
بالوكالة، موضحة أن أبو شباك فصل اإلدارات الرئيسية الثالث التابعة للشرطة وعّين مديرين لها تابعين               

يد كمال الشيخ مهماته ليضمن تبعيـة       ولفتت إلى انه اتخذ هذا القرار قبيل أن يبدأ مدير الشرطة الجد           . له
  .جهاز الشرطة له

  8/6/2007الحياة 
  

  عباس وهنية يتّفقان على آلية الختيار وزير الداخلية .3
علمت األخبار من مصادر فلسطينية واسعة االطالع أمس، أن الـرئيس عبـاس             :  سامي سعيد  -رام اهللا   

حقيبة الداخلية، وذلك من خالل اللقاءات الثنائية       ورئيس وزرائه هنية اتفقا على آلية الختيار وزير جديد ل         
بينهما بدالً من مشاورات واسعة بين حركتي فتح وحماس، لكيال يسبب ذلـك اختالفـات جديـدة بـين                   

لكـن  . ومن األسماء التي طرحت لتولّي منصب وزير الداخلية، غازي حمد الناطق باسم هنية             .الطرفين
ورغم عالقات حمد الطيبة والحسنة مع الكثيـر        . شغل المنصب اتفاق مكة يوجب اختيار حماس لمستقل ل      

كذلك عرض اسم جبريـل     . من قادة فتح والرئاسة، فإن فتح لن توافق عليه باعتباره مسؤوالً في حماس            
   ".ليس عاطالً من العمل وال يبحث عن هذا المنصب"وقال إنه . الرجوب، لكنه رفض ذلك

مهام وزير الداخلية مهما طالت مدة اختيـار الـوزير الجديـد            وأكدت المصادر أن هنية سيواصل تولّي       
بالتوافق مع أبو مازن، وقد ساعده منصبه رئيساً للوزراء في اتخاذ إجراءات وقرارات حاسـمة خـالل                 
األيام القليلة الماضية، منها تغييرات في قيادات بعض األجهزة األمنية وتنقالت في أخرى تجاه إصـالح                
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شفت مصادر قريبة من هنية، لألخبار، أنه سيصدر في األيـام المقبلـة المزيـد مـن                 وك .القيادة األمنية 
القرارات الخاصة بقيادات األجهزة األمنية، إلصالحها ومن ثم القضاء علـى الفلتـان واالقتتـال بـين                 

  .الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة
  8/6/2007األخبار اللبنانية 

  
 ن نشوء الجماعات المتطرفةمخاوف فلسطينية م... تقرير إخباري .4

حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر تنامي ظاهرة الجماعـات المتطرفـة فـي االراضـي               : رام اهللا 
الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، مؤكدين ان نشوء مثل هذه الجماعات بات يقلق الـسلطة الفلـسطينية                 

ية خارجية بعيـدة عـن االجنـدة        بصورة كبيرة خاصة ان غالبية القائمين عليها مرتبطون بأجندة سياس         
نحن قلقون من نشوء مثـل هـذه الجماعـات          : "وقال وزير الخارجية زياد ابو عمرو للخليج       .الفلسطينية

، مشددا على ان تعزيز وحدة الفصائل وفـق         "خاصة انها باتت موجودة فعال في قطاع غزة بشكل خاص         
 حد كبير في اغالق الباب امام استمرار عمل         برنامج واحد يستند الى مفهوم الشراكة السياسية يساهم الى        

  ".هذه الجماعات وامام اية اجندة خارجية بعيدة عن المصلحة الفلسطينية
وتعاني االراضي الفلسطينية من اشكالية تراجع سيطرة السلطة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية بما فيهـا    

اننا نعاني مـن االسـتباحة      "كر اسمه   االمنية على الوضع الفلسطيني حيث قال مسؤول فلسطيني رفض ذ         
السياسية في الساحة الفلسطينية ما يستدعي ضرورة التحرك لوقفها وقطع الطريق على االجندة الخارجية              

  ".التي تريد زج جماعات فلسطينية في قضايا تلحق بالغ الضرر بالقضية الفلسطينية
 بين فتح وحماس أسهم الى حد كبير في         ويرى مراقبون ومحللون سياسيون ان اندالع االقتتال والصراع       

وقالت النائب عـن فـتح نجـاة ابـو بكـر             .فتح الطريق امام نشوء جماعات جديدة ممولة من الخارج        
ان الجماعات التي تؤمن بفكر الجماعـة فـي الغالـب         : "والمتخصصة في علم االجتماع السياسي للخليج     

موضحة ان التاريخ حافل بنشوء مثـل      " دافها بالدم تنتهج االنغالق التام عن محيطها وتسعى الى تحقيق اه        
  .هذه الجماعات التي ال يمكن لها ان تستمر لكنها تعمل على تخريب المجتمع واستهدافه قبل انهيارها

  8/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

 ولمرت في القاهرة أتصريحات متضاربة حول لقاء مرتقب بين عباس و .5
رئيس محمود  الت األنباء التي ترددت أمس حول لقاء مرتقب بين           نفى صائب عريقا   : سمير حمتو  -غزة  

وفي الوقـت    .ولمرت ضمن اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المزمع عقده في القاهرة هذا الشهر           أعباس و 
الذي أكد فيه وزير الخارجية زياد أبو عمرو عقب تلقيه اتصاال هاتفيا من نظيره الفرنسي كوشنير، عقد                 

لم يتلق عباس   "رجلين على هامش اجتماع اللجنة الرباعية في القاهرة، نفى عريقات ذلك قائالً             اللقاء بين ال  
 يجب أن يكون     أولمرت وشدد عريقات على أن أي لقاء مع       ".دعوة رسمية بهذا الخصوص حتى اللحظة     

 .وفق مضمون حقيقي ينهي معاناة وآالم شعبنا ويستجيب للمطالب الفلسطينية
  8/6/2007الدستور 

  
 في ذكرى النكسة" اسرائيل"عباس يدعو لفرض عقوبات دولية على  .6

رئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي الى البحث بجدية في فكـرة            الدعا  : وكاالتال -نيويورك
لالنصياع لقرارات االمـم    " اسرائيل"للضغط على   " اجراءات عملية من بينها فرض عقوبات     "اللجوء الى   

وقال في بيان تاله نيابة عنه المنـدوب الفلـسطيني ريـاض             .اللها االراضي العربية  المتحدة بانهاء احت  
مـن  " انـه    1967 لحرب عـام     40منصور امام اجتماع للجمعية العامة لالمم المتحة بمناسبة الذكرى          

مفارقات المأساة ان الشعب الفلسطيني المحتل يتعرض لعقوبات مالية وسياسية ويفرض عليه الشرط تلو              
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 بعد ممارسته للديمقراطية ورغم ذلك وبعد كل تلك السنوات من االنتهاكات الفادحة والمنهجية لـم                االخر
 ".وهذا الموقف غير المنطقي وغيرالعادل ال بد مـن مواجهتـه           ..مطلقا الي عقوبات  " اسرائيل"تتعرض  

لدولي على القيام   عدم قدرة المجتمع ا   "وانحى عباس بالئمة االحتالل الذي طال امده كل هذه العقود على            
على مواصـلة   " اسرائيل"على االنصياع للقانون والقرارات الدولية وهو ما شجع         " اسرائيل"بعمل الجبار   

وخلص الى القول ان صـنع الـسالم         ".العمل على تحقيق اهدافها غير الشرعية في ظل تمتعها بحصانة         
ة والخسارة من الجانبين وسيكون له      ليس مرغوبا فحسب بل هو مطلب ملح الصالح الظلم وانهاء المعانا          "

 ".في النهاية تاثير ايجابي على كامل المنطقة
  8/6/2007العربية نت 

  
  اي شى تقدمه لعملية السالم سوى طلب التطبيع مع العرب"سرائيلا"ليس لدى  :عبد ربه .7

 ما تقدمه "سرائيلا" أكد أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، أنه ليس لدى :رام اهللا
لعملية السالم سوى طلب التطبيع مع الدول العربية دون مقابل وإفراغ مبادرة السالم العربية من 

ال يستطيع أحد أن ينتقي من المبادرة العربية ما يشاء، خاصة "وقال في تصريحات صحفية  .مضمونها
". ني من إقامة دولته، وعودة الالجئين وتمكين الشعب الفلسطي"اإلسرائيلي"وأن مضمونها إنهاء االحتالل 

 ما تقدمه على صعيد السالم سوى إبداء الرغبات الخجولة والنوايا الكالمية، "سرائيلا"ليس لدى : "وتابع
وحول اجتماع الرئيس  ". أن تقدم بالمقابل"سرائيلا"وأعتقد أن العرب والفلسطينيين عرضوا الكثير وعلى 

 "سرائيلا"إذا كان لدى : "اللجنة الرباعية في القاهرة، قال عبد ربهعباس وأولمرت على هامش اجتماع 
أدنى حد من الجدية فعليها أن تعرض في هذا اللقاء موقفها بشكل متكامل، وإال فإن قتل عملية السالم 

 ".سيكون سهال
  8/6/2007فلسطين برس 

  
  نية يتلقى دعوة رسمية لزيارة جنوب أفريقياه .8

تلقـى رئـيس الـوزراء      : وائل بنـات  ،  غزةنقالً عن مراسلها في      8/6/2007الوطن السعودية   نشرت  
وجاء في الـدعوة    . الفلسطيني إسماعيل هنية دعوة رسمية من رئيس جنوب أفريقيا لزيارة جنوب أفريقيا           

أن حكومـة جنـوب أفريقيـا تتـابع         "التي سلمها سفير جنوب أفريقيا إلى هنية في مكتبه في غزة أمس             
ي الفلسطينية وهي معنية بخلق أجواء من االستقرار وأن يحصل الشعب الفلسطيني            التطورات في األراض  

ورحبت جنوب أفريقيا باالتفاق الـذي وقـع فـي مكـة            ". على حقوقه المشروعة في الحرية واالستقالل     
 .وأفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

يل هنيـة، عـن تقـديره       عبر إسماع : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     7/6/2007 48عربوأضاف موقع   
 جنوب افريقيا، وشكر جنوب افريقيا التي وقفت دومـا الـى جانـب               من العالى للدعوة التي وجهت إليه    

وأكـد هنيـة نيتـه زيارتـه         .الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل إنهاء االحتالل وإقامة دولته المستقلة         
فلسطينية، وقال إنه ستجري ترتيبات     افريقيا والتباحث مع قادتها حول مجمل األوضاع في األراضي ال         .ج

 .لعقد هذه الزيارة في الوقت المناسب
  

 إعالمية دولية للتضامن خطة فلسطينية لتشكيل شبكة .9
مصطفى البرغوثي عن خطة    .كشف وزير االعالم الفلسطيني د    :  وديع عواودة، منتصر حمدان    -رام اهللا   

نية الى الساحة الدولية من خالل االعتماد على        فلسطينية للعمل على الصعيد الدولي ونقل القضية الفلسطي       
حركات التضامن الدولية في العديد من دول اوروبا، مؤكدا انه يعول كثيرا على هذه الحركات في زيادة                 

وقال في اتصال هاتفي مع الخليج خالل سفره للمشاركة فـي مـسيرة              .الدعم الدولي للقضية الفلسطينية   
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اننا نعول على الشعوب الحرة اكثر مـن تعويلنـا علـى            "في بريطانيا   حاشدة يجري تنظيمها يوم السبت      
، مشيرا الى ان هذه المـسيرة سـتكون اكبـر           "الحكومات الرسمية الحالية في نصرة القضية الفلسطينية      

وكان البرغوثي كشف عن إطالق مشروع جديد لتجنيـد          .تظاهرة سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني     
الفلسطينيين في الداخل والخارج ضمن شـبكة إعالميـة متينـة تناصـر الحـق           المئات من المتطوعين    

وفي تصريح للخليج حول حال الرسالة اإلعالمية الفلسطينية للعالم اليوم          . الفلسطيني في الساحة اإلعالمية   
، "البرغوثي إن اإلعالم الفلسطيني حقق نجاحات الفتا إلى وجود حاجة لبذل المزيـد مـن الجهـود                 قال

  ".نعاني من إمكانيات محدودة لكن بحوزتنا أهم قوة تتمثل بامتالك الحقيقة "وأضاف
  8/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
   معركة نهر البارد في نهايتها :تشكيل جيش فلسطيني لحماية المخيماتل  يدعوزكيعباس  .10

ـ أ :وكـاالت وعن ال  جمال جمال    ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      8/6/2007الدستور  نشرت   د ممثـل   ك
وشدد خالل مؤتمر   . منظمة التحرير في لبنان عباس زكي إن معركة مخيم نهر البارد اقتربت من نهايتها             

أن مجموعة فتح االسالم عبارة عن عصابة اجرامية وليس لها عالقة بفتح     "صحفي عقده في رام اهللا على       
 الف فلـسطيني    27بت في نزوح    وقال إن المعركة التي شهدها المخيم تسب       ".اإلسالم سوى باالسم فقط    أو

وتـابع   . آخرون 106 مدنيا وجرح    23فيما بقي بداخله نحو ثالثة آالف فلسطيني، كما قتل في األحداث            
 اللبنانية إلـى    -هذه العصابة تسعى الى ضرب السلم االهلي في لبنان، والعودة بالعالقات الفلسطينية             "أن  

الجماعية، إال أنها فشلت في ذلك من خالل الموقف الموحد          المربع األسود من القتل على الهوية والمقابر        
، "وأشاد زكي بموقف الجيش اللبناني فـي االزمـة         ".للفصائل الفلسطينية ووعي جميع االطراف اللبنانية     

وزير الدفاع اللبناني وقيادات الجيش حرصت على عدم استهداف المدنيين وهذا يفسر سـبب              "مؤكدا أن   
فتح اإلسالم حاولت نقل    " عصابة"وشدد على أن     ".سم العسكري ودخول المخيم   عدم لجوء الجيش إلى الح    

المعركة الى مخيم عين الحلوة، اال ان الفصائل وبالتعاون الكامل مع قيادات الجيش تمكنت من محاصرة                
وقال إن مكتب منظمة التحرير فـي لبنـان          ".هذه االشتباكات وتشكيل قوة امنية مشتركة لحماية المخيم       

على تعهد من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وبحضور سفراء الدول العربية باعادة بناء مخيم نهر               حصل  
البارد بشكل كامل، نافيا بعض االشاعات التي ترددت عن وجود خطط لتوطين سـكان المخـيم خـارج             

أن ، مؤكدا   "بعض أطراف الوساطة مع عصابة فتح االسالم عرضت نقلهم إلى الخارج          "وكشف أن    .لبنان
أي دولـة   "واستردك زكـي بـان       ".بعض المعلومات تشير الى قبول دولة قطر استقبالهم فوق أراضيها         "

عربية او اقليمية لن تقبل ان يعيش على اراضيها مجموعات متطرفة وعصابات مسلحة، وعليـه فـان                 
ـ           المخرج الوحيد امامهم هو    ة عادلـة   تسليم انفسهم للدولة اللبنانية التي ستضمن حصولهم علـى محاكم

الوضع اللبناني  "وبرر عدم قيام العناصر المسلحة لفتح باجتثاث هذه الظاهرة من بداياتها بسبب              ".ونزيهة
الداخلي الذي وصل الى حافة الهاوية، وحالة االستقطاب الشديدة التي تشهدها لبنان بين اقطاب ما يعرف                

 الى الفرقاء اللبنـانيين وتـشتعل االمـور         بالمعارضة والمواالة، وخشية ان تنتقل تداعيات هذه المواجهة       
وكشف زكي انه قدم اقتراحا إلى الدولة اللبنانية بتشكيل لـواء العـودة              ".بصورة يصعب السيطرة عليها   

للحفاظ على امن المخيمات الفلسطينية، يكون مثل جيش فلسطيني، يرتبط مع الجيش اللبناني من خـالل                
 .غرفة عمليات مشتركة

 إلـى    نائل نخلة ومحمد أبو خضير     ،رام اهللا نقالً عن مراسليها في      8/6/2007سطينية  القدس الفل ولفتت  
 .زكي قال ان الرئيس عباس قرر ارسال مساعدات مالية عاجلة للنازحين عن مخيم نهر البارد              عباس   أن

 200 دوالر لكل شـهيد و     1000 دوالر لكل عائلة من المخيم، و      200وافق الرئيس على تقديم     : واضاف
  .ر لكل جريحدوال
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زكي شكر بلدية طرابلس وكافـة       إلى أن عباس     وفانقالً عن وكالة     8/6/2007الحياة الجديدة   وأشارت  
ومؤسسات رفيق الحريري على جهودها اإلنسانية في تخفيف معاناة         " األونروا"مؤسسات اإلغاثة، خاصة    

ودعا زكي الدول العربية إلـى       .كبةأهالي نهر البارد، والمحنة الكبيرة التي أعادت إلى األذهان محنة الن          
  .الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، كما دعا الفلسطينيين واللبنانيين أن يدركوا أنهم مستهدفون

 قال عباس زكي فـي حـديث        : محمد يونس  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      8/6/2007الحياة  وأوردت  
فتح اإلسـالم   ة فلسطينيين فقط كانوا في مجموعة       خاص الى الحياة على هامش المؤتمر الصحافي ان ست        

عند تأسيسها بينهم شاكر العبسي، لكن عندما تمركزت في المخيم جندت البعض من ابنائه الذين وجـدوا                 
فيها فرصة لتحقيق دخل ليس اكثر مشيراً الى ان جميع من انضموا الى الجموعة تركوهـا فـور بـدء                    

 ". باالعتداء على الجيش اللبناني الذي يمثل وحدة لبنانال مصلحة ألي فلسطيني: "وقال. القتال
  

   آليات مقترحة للتهدئة4 : حواتمة..حوارات القاهرة مستمرة بلقاء مع حزب الشعب .11
أكد وزير الخارجية المصري :  جيهان الحسينينقالً عن مراسلتهاالقاهرة  من 8/6/2007 الحياة نشرت

 أمس أن ةمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتم مع األحمد أبو الغيط في تصريحات عقب محادثاتهأ
نها تقبل بفكرة آلية المراقبة للتأكد أاألطراف الفلسطينية تجاوبت ومستعدة للتوصل إلى وقف االقتتال، كما 

  .والتحقق من تصرفات كل من األطراف
مع وفود فلسطينية تشارك بموازاة ذلك، عقد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس محادثات 

في حوارات القاهرة، خصوصاً مع كل من حواتمة ووزير الثقافة الفلسطيني، رئيس وفد حزب الشعب 
وفي ختام  .بسام الصالحي، تناولت سبل تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وعدم عودة االقتتال الداخلي

تال الفلسطيني، وعلى رأسها العودة المحادثات، صرح حواتمة بأن هناك أربع آليات مقترحة لوقف االقت
 يشمل وقف سياسة المحاصصة بين فتح وحماس في السلطة، ها وثاني،إلى مائدة الحوار الوطني الشامل

اآللية الثالثة المقترحة تتمثل في تشكيل لجنة عليا برئاسة و ،والتي تعمل على تأجيج الصراع بينهما يومياً
تقلة لها حضور سياسي واجتماعي وثقافي، ونزيهة ونظيفة مصر وتشارك فيها شخصيات فلسطينية مس

 على ما يدور داخل األراضي الفلسطيني وتعمل على إعالن إدانتها ألي طرف  وحكماًاليد، وتكون رقيباً
 الوضع في "صوملة"وشدد على رفضه أي اقتتال فلسطيني يؤدي إلى حرب أهلية أو . يبدأ باالقتتال

 ضرورة العمل على وحدة جميع الفصائل الفلسطينية في جبهة مقاومة واحدة األراضي الفلسطينية، مؤكداً
وأوضح أن اآللية الرابعة المقترحة تتمثل في تشكيل قوة مشتركة . وطنية بمرجعية سياسية وأمنية موحدة

من الفصائل غير المنخرطة في االقتتال الثنائي الداخلي حتى تحافظ على اإلطار الوطني في وجه 
 تحت سقف الشرعية "اإلسرائيليين"ل واالستيطان واالنفتاح على العملية التفاوضية السياسية مع االحتال

الدولية ومبادرة السالم العربية ووثيقة الوفاق الوطني وإعالن القاهرة وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة 
  .التحرير

 القيادي في الجبهة ماهر قال، ولى ذلك، اختتمت الشعبية اجتماعاتها أمس مع المسؤولين المصريينإ
عالن تهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة إبداء حسن النيات وإلى إالطاهر أن المصريين دعوا الفلسطينيين 

، موضحين أن ذلك ستكون له انعكاساته اإليجابية أمام المجتمع الدولي ويساعد في "اإلسرائيليين"مع 
نه أوأوضح . "اإلسرائيلي"اوضات المجمدة مع الجانب إمكان حدوث تحرك سياسي يمهد الستئناف المف

يجاد آليات تضمن عدم تكرار االقتتال الداخلي، إشدد خالل لقائه الوزير عمر سليمان على ضرورة 
 إلى ضرورة المحافظة يجابي يخدم المصالح الفلسطينية، الفتاًإوإعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها بشكل 

  .عتها منظمة التحريرعلى االلتزامات التي وق
من جهة أخرى، يبدأ حزب الشعب محادثاته في القاهرة اليوم، وأكد الصالحي أن الوضع في األراضي 
الفلسطينية ال يحتاج إلى قوى أمنية جديدة وإنما إلى آلية واحدة من شأنها أن تعزز القوة األمنية الرسمية 
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موسى القيادات السياسية الفلسطينية برفع عمرو قائه وطالب عقب ل. للسلطة بعيداً عن الفئوية أو الحزبية
راضي مجموعات المصالح الدموية التي تقوم باالقتتال في األ"سماه أالغطاء السياسي والتنظيمي عما 

وحذر . ، داعياً إلى إعادة بناء القوة األمنية كقوة للسلطة الوطنية وليست لهذا التنظيم أو ذاك"الفلسطينية
 عن مخاوفه من أن تقوم حاول التمييز بين الموقف الفلسطيني والموقف العربي، معرباًمن أن إسرائيل ت

بإغالق نوافذ التفاوض مع القيادة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تعمل على اختراق التفاوض من خالل 
 أن داًمبادرات شكلية مثل تحويل التفاوض ألن يكون من خالل لجنة لتفعيل مبادرة السالم العربية، مؤك

  .العرب والفلسطينيين متفقون على مبادرة السالم العربية باعتبارها عنوان التفاوض األساسي
سبوع المقبل حوارات مع القيادة العامة األالقاهرة ن تجري أمن المقرر وفي سياق هذه المحادثات، 

  .والنضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية
القيادة العامة أن  -أعلنت الجبهة الشعبية : دمشق من 7/6/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد

وأوضح أنور رجا عضو المكتب السياسي للقيادة  .وفداً من قيادتها سيتوجه األسبوع المقبل إلى القاهرة
 وفد الجبهة سيبحث مع الوزير" أن ، الخميس،لمركز الفلسطيني لإلعالملالعامة في تصريح خاص 
 وكذلك قضية إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل ..ضع الفلسطيني الداخليسليمان سبل ترتيب الو

، "ستتناول أيضاً قضية التهدئة الشاملة والمتزامنة مع االحتالل"وأضاف رجا أن المحادثات ". .. دورها
التهدئة، فيما إذا تم التوصل إلى صيغة اتفاق بشأنها، ال تشمل، من وجهة نظر الجبهة، "مؤكداً على أن 

 ". البعد السياسي والجوهري للصراع المصيري مع االحتالل الصهيوني
عرقل تنفيذ ما تم االتفاق عليه في القاهرة قبل عامين ونيف، "بأنه رئيس محمود عباس الرجا واتهم 

، موضحاً أن الخطوات التي قام بها عباس خالل "خاصة فيما يتعلق بقضية إعادة بناء منظمة التحرير
 ". لم تكن أكثر من جرعات تخديرية"يين من أجل إعادة بناء المنظمة العامين الماض

بو مجاهد الناطق بلسان لجان المقاومة الشعبية ما أ نفى :بيت لحم من 8/6/2007 وكالة معاً وأفادت
بو عبير أكد أوكان  .لوية في حوار القاهرةبو عبير حول مشاركة قيادة األأ على لسان ورد في وكالة معاً

د بالعاصمة المصرية القاهرة قبل يومين اجتماع موسع جمع القيادة المركزية أللوية الناصر صالح نه عقأ
وذكرت قيادة  .الدين والقيادة األمنية المصرية وعدد من الشخصيات السياسية المصرية رفيعة المستوى

ضماناً لسالمة , اء بحينهفصاح عن هذا اللقنه لم يتم اإلأ نسخة عنه في بيان وصل معاً) بو عبيرأ(لوية األ
ن اللقاء بحث كيفية دعم ألوية الناصر كفصيل له أوضح البيان أو. لوية ألرض الوطنعودة وفد األ

حضوره على الساحة الفلسطينية للموقف المصري المتمثل بوفده األمني المتواجد بالقطاع بمتابعة 
كما بحث اللقاء قضية إطالق  . الداخليومراقبة مستجدات الوضع الميداني وتثبيت حالة الوفاق الوطني

واتفق المجتمعون على عدم جدوى الحديث عن تهدئة مجانية ال تراعي الشمولية وإلزام  .الصواريخ
  ".سرائيلي بالوقف الفوري لعدوانهاإل"الطرف 

  
  2005 ترتب لتنفيذ آليات تفاهم القاهرةمصر : أبو مرزوق .12

 أن الجديد في حوارات القاهرة األخيرة أن هناك بالفعل  موسى أبو مرزوق.أكد د: محمد جمال عرفة
القاهرة ترتب اآلن لتنفيذ "آليات لتنفيذ اتفاق  ات وقف االقتتال الداخلي تمخضت عنها الحوارات، وأن 

مع " في برنامج  أبو مرزوقوقال". والمتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية) 2005تفاهم القاهرة (آليات 
يتعلق بأال تتكرر األحداث الموجودة ) اآلليات( منها أعتقد أن جزءاً: "نت.الم أون الينبإذاعة إس" جمال

 ،بصورة أو بأخرى،  أن الضمانات المفروض أن تتم، مؤكداً"، وعمل آليات لهذه المسألة)االقتتال(
 .بمسؤولية سياسية لكل األطراف بشكل أساسي
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ال ، "التهدئة"اها يركز على التزام الفصائل باستمرار  إحد، ثالثة بنود، بالقاهرة2005وتضمنت تفاهمات 
 وهو البند الذي لم يجر ، وترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير،والشراكة السياسية، الهدنة

  .تفعيله بعد
ستبقى كأمواج البحر بين صعود "وشدد أبو مرزوق على أن المقاومة ستستمر ما دام هناك احتالل وأنها 

 واتهم الطرف األمريكي بدعم فريق من فتح، والطرف اإلسرائيلي ."بوط، حسب الظروف السياسيةوه
الفوضى السياسية التي تحدث بين الحين "شدد على أن كما . بقصف المقاومة بهدف إضعافها لصالح فتح

انب األساسي ، وبالتالي فالمسؤولية تقع في الج"ولة بشكل مباشرؤ هي المس، تتبعها فوضى أمنية،واآلخر
على السياسيين حتى ال  تنفلت األمور األمنية، ألن االنفالت األمني يتبع االنفالت السياسي، وحذر من 

كلها إلى معركة هي ليست لها، وليس لها ) فتح(االنفالت السياسي عند فريق يحمل لواء فتح يجر "أن 
رات الخارجية عن كل مجريات األمور عزل التأثي"، ودعا لما قال أنه "عالقة بها بأي صورة من الصور

 أمن وسالمة المجتمع الفلسطيني، حتى ال تتكرر مثل هذه وكل األحداث حتى نستطيع أن نضمن فعالً
 ".األحداث بأي صورة من الصور

  7/6/2007إسالم أون الين 
  

 اتفاق بين حماس وفتح على تطويق أحداث رفح  .13
 أعلن سامي أبو زهري، القيادي في حركة: رفح  من7/6/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم أورد

في  حماس، أنه تم االتفاق مع حركة فتح على تطويق األحداث واالشتباكات التي وقعت صباح الخميس
وقال أبو زهري في تصريح للمركز الفلسطيني . مدينة رفح، وأسفرت عن مقتل مواطن وجرح آخرين

ي حماس وفتح وعدد من القوى األخرى في رفح تم خالله لإلعالم إن اجتماعاً عقد بين قيادات من حركت
قطع "االتفاق على تطويق األحداث وسحب المسلحين، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا التواصل على 

 االنتباه إلى أن يولفت أبو زهر". الطريق أمام المجموعات المأجورة التي ال تريد استمرار حالة الهدوء
اك مجموعات من داخل األجهزة األمنية غير معنية باستمرار الهدوء، وأن هذه أكدت أن هن"هذه األحداث 

في هذا السياق جاءت : "وأضاف". المجموعات تزيد من جرائمها كلما اقتربنا من تطبيق الخطة األمنية
مهاجمة مجموعة من المسلحين المحسوبين على األمن الوقائي مجموعة من المرابطين على أطراف حي 

ان، وفي نفس السياق جاء اختطاف المرافق الشخصي لرئيس الحكومة وتعذيبه وتوقيف اثنين تل السلط
 ". من أبناء حماس على حاجز لألمن الوطني الفلسطيني شمال قطاع غزة

الناطق باسم حركة حماس مسؤولية  فوزي برهوم لحّم: غزة من 7/6/2007 قدس برس وأفادت
 في مدينة رفح وتريد إشاعة الخوف بين الناس، حيث أطلقت ساداًتسعى ف"التصعيد إلى مجموعة قال إنها 

 فرد هؤالء على هذا االعتداء ،الرصاص على مجموعة من عناصر القسام هذا الصباح في رفح
   ". وتطورت المناوشات، مما أدى إلى سقوط أحد المواطنين الفلسطينيين وجرح عدد آخرين

 ،اهيم أبو النجا رئيس لجنة المتابعة العليا استنكر إبر أنغزة من 7/6/2007 وكالة سما وذكرت
 مفجع وال )الخميس (إن ما حدث اليوم ":لا، وقبين حركتي فتح وحماست لتي وقعا االشتباكات ،الخميس

ال احترام للجان المتابعة وال احترام للدم الفلسطيني، وال  ":وتابع ".ينم عن مصداقية النوايا بين الطرفين
وهيبتنا، كيف نقتتل ونحن مجتمعون هناك، ووافقنا على كل شيء، واالجتماع في القاهرة احترام لسمعتنا 

 ".جاء ليؤكد على التهدئة هنا وعلى احترام ما تم التوقيع واالتفاق عليه
 الليلة قولها مصادر طبية  من غزة عن8/6/2007 فراس برس وفي سياق االقتتال الداخلي، نقلت

وقد أصيبا بجروح متوسطة في ، برصاص مسلحين بمدينة غزةأصيبا  ناشطين من حماسأن الماضية 
فراد الحرس الرئاسي أحد أ أن مجموعة مسلحة اختطفت خميسقالت مصادر فلسطينية مساء ال و.األقدام

 .في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
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   تعمل على تأجيج األوضاعال يروق لها الوئام في الساحة الفلسطينيةجهات : الجهاد .14

 مس أطرافاًأاتهم خضر حبيب القيادي البارز بحركة الجهاد اإلسالمي : أ.ب. د،براهيمإ كامل -قدس ال
 بالعمل على تأجيج وبلبلة الوضع الداخلي من "ال يروق لها حالة الوئام في الساحة الفلسطينية"وجهات 

مس في رفح ببالغ ألقد تابعنا ما حدث ": وقال حبيب في تصريحات إلذاعة صوت القدس .حين إلى آخر
األسى، خاصة وأن هذه األحداث جاءت في وقت نحن أحوج فيه إلى التهدئة والوحدة، وفي الوقت الذي 

وأشار حبيب إلى االتصاالت التي  ." من أجل بلورة موقف موحد من التهدئةتبذل فيه مصر جهوداً
ؤدي إلى اشتعال األزمة من تجريها حركة الجهاد على الساحة الداخلية من أجل تطويق أي حوادث قد ت

  .جديد
  8/6/2007الرأي األردنية 

  
   قرب معبر صوفا"إسرائيلي" أحد عناصر سرايا القدس برصاص استشهاد .15

علنت مصادر فلسطينية مساء الخميس أ: ألفت حدادنقالً عن مراسلته  7/6/2007 48عربأورد موقع 
 قرب معبر صوفا شرق مدينة رفح "يةسرائيلاإل"حد عناصر سرايا القدس برصاص القوات أاستشهاد 

 وقد عثر على جثته ملقاة ،بو بكرأن الشهيد هو فارس مرزوق أوضحت المصادر أو .جنوب قطاع غزة
 خاصة كانت قد "سرائيليةإ"ن قوات أعلنت سرايا القدس أو .قرب معبر صوفا وبها عدد من الرصاصات

 . من مسافة قريبةبو بكرأطلقت النار على أتوغلت بالقرب من معبر صوفا و
 إلى أن وكاالتالسمير حمتو و نقالً عن مراسلها غزةمن  8/6/2007 الدستور في المقابل، أشارت

 قرب قطاع "اإلسرائيلية"مس قصف بلدة سديروت وعدد من المواقع العسكرية أفصائل المقاومة واصلت 
ؤوليتها عن قصف سديروت وفي هذا السياق أعلنت سرايا القدس مس. قذائف الهاونوغزة بالصواريخ 

بصاروخ متوسط المدى ، كما أعلنت مسؤوليتها عن إطالق ثالث قذائف هاون من العيار الثقيل باتجاه 
بدورها قالت كتائب القسام أنها أطلقت ثالث قذائف هاون تجاه تجمع  .جنوبي قطاع غزة" كيسوفيم"موقع

وتبنت كتائب المقاومة الوطنية وكتائب . شرق مدينة غزة" ناحال عوز"لجنود االحتالل قرب مستوطنة 
 .شهداء األقصى المسؤولية المشتركة عن قصف معبر كسوفيم شرق خان يونس بثالث قذائف هاون

  
 ولمرت ألغاء اللقاء مع إحماس تشيد بقرار عباس  .16

 رحبت حركة حماس بقرار الرئيس محمود عباس تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً:  جمال جمال- القدس
وقالت الحركة على لسان . مس باعتباره لقاء بروتوكولياًأ إيهود اولمرت "اإلسرائيلي"رئيس الوزراء مع 

ن تتبعها خطوات أإن قرارعباس إلغاء هذا اللقاء هو خطوة في االتجاه الصحيح يجب " المتحدث باسمها
 أن اللقاءات أخرى على طريق دراسة حقيقة جدوى عقد مثل هذه اللقاءات من حيث األصل، باعتبار

 "سرائيلإ"بل إن ..  كانت أيضا لقاءات بروتوكولية لم تسفر عنها أية نتيجة تذكر- على كثرتها -السابقة 
لى تصعيد الموقف على الساحة الفلسطينية في إشارات واضحة إ - وفي كل مرة -كانت تعمد بعدها 

ن هذا يضع المجموع الفلسطيني أمام إ": وأضاف المتحدث ".الداللة على انعدام جدوى مثل هذه اللقاءات
ضرورة ترتيب استراتيجية عمل فلسطينية موحدة تنطلق من دراسة جدوى كل السبل والوسائل المتاحة 

 ".في سبيل تسخيرها في خدمة المشروع الفلسطيني التحرري
  8/6/2007الدستور 
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  فتح ال تحتوي على تيار انقالبي وتؤمن بالشراكة السياسية: عباس .17
 قال الرئيس محمود عباس إن حركة فتح ال تحتوي تياراً انقالبياً بل تؤمن بالشراكة :سمر خالد - اهللا رام

وأشار عباس في ذات  .مع كافة الفصائل الوطنية، وال تسعى ألن تكون حركة إحاللية أو استئصالية
جاء  .ينية بأيدي فلسطينيةالوقت إلى أّن فتح متمسكة بحكومة الوحدة الوطنية وتُحرم سفك الدماء الفلسط

فتح بين "ذلك في كلمة للرئيس عباس ألقاها نيابة عنه الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة في مؤتمر 
 وأكد عبد الرحيم على ضرورة أن يكون التناقض مع ، المنعقد في مدينة رام اهللا"الواقع والتحديات

ني، الفتاً إلى أن حركة فتح تقوم بجهود من أجل االحتالل اإلسرائيلي وليس بين أبناء الشعب الفلسطي
إعادة بناء نفسها، لحماية المشروع الوطني، الفتاً إلى إحراز الحركة لبعض النجاحات عقب االنتخابات 

ونقل عبد الرحيم أماني . التشريعية الماضية، تتمثل في فوزها في االنتخابات الجامعية والمؤسساتية
وج بتوصيات تساعد حركة فتح في االستمرار بالكفاح والنضال وصوالً إلى الرئيس عباس للمؤتمر بالخر

  .إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
الوحدة الوطنية هي "  فيهاكلمة قال'' فتح''بدوره، ألقى أحمد قريع المفوض العام للتعبئة والتنظيم لحركة 

وحول خطة عمل التعبئة والتنظيم . "أخذنا ما ال نستحقهدفنا، ونحن في االنتخابات التشريعية األخيرة 
ودعا  .في المرحلة القادمة، أكد قريع أن التعبئة تعمل على إعادة مأسسة مكاتبها في محافظات الوطن

قريع إلى ضرورة انعقاد المؤتمر السادس للحركة قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر 
  .يكّرس شرعيتها

  8/6/2007رأي األردنية ال
  

  إخوان مصريةرعابفي فتح اً انشقاقيقود أحمد حلّس : الراي الكويتية .18
 كشفت مصادر مطلعة في القاهرة عن مشاورات خاصة يجريها بعض قيادات حركة اإلخوان المسلمين

 وذكرت .بالتوافق مع قيادة حركة حماس، تتعلق بترتيبات جديدة محتملة في األراضي الفلسطينية
 قبل "المصري اليوم"وضح لصحيفة أن على رأس القيادات اإلخوانية، عصام العريان، الذي أالمصادر 

حمد حلّس، أمين السر السابق ألى إشارة إ، في "فتح المسلمة"ن حماس بصدد التحاور مع قادة حركة أأيام 
 -رير المتوافرة إلى أن حلّس وتشير التقا. تح، التي جرى استبدالها بلجنة الساحةفللجنة الحركية العليا ل

ن توقفت الموازنة الخاصة أالذي تغيرت مواقفه بعد ما جرى استبداله من موقعه القيادي في فتح، وبعد 
 بدأ تحركاً منذ وقت ليس ببعيد، على مستوى كل الشخصيات المهمشة أو -التي كان يتقاضاها شهرياً 

وتؤكد  .التالي بدأ يتطلع إلى خلق تحالفات جديدةالهامشية في جسم فتح، لم يلق الصدى المتوقع، وب
 التي تزوده -بدأ حواره مع اإلخوان، تمهيداً لترتيبات تجري بالتنسيق مع حماس "المعلومات أن حلّس 

ساس أ، و)وهو شخصية مقربة من إيران ومن حزب اهللا( برفقة عبد العزيز العمري -بالمال والسالح 
 ".اء جسم إسالمي في فتحنشإهذه الحوارات البحث في سبل 

  8/6/2007الراي الكويتية 
  

  الباردنهر  أفكاراً لحل أزمة من الفصائل يبحث مع السنيورةوفد  .19
 حمدان عن حركة حمـاس، وأبـو عمـاد          ةوفد فلسطيني ضم أسام    زار   :8/6/2007 السفير   جاء في 
  رئـيس الحكومـة    ،لعامة القيادة ا  -الجبهة الشعبية    عن   الجهاد اإلسالمي، ورامز مصطفى    عن   الرفاعي
. وضاع في مخيم نهر البارد والحلول المقترحة لالشتباكات القائمة        أل، وبحث معه ا    فؤاد السنيورة  اللبنانية

. ن يرتكز علـى الجهـود الـسياسية   أن حل هذه األزمة يجب   أمنذ البداية أكدنا    : بعد اللقاء، قال حمدان   و
وكان اللقاء مع الرئيس السنيورة     . جري من عمليات  ونحن ال نزال نرى ذلك حتى اآلن على الرغم مما ي          

 لى التطبيق الميداني، ومن ثم تفتح أفقاً      إن تجد طريقها    أ، وتم التداول في بعض األفكار التي نأمل         يجابياًإ
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األفكـار هـي عمليـة وليـست     :  وقال رداً على سؤال عن تلك األفكار.لحل يرضي أهدافنا وطموحاتنا 
لى إفشالها وإضاعتها، آمل ان تتفهموا ذلك       إ عن تفاصيلها حتى ال يؤدي ذلك        نظرية، وأمتنع عن الحديث   

تتحدثون عـن   : وقيل له . ن شاء اهللا  إ من كل األطراف ذات العالقة لتحقيق هذا الحل          ن نجد دعماً  أونأمل  
حل سياسي لمنظمة دخلت في شكل غير شرعي وقتلت جنودا لبنـانيين وتـرفض االستـسالم وتـسليم                  

أنا أتحدث مع الحكومة اللبنانية ومع السلطة الشرعية        :  من يرفضون الحل السياسي؟ فأجاب     السالح، وهم 
وكل ما أشرت إليه هو تفاصيل تدخل في سياق المعالجة والحل           . في البلد، وال أتحدث مع أي طرف آخر       

  . وليس في سياق المسؤوليات وتبادل االتهامات
لوحظ أن لجنة المتابعة الفلسطينية التي إلى أنه  8/6/2007 األخبار اللبنانية وحول االجتماع، لفتت

زارت السرايا أمس، ضمت الممثلين عن تحالف القوى الفلسطينية فقط في غياب أي ممثل عن فصائل 
وعلمت األخبار أن األمر عائد لضغوط مارسها سلطان أبو العينين على كل من فتحي . منظمة التحرير

لعدم ) الجبهة الديمقراطية(وعلي فيصل ) الجبهة الشعبية( العال ومروان عبد) حركة فتح(العردات 
المشاركة تحت ذريعة عدم إعطاء فرصة لممثل حركة حماس أسامة حمدان بتزعم الوفد الفلسطيني في 
ظل غياب عباس زكي، علماً بأن األخير كان قد ألح على حمدان في أن تستمر أعمال لجنة المتابعة 

 .ه خارج لبنان، وأن يمارس حمدان مهامه فيها بصفته نائباً للرئيسالفلسطينية أثناء وجود
  

  تجاوزنا مسألة التحريض علينا من اإلسالميين: أبو العينين .20
ى أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان سلطان أبو العينين أن مسألة أر:  كامل جابر-الرشيدية 

 بعد عالقة وّد دافئة بين القوى اإلسالمية التي كانت التحريض من اإلسالميين علينا قد تجاوزناها اليوم،"
كد في حديث إلى األخبار من مخيم أو ."تحّرض علينا وبين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح

أن ظاهرة جند الشام في عين الحلوة، لسنا نحن من أتى بها من الضنية ورميناها في "الرشيدية في صور 
لم نأت بعصابة فتح . ى المخيم بهذه النوعيات من البشر استهدافاً للمخيماتنحن ضحية القذف عل. المخيم

ليس الشعب الفلسطيني . اإلسالم إلى نهر البارد، لكننا ندفع الضريبة، إذ إن أعراضنا في الشوارع
مسؤوالً عن هذه الحالة، وأنا ناشدت كل اللبنانيين، موالين ومعارضين، قبل والدة فتح اإلسالم في 

  ." أن يغطّونا سياسياً لمعالجة هذه الظاهرة، ونحن نتولى األمر، لكن لم يسمعوا27/11/2006
فلسطينياً لم نتفق على موقف وقناعة، لو وافقت مختلف فصائل التحالف من دون تأثير ": فاضأو

نجلس في نحن لم . خارجي، لكنّا اتفقنا على آلية عمل كفريق واحد، رحنا إليهم فريقاً واحداً وعدنا فريقين
هناك لبنانيون جمعوا لهم التبرعات تحت شعار أنهم مسلمون، ومشايخ . الجوامع نلّم لهم التبرعات

معروفون بهوياتهم السياسية، في كل خطبة جمعة راحوا يدعون لنصرتهم، وتزويجهم، وتوفير البيوت 
؟ نحن حتى مع كيف سيواجهون ربهم إن كانوا مسلمين: لهم، لذلك أسأل اليوم بعد كل الذي حصل

مسلمي عين الحلوة كانت خالفاتنا حادة ولم تكن السلفية صناعة فلسطينية، كان هناك تهويل أوصلنا إلى 
صحيح أننا تفاهمنا اليوم على عالقة دافئة بيننا وبينهم، لكن هذه الحالة كانت مدعومة، . حرب البسوس

اليوم، بعد كل هذا الصراع على هوية أما ... ومن جهات غير لبنانية، كانت تحّرض علينا إلقصائنا
وشدد على أنه . "المخيمات ومن يمسك القرار السياسي فيها، أقول على رقابنا أن يصادر القرار السياسي

إذا سمح لنا لبنانياً فنحن قادرون على التقليل من الخسائر، حتى اآلن لم يسمح لنا بالتدخل، هناك "
  ."انيين، وهناك عدم إجماع فلسطينيحسابات للبعض ونحن نحترم آراء اللبن

هناك ": وهل توافقون على قوات فصل في عين الحلوة، أقطابها من المطلوبين للسلطات اللبنانية؟ يجيب
. أنا ضحية حكم باإلعدام، من دون جرم سياسي، جاء بضغط سياسي. من ظلم في أحكام غير صحيحة

لم يكونوا طّيعين بأيدي جهات سياسية، أين الجريمة كثر مثلي محكومون ألنهم لم يقبلوا بلّي أذرعهم، و
  ."التي حكمتُ من خاللها باإلعدام؟ هناك إسالميون وفتحاويون حكموا لألهداف نفسها
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مهينة، لكن هناك مخاوف أهانتنا صورها في "واعتبر أبو العينين أن بعض اإلجراءات حول المخيمات 
 40اللبناني، أين المصلحة الفلسطينية في أن يسقط هناك جريمة حصلت في حق الجيش . نهر البارد

جندياً من الجيش؟ هل فرح من كان يأتي بالمساعدات لمن استوطن المخيمات؟ يريدوننا اليوم أن نقاتل 
لن نكون أداة . "فتح اإلسالم" وثالثة "فتح الثوري" وأخرى "فتح منشقين"بالفلسطينيين حتى آخر مخيم؟ مرة 

  ." عند أحد أو عند أجهزة االستخبارات ولن تكون فتح في دائرة االستهدافعند أحد، أو متعهدين
  8/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  حماس حضرت نفسها بشكل ممتاز لمواجهة االجتياح االسرائيلي: الشاباك .21

افادت تقارير صحافية اسرائيلية امس الخميس، نقال عن رئيس شعبة :  زهير اندراوس-الناصرة 
 العسكرية في جيش االحتالل، الجنرال عاموس يدلين، انه يتحتم على اسرائيل اخذ الحيطة االستخبارات

 ملم يصل مداها الى 122والحذر الشديدين من امكانية قيام حركة حماس باطالق صواريخ كاتيوشا بقطر 
هذه  بىوقالت هارتس ان الجنرال يدلين ادل.  كيلومترا من قطاع غزة الى جنوب الدولة العبرية40

 ىواضاف قائال ان حماس ال تملك حت .االقوال في جلسة مغلقة للجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست
االن صواريخ الكاتيوشا من هذا الطراز، ولكنها وصلت الى المرحلة االخيرة من امتالكها، الفتا الى ان 

 . القضية هي مسألة وقت ليس اال
لعسكرية انه وفق المعلومات المتوفرة فان حماس تملك صواريخ مع ذلك شدد رئيس شعبة االستخبارات ا

 كيلويترا، ولكنها في المواجهات االخيرة مع االحتالل االسرائيلي 20من طراز غراد يصل مداها الى 
وزعم يدلين في سياق حديثه امام اعضاء اللجنة . امتنعت عن استعمالها، وقامت باطالق صواريخ القسام

ف اطالق النار في القطاع النها على حد تعبيره خسرت في المواجهات االخيرة مع ان حماس معنية بوق
الجيش االسرائيلي نصف قوتها العسكرية، عالوة على ذلك، زعم يدلين ان حماس تريد التهدئة مع 

واكد . االحتالل لكي تتمكن من نقل قدراتها العسكرية المتطورة من قطاع غزة الى الضفة الغربية المحتلة
لجنرال االسرائيلي ايضا ان حركة حماس تحولت من تنظيم ارهابي فوضوي يعيش افراده بين السكان ا

في قطاع غزة، الى تنظيم سري للغاية على شاكلة حزب اهللا في لبنان، حيث قام بتقسيم جيشه الى 
 قطاع وم نحو ستة االف مقاتل في ارجاءي عادية، مشيرا الى ان الحركة تملك الىوحدات خاصة واخر
 .غزة، على حد تعبيره

 ان مقاتلي حركة حماس طوروا صواريخ القسام التي ،من ناحيته قال رئيس جهاز الشاباك خالل الجلسة
مشددا على ان حماس تمتنع ) اشكلون(وم صواريخ تصل الى مدينة عسقالن يبحوزتهم، وانهم يملكون ال

 عسقالن النها تنتظر التصعيد االسرائيلي  علىىة عن اطالق الصواريخ بعيدة المديفي الفترة الحال
المرتقب لتقوم حينها بالرد على االعتداءات االسرائيلية والتأثير على الرأي العام االسرائيلي، على حد 

 الجهاز الذي يرأسه، فان ىواضاف، بحسب صحيفة هارتس، انه وفق المعلومات المتوفرة لد .تعبيره
 السياسي بعدم اتخاذ ى ديسكين المستوىه اوصياسرائيل، وعلحماس حضرت نفسها جيدا للمواجهة مع 

قرار باجتياح قطاع غزة واالكتفاء بتوسيع العمليات البرية والجوية ضد اهداف فلسطينية في القطاع، 
وتابعت الصحيفة االسرائيلية قائلة ان ديسكين دعا في الجلسة الى عدم قبول أي تهدئة . على حد تعبيره

، وقال ان حماس في ضائقة وتبحث عن مخرج لوقف الهجمات اإلسرائيلية، مضيفا انه في الضفة العربية
 .يتحتم على اسرائيل جباية الثمن من حماس يوميا، عن طريق القصف والقتل واالغتياالت الممركزة
أس يواضاف ان حماس ورئيس الدائرة السياسية في الحركة خالد مشعل، قلقان جدا من حالة االحباط وال

 .ي تسود الشارع الفلسطيني، على حد تعبيرهالت
 8/6/2007القدس العربي 
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  "أبروم عزمي ليفوفيتش"اليمين ينعت أفراهام بورغ بـ .22
تعرض رئيس الكنيست السابق ورئيس الوكالة اليهودية السابق، أفراهام بورغ لهجوم وانتقادات شـديدة              

ب تنصله من الصهيونية في حـديث مـع         من قبل أعضاء كنيست من اليمين واليسار الصهيوني في أعقا         
وفي أعقاب إصداره كتابا جديدا يشبه فيه إسرائيل بألمانيا النازية، ويقترح تغيير            . ملحق صحيفة هآرتس  

وإلغاء تعريف إسرائيل كدولـة يهوديـة وتفكيـك الترسـانة النوويـة             ) الهجرة اليهودية  ("قانون العودة "
ومن نشطاء الحركة االستيطانية في المناطق الفلسطينية       ) كديما( عضو الكنيست عتنيئل شنلر    .اإلسرائيلية

ونعت شنلر بـورغ    .  لبورغ "عظماء األمة " طالب بمنع تخصيص قطعة أرض في مقبرة         67المحتلة عام   
في إشارة إلى عزمي بشارة الذي يطالب بدولة المـواطنين، والبروفيـسور            "  ليفوفيتش - عزمي -أبروم"

وقـال رئـيس حـزب     .لذي طالما انتقد المجتمع اإلسرائيلي وأنماطه البنيويةالراحل يشعياهو ليبوفيتش ا 
يعلن عن خراب الهيكـل     "معتبرا أن بورغ    . المفدال اليميني، زبولون أورليف أن بورغ فقد سالمة عقله        

وفي حالة بورغ وهو ابن رئيس المفدال السابق يوسف         ". ويقترح على الشعب اليهودي العودة إلى المنفى      
رجال " على أن    "حزنه"وأعرب رئيس ميرتس يوسي بيلين عن        ".سقطت التفاحة بعيدا عن الشجرة    "بورغ  

هذه الدولة،  . بالتأكيد أنا ال أتفق معه    : " وأضاف". ال كتلك ايقول أقو ) أصيل("ملح البالد "كبورغ وهو من    
  ".لن تعود تهمني إذا لم تكن يهودية وذات أغلبية يهودية

  7/6/2007 48عرب
  

  مستعد لدفع ثمن السالم: لألسدأولمرت  .23
كشفت صحيفة يديعوت احرونوت في عنوانها الرئيسي اليوم النقاب عن قيام رئيس الوزراء ايهود 
اولمرت مؤخرا بنقل رسائل سرية الى الرئيس السوري بشار االسد اوضح له فيها عن استعداده 

وقالت  .يا من تحالفها مع ايرانلالنسحاب من هضبة الجوالن مقابل معاهدة سالم كامل وانسحاب سور
الصحيفة ان رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس االمريكي جورج بوش واوضح له رغبته في اطالق 
عملية سياسية مع سوريا بعد ان توصل الى استنتاج بان احتمال تحقيق انطالقة في التفاوض مع 

 على تحليل اولمرت لالوضاع وقد وافق الرئيس االمريكي بحسب الصحيفة .الفلسطينيين شبه معدوم
وقام رئيس الوزراء فيما بعد بنقل الرسائل  .واعطاه الضوء االخضر لجس النبض في المسار السوري

الى الرئيس السوري بواسطة قادة المان واتراك وقال له فيها انه يعي ان معاهدة سالم مع سوريا ستلزم 
انه مستعد "نه يريد ان يوضح له الرئيس االسد اسرائيل باعادة الجوالن الى السيادة السورية غير ا

بالمقابل تفكيك تحالفه مع ايران ووقف الدعم السوري لمنظمة حزب اهللا والمنظمات االرهابية 
وقال مصدر سياسي كبير للصحيفة ان الرئيس السوري لم يرد حتى االن على هذه الرسائل  ".الفلسطينية

 .السوريمؤكدا ان الكرة تتواجد االن في الملعب 
  8/6/2007وكالة معا 

  
  ايران زودت حزب اهللا بصواريخ متطورة للغاية تصل إلى جنوب إسرائيل: موفاز .24

 به للقناة العاشرة ىكشف وزير المواصالت االسرائيلي النقاب في حديث ادل:  زهير اندراوس-الناصرة 
 لبنان ى بعد الحرب الثانية علفي التلفزيون االسرائيلي امس الخميس النقاب عن ان إيران وسورية قامتا

 مركز البالد وجنوبها ى حزب اهللا، يصل مداها الى الىفي الصيف الماضي بتهريب صواريخ بعيدة المد
 . حد قولهى إسرائيل، على مدينة بئر السبع، وذلك استنادا الي معلومات استخبارية موثوقة وصلت الىحت

في مجال الصواريخ ان الصاروخ الذي قامت ونقلت يديعوت أحرونوت عن خبير اسرائيلي مختص 
 نصف طن، في ى، والذي يحمل رأسا متفجرا تصل زنته ال110 فاتح ىايران بتزويده لحزب اهللا يدع

  .  كيلومترا250 ىحين يصل مداه ال
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وقد تم تطويره، وفق الخبير االسرائيلي، من قبل الصناعات العسكرية اإليرانية، ويتم إطالقه من منصة 
 .2مشابهة لمنصة إطالق صاروخ أرض ـ جو من طراز أس إي إطالق 

 8/6/2007القدس العربي 
  

  نتنياهو يزعم أن األسد األب تنازل عن جبل الشيخ .25
زعم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أن في االتصاالت التي أجراها مـع سـوريا   ،  في لقاء إذاعي  

 وقـال نتنيـاهو    .الراحل، حافظ األسد عن جبل الشيخ     حينما كان رئيسا للوزراء تنازل الرئيس السوري        
 على فكرة كان هـذا بعـد أن         -"بشأن الحدود الدولية  " -وهم قالوا .. أجريت اتصاالت ): ترجمة حرفية (

لـدي شـروط    " -األسد تنازل عن جبل الشيخ ألننـي قلـت        . منحني جبل الشيخ، الناس ال يعرفون ذلك      
لماذا أنت بحاجة إلى هذا الـشرط       ": فسألني. "بقة، جبل الشيخ  لدي شروط مس  " - هكذا أنا قلت له    -"مسبقة

ثمة تهديد مـن إيـران،   "،  1998 أو   1997أنا أتحدث عن    . "ألنه يوجد تهديد من إيران     ":، قلت "المسبق؟
علي أن أقول إنني فوجئت، ولكنـه   . وهو منحني جبل الشيخ   . "وأنا بحاجة أن يكون لي عيون إلى الشرق       

 وحسب التقديرات فقد أجرى رون الودر وهو رجل أعمـال يهـودي             ."ا سررت منحني جبل الشيخ وأن   
وكـشفت  . أميركي، وصديق لنتانياهو سلسلة من االتصاالت المكوكية بين نتانياهو والقيـادة الـسورية            

الصحف اإلسرائيلية آنذاك عن الخطة التي قدمها نتانياهو إلى القيادة السورية عبر الوسـيط الودر فـي                 
  .1998أغسطس عام 

  7/6/2007 48عرب
  

 سوريا وإسرائيل دخلتا مرحلة الرقصات الحربية .26
دخلت سوريا وإسرائيل في مرحلة الرقصات الحربية، في ظل ما تجريه القوات : خلف خلف من رام اهللا

اإلسرائيلية من تدريبات هي األوسع منذ أعوام عديدة، وحسبما قال المحلل السياسي اإلسرائيلي زئيف 
ى لو كان الطرفان ال يعتزمان المبادرة اليوم إلى حرب، فإن هذه قد تنشب بسبب تقدير شيف فإنه حت

. مغلوط، استخبارات سيئة، أو وقوع في فخ جهة معنية بخلق استفزاز ودفع إسرائيل وسوريا إلى الحرب
ذي وأضاف شيف في تحليله ال .ومن الطبيعي فقط أن يعد الطرفان نفسيهما للسيناريو األسوأ، الحرب

إسرائيل ال يمكنها أن تتهم سوريا بتدريب قواتها، عندما تفعل هي ": "النور في التهديدات"حمل عنوان 
فالجيش اإلسرائيلي أيضا يدرب قواته بكثافة وهو أيضا يتخذ إجراءات استعداد وحذر في . أيضا ذلك

وريا، ولكن االنطباع وتعرف االستخبارات الكثير عما يجري في س. هضبة الجوالن، أكثر من السوريين
هو أن ليس في أيديها ما يكفي من المعلومات عما يفكر به ويقوله بشار األسد لمقربيه ولقادة جيشه، وما 

وحسب شيف . يقوله له رؤساء الطائفة العلوية في سوريا، والتي من شأن الحرب أن تضع حدا لحكمها
ا يوجد أيضا جانب ايجابي ما، وليس فقط فإن في التهديدات الحربية المتبادلة بين إسرائيل وسوري

هل زعماء إسرائيل : فالجمهور اإلسرائيلي أخيرا سيعرف الحقيقة. استعدادا لمواجهة عسكرية كبرى
مستعدون لحل وسط إقليمي أليم في هضبة الجوالن، وهل يوجد أساس للرسالة التي أرسلت من القدس 

  . إلى دمشق عن استعداد صادق للمفاوضات
في دمشق يهددون في أنه .  األثناء فان كل واحد من الطرفين يفزع، ويبعث الرسائل المزدوجةوفي هذه

إذا لم تستجب عروضهم لمحادثات السالم وإسرائيل ال تتخلى عن هضبة الجوالن، فإنها ستضطر إلى 
ضات إسرائيل ال تهدد، ولكن حكومتيها األخيرتين ردتا كل إمكانية للمفاو". مقاومة"اتخاذ اعمال 

في حرب لبنان الثانية هاجمت عمليا . الذي ستكون إسرائيل مطالبة بدفعه" الثمن"لمعرفتهما بما هو 
  . سوريا إسرائيل بمساعدة مباشرة قدمتها لحزب اهللا أثناء المعارك
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احد األسباب وراء القرار المغلوط بعدم تجنيد . وبالمقابل كانت إسرائيل حذرة جدا من المس بسوريا
حتياط في حينه نبع من التخوف من أن تفسر سوريا هذا التجنيد كاستعداد إسرائيلي لمهاجمتها، قوات اال

 .كما يقول شيف
  7/6/2007موقع ايالف 

  
  !  بدولة درزية فاصلة مع سوريا67إسرائيل فكرت بعد حرب الـ .27

 حرب  كشف كتاب جديد صدر في اسرائيل، حول مراسالت جرت بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية خالل             
 ليفي أشكول والوزير يغئال ألون، أن إسرائيل درست في أعقاب الحرب أمر تـشجيع دروز                1967العام  

واوضح الكتاب، الذي أشارت إليه صـحيفة       . سوريا على التمرد وإقامة دولة درزية فاصلة بين الدولتين        
لدروز إلقامـة دولـة     هآرتس امس، ان الفكرة اإلسرائيلية قامت على أساس استغالل االقتراب من جبل ا            

  . درزية تقبل ببقاء هضبة الجوالن تحت السيطرة اإلسرائيلية
  8/6/2007السفير 

  
  رفض الخدمة المدنيةي 48 في أراضي حركة اإلسالميةلبيان ل .28

, ال زالت المؤسسة اإلسرائيلية سادرة في غيها اتجاه الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل الفلـسطيني                
يك هذه الجماهير بمختلف الوسائل القانونية وغير األخالقية وتعتبـر مديريـة الخدمـة              وتعمل على تفك  

ننطلق فـي طروحاتنـا لـرفض        .الوطنية والتي عّين رئيساً لها رؤوبين جال المثال الحي لهذه السياسة          
والء والبراء  الخدمة المدنية من خالل منظورنا اإلسالمي بسياقاته العقدية والفكرية والتعبدية فمن عقيدة ال            

إلى سياقات حمل هموم الناس وانتهاء بمفهومنا الشامل للعبادة يأتي رفضنا للخدمة المدنية بكافة مسمياتها               
  .والفتاتها

  7/6/2007صوت الحق والحرية 
  

  لنيابة تفتح تحقيقا مع حاخام يهودي اصدر منشورات عنصريةا .29
ن مساعد المدعي العام، شاي نيتسان، يبلغه فيه        تلقى عضو الكنيست محمد بركة رسالة م      : عبدالمنعم فؤاد 

أن النيابة قررت فتح تحقيق ضد العنصري روني تسياغ من مدينة بني براك، بسبب منشورات عنصرية                
ولم تكن هذه المّرة األولى التي يصدر فيها تسياغ مثل هذه المنشورات، وكـل               .أصدرها معادية للعرب  

  .لم تلق رداالتوجهات السابقة للمستشار القضائي 
  7/6/2007صوت الحق والحرية 

  
 طائرات إسرائيلية بدون طيار لبريطانيا  .30

اإلسرائيلية " البيت"كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية امس أن شركة :  د ب أ-القدس المحتلة 
ي  للدوائر األمنية ف450 "هيرمس"للمنظومات االلكترونية تقوم ببيع طائرات حديثة بدون طيار من نوع 

وتوصف هذه الطائرات بأنها من أكثر الطائرات تطورا في العالم وهي مزودة بأجهزة رصد . بريطانيا
وتبلغ ". مكافحة اإلرهاب"حديثة ويستخدمها الجيش اإلسرائيلي ألغراض مختلفة والسيما فيما يطلق عليه 

 .  ماليين دوالر أميركي110قيمة هذه الصفقة حوالي 
  8/6/2007الدستور 
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  ن يتظاهر ضد الجدار العازل في الضفة الغربيةغيد بيحف .31
ذكرت صحيفة معاريف أمس ان احد احفاد رئيس الوزراء االسرائيلي : فرح سمير -القدس المحتلة 

ن يشارك بانتظام الى جانب الفلسطينيين في التظاهر ضد الجدار العازل في غاليميني السابق مناحيم بي
والى جانبه شاب فلسطيني )  عاما32(صورة بدا فيها ابيناداب بيجن ونشرت الصحيفة . الضفة الغربية

وامامهما جنود اسرائيليون يحملون دروع فرق مكافحة الشغب في بلدة بيلين القريبة من رام اهللا حيث 
ونقلت معاريف عن عدد من المواقع  .يتظاهر فلسطينيون ودعاة سالم اسرائيليون ضد بناء جدار العزل

  ."تفجير هذا الجدار"ن انه يأمل غول ابيناداب بيااللكترونية ق
  8/6/2007عكاظ 

  
  "الستعادة الردع" 67إسرائيل شنّت حرب  .32

، أّن حرب حزيران "ستة أيام في سيناء"كشف فيلم وثائقي إسرائيلي حمل عنوان :  فراس خطيب-حيفا 
ويتضمن الفيلم  .مجبرين، كما يّدعي اإلسرائيليون، ولم يدخلوها "ال مناص منها"، لم تكن حرباً 67

 "بخطر وجودي"، أكدوا أّن إسرائيل لم تشعر 67شهادات لقادة في جيش االحتالل حاربوا في حزيران 
إعادة قوة الردع وترجمة " بل جاء لـ"مضائق تيران"في حينه، وأّن ضرب مصر لم يكن من أجل فتح 

ية حثّت رئيس الوزراء ليفي أشكول على وأوضح الفيلم أن القيادة العسكر ."رؤيتها األمنية في المنطقة
كما يكشف الفيلم عن عداء الصحافة . اتخاذ قرار الحرب على الرغم من أنه اقترح حل القضية سياسياً

  ."الجميع أرادوا حرباً ما عدا أشكول"، موضحاً أن "عدم اتخاذه قرار الحرب"العبرية ألشكول، نتيجة 
  8/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  سرائيلية تستثمر في مشروع غاز مصري اسرائيلي مشتركمؤسسات ا .33

أمريكان اسرائيل يوم الخميس إنها اتفقت على اقامة مشروع مشترك مع مؤسـسات              - قالت شركة امبال  
 .اسرائيلية لشراء أسهم في شركة شرق البحر المتوسط للغاز وهي شركة مصرية اسـرائيلية مـشتركة               

 بالمئة فـي شـركة شـرق البحـر          1.8فرها المؤسسات حصة    وسيشتري المشروع المشترك بأموال تو    
 مليون دوالر أي بنفس سعر السهم الذي دفعته وحدة تابعة المبال فـي أحـدث                40المتوسط للغاز مقابل    

 بالمئـة فـي     1.8وستسهم امبال بحصة     .مشترياتها من أسهم الشركة في ديسمبر كانون االول الماضي        
وستحصل المؤسسات علـى    .  بالمئة في المشروع المشترك    50ة  شرق البحر المتوسط للغاز مقابل حص     

 مليون دوالر سـتدفعها ثمنـا للحـصة         40حصة الخمسين بالمئة االخرى في المشروع المشترك مقابل         
 سيـصل بـين     2008وخط االنابيب الذي تتوقع الشركة استكماله خالل الربع االول من عـام              .الجديدة

  .العريش في مصر وعسقالن في اسرائيل
  7/6/2007رويترز 

  
   من مخيم نهر البارد على أبواب االمتحانات النهائية الفلسطينيينواقع الجامعيين: تقرير .34

  طالبا   114ويعاني  . انعكست االحداث الجارية في شمال لبنان  سلبا على الطالب الفلسطينيين الجامعيين           
 خصوصا طالب جامعـة بيـروت       من سكان مخيم نهر البارد    )  من االناث  44 - من الذكور  70(وطالبة  

ولعل استمرار القتال من دون أفق لحل ما يزيد من هذه           . العربية ظروفا صعبة تحتاج الى معالجة سريعة      
وما يزيد الطينة بلة هو اقتراب مواعيد االمتحانات والتي بدأت          . المعاناة، ليس أقله على المستوى النفسي     

ف الطالب والطالبات حسب المقابالت التـي اجرتهـا         وتتلخص ظرو . بالفعل في بعض االقسام والفروع    
  : مع عدد من الطالب الجامعيين بالنقاط التالية،)شاهد ( االنسانالمؤسسة الفلسطينية لحقوق
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حركة النزوح الهائلة التي شهدها مخيم نهر البارد الى مناطق مختلفة خصوصا الى مخـيم البـداوي                  .1
انية للنازحين صعبة، فهم الجئون ثم نازحون، اذن هي معاناة          فالظروف االنس . انعكست سلبا على هؤالء   

  .ويقدر عدد النازحين بأكثر من ثلثي سكان المخيم. مركبة
تدمير عدد كبير من المنازل في مخيم نهر البارد، وقد اتلفت العديد من الكتب والكراسـات لهـؤالء                   .2

  . الطالب والطالبات بسبب القصف
  .شهيدة نتيجة للقصف على مخيم نهرالبارد)  عاما24(ر سقطت الطالبة  ليندا جب .3
انسداد االفاق ألي حل ممكن سوى الحل العسكري، ضاعف من معاناة هؤالء الطالب حيـث بـات                  .4

فهناك ضحايا  . متابعة التعليم الجامعي بالنسبة اليهم نوعا من أنواع الترف أمام حجم االثار السلبية عليهم             
  .رة مدمرة، وهناك نازحونمدنيون، وهناك منازل كثي

في االيام االولى ونتيجة للتوتر االمني ونتيجة للحواجز االمنية في مختلف مناطق لبنـان خـصوصا                 .5
  . الشمال، ونتيجة لتوقيف عدد من الطالب، فإن العديد منهم فّضل عدم التنقل

لـسطين، واتحـاد الـشباب    قد تحركت عدد من االطر الطالبية منها الرابطة االسالمية لطلبة ف         إلى ذلك ف  
الديمقراطي الفلسطيني، والمكتب الطالبي الحركي، ورابطة بيت المقدس لمساعدة طـالب مخـيم نهـر               

وزارت رئيس جامعة بيروت العربية الذي أبدى تعاونا كبيرا في تجاوز هذه المحنة انطالقا مـن                . البارد
وكان أهم مطلـب لهـؤالء      . ب والطالبات معايير انسانية وأخالقية، ووعد بالنظر في مشكلة هؤالء الطال        

الطالب هو تأخير امتحاناتهم بشكل استنثائي الى وقت الحق لكي يحافظوا على ذات التحصيل العلمي في                
  .الظروف العادية

أما بالنسبة لالنروا، فقد رفعت األطر الطالبية  الفلسطينية مذكرة الى مدير عام االنروا تطالب فيها بتقديم                 
سديد القسط االخير من العام الدراسي الحالي، ومساعدة الطالب في دفـع إيجـار الـشقق                مساعدة في ت  

  .لكن لغاية االن لم يتم التجاوب مع هذه المطالب. السكنية، وبمصروف جيب على االقل لحين االنتهاء
وتواجه الطالب مشكلة اخرى تتعلق بمعدل النجاج المطلوب تحصيله للحصول على منحة من صـندوق               

،  لكن   %75فالصندوق يشترط لتقديم مساعدة للطالب أن يحصل الطالب على معدل           . الب الفلسطيني الط
في ظل هذه االوضاع يخشى العديد من الطالب من عدم نيل هذا المعدل، مما يهدد مسيرته التعليمية في                  

ال يجـد الطـالب     وقـد   . كما ان الصندوق يشترط ايضا تقديم إفادة بذلك عن الدورة االولى          . العام القادم 
  .الفلسطينييون ظروفا مناسبة لتقديم امتحانات الدورة االولى

والطالب الجامعيون لبنانيون وفلسيطنيون يطالبون بحل يـضمن لهـم          . إذن نتائج الحرب ليست محدودة    
  .متابعة مشوارهم الجامعي في بيئة آمنة ومشجعة

  7/6/2007 )شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان 
  

   في لبنان مخيم نهر البارد المدنيين في قصفركة االسالمية في فلسطين تستنكرالح .35
من إراقة الدم الفلسطيني من أبنـاء       ،  48في االراضي الفلسطينية المحتلة عام      الحركة اإلسالمية   حذرت  

في الوقت ذاتـه علـى      أكدت  و. تحت الفتات مكافحة اإلرهاب ومواجهة فتح اإلسالم      في لبنان   المخيمات  
، وفي هـذا الـسياق    . ورة سالمة األراضي اللبنانية وتأكيد سيادتها وضرورة استقرار األوضاع فيها         ضر

ال ،  ن محاصرة الجيش اللبناني لمخيم نهر البارد وقصفه تحت ذريعة مواجهـة فـتح اإلسـالم               أ اعتبرت
ـ              هيمنح  وقـد   .د الحق في قصف المدنيين وترويعهم وترحيلهم من مخيماتهم في تذكير جديد لشتات جدي

 في الوقت ذاته على ضـرورة  ، مؤكدةعلى ضرورة حل األزمة سياسياً مهما طالت مدتهاشددت الحركة   
  .تحقيق العدالة في هذه القضية وغيرها من القضايا التي تعصف في لبنان

  7/6/2007صوت الحق والحرية 
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  لسطينية في االراضي الفطالب عبَّاس وقف الفلتان األمنيمنتدى المنظمات االهلية ي .36
 فـي   ،طالب منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المـرأة         :  مكتب فلسطين  -خاص  
خروجاً عن قاعدة   ، الذي اعتبره    التدخل الفوري  لوقف الفلتان األمني     ضرورة  محمود عباس ب  إلى  رسالة  

تـي يـشهدها الـشارع    المنطق والدين واألخالق، خاصة في ظل حالة التردي السياسي واالقتـصادي ال   
الفلسطيني نتيجة للممارسات القمعية الهمجية التي يمارسها االحتالل، إضافة إلى بروز جماعات تخـول              
  .لنفسها صالحيات التحكم بمصير الشعب وتمارس اإلرهاب الفكري والديني عبر وسائل التهديد وغيرها

  7/6/2007الحقائق 
  

 لعيش الشرطة الفلسطينية تبحث عن لقمة ا: تحقيق .37
تفاجأ الموظفون الذين سارعوا الى االصطفاف امام الصراف اآللي في مدينة :  خليل العسلي-رام اهللا 

 اتضح انه تعرض  حيث.الخليل، بسقوط احد افراد الشرطة مغشيا عليه وحالته الصحية تبدو صعبة
 فريدة، كما يقول نقيب  ليستهذه الحالة. لجلطة وانهيار عصبي بعد ان تبين له انه تلقى نصف راتبه فقط

الموظفين العموميين الذي اكد انه بعد منتصف الليل تجد بعض افراد الشرطة في رام اهللا على سبيل 
. المثال، يقومون بجمع العبوات والزجاجات الفارغة في اكياس النايلون من اجل بيعها وكسب بضعة نقود

شن  ومن جهته فقد .وصول الى اماكن عملهم يقومون باقتراض اجرة الطريق للهمكما ان هناك عددا من
هجوما عنيفا على الحكومة بسبب تجاهلها الكلي لموضوع الموظفين والتركيز اكثر على موضوع التقاسم 

اتهم أنه الوظيفي بين فتح وحماس في كل شئ حتى في عدد سيارات الوزراء وعدد البوابين، كما 
ظفين وتحرص على اقتطاع حقوقها وفوائدها على الدوام صارف الفلسطينية بأنها ال تتساهل مع المومال

صارف موظف عندما يتم احتجاز كامل ما يحّول إليه من سلفة قليلة، داعياً المدون اكتراث بما سيحّل بال
إلى تأجيل تحصيل حقوقها وقروضها حتى يتم حل األزمة وانتظام صرف الرواتب، والتوقف كذلك عن 

وعلى غير عادته ونتيجة للغضب يشار في هذا الصدد، أنه . ى القروضترتبة علممضاعفة الفوائد ال
ن الحكومة لن تستطيع االلتزام إلى التأكيد على أالذي ساد صفوف موظفي السلطة، سارع وزير المالية 

 بغية االلتزامكل ما تستطيع عمله االن هو تقديم نصف راتب أن باالتفاقيات الموقعه مع الموظفين، و
 ان االوضاع المالية للحكومة لن تتحسن اال اذا افرجت اسرائيل عن  موضحا.قت محددبالدفع في و

  .اموال السلطة التي تحتجزها
  8/6/2007عكاظ 

  
 القوات اإلسرائيلية تمنع منذ أيام دخول الصحف اليومية إلى قطاع غزة .38

سرائيلي، منذ عدة أيام  كتلة الصحفي الفلسطيني عن إدانتها الشديدة لمنع قوات االحتالل اإلتعبر: غزة
في ذلك مساً خطيراً  حيث رأت .ل إلى قطاع غزةوصحف فلسطينية، تصدر في رام اهللا، من الوصثالث 

بحرية الرأي والتعبير، السيما أنه ينطوي على حرمان أهالي القطاع من الحق في المعرفة، والذي نصت 
ي ضمن حملة إسرائيلية مدروسة ترمي ، يأتذلكوأكدت أن  .عليه كافة المواثيق واألعراف الدولية

  .لمحاربة وسائل اإلعالم الفلسطينية، السيما أن هذا العمل لم يكن األول من نوعه
  7/6/2007 قدس برس

  
   طفال فلسطينيا خالل انتفاضة األقصى860استشهاد تقرير للجامعة العربية يبين  .39

 العامة لجامعة الدول العربية تقريراً أعد قطاع شؤون فلسطين واألراضي المحتلة في األمانة: الرياض
نحو أشار إلى استشهاد  .حول األوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة االحتالل اإلسرائيلي

 طفالً من مجمل عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خالل انتفاضة األقصى والبالغ عددهم 860
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 حيث اعتقل ما ال ،األكثر قسوة على األطفال الفلسطينيينكان  2006العام ولفت إلى أن .  شهيدا5056ً
 طفل بقي 6000 انتفاضة األقصى ما يقارب تإسرائيل اعتقلت منذ بدأفي حين أن .  طفل2000يقل عن 

 اعتقلوا همالمئات منمع االشارة إلى أن  عاماً، 18 إلى 13 طفالً تتراوح أعمارهم بين 390محتجزاً منهم 
  . وال يزالوا في األسر18وزا سن وهم أطفال وتجا

  8/6/2007الوطن السعودية 
  

  قاضي فلسطيني في سجون االحتاللجمعية نفحة تناشد لالفراج عن  .40
 ناشدت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى في محافظة جنين، أمس، المؤسسات             : مهند جدوع  -جنين  

ب الذي ال يزال يقبع في سـجن الجلمـة          قاضي عبد اهللا حر   الالحقوقية والصليب األحمر الوقوف بجانب      
 أعلن إضرابا عن الطعام منذ يوم       هوأشارت في بيان لها الى ان      .بين غرف السجناء الجنائيين   االسرائيلي،  

االثنين الماضي احتجاجا على الظروف المأساوية والمعاملة السيئة، فضال عن انه أنهى التحقيق وحـول               
  .برات اإلسرائيلية عن اثبات إدانتهلالعتقال اإلداري بعد ان عجزت المخا

  8/6/2007الحياة الجديدة 
  

  نتهاكات بحقهنال بالتدخل لوقف ا االعالميناشدن وزيرفلسطينيات سيرات ا .41
 وزيـر اإلعـالم الفلـسطيني،        االسرائيلي،  داخل سجن هشارون    الفلسطينيات ناشدت األسيرات : نابلس

لسجون تمارس  هذه ا  خاصة وأن إدارة     ،ن االحتالل بضرورة االطالع على أوضاع األسيرات داخل سجو      
  .انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان تتنافى مع المواثيق واألعراف الدولية كافة

  7/6/2007صوت الحق والحرية 
  

   الغربيةالضفةفي االحتالل حملة اعتقاالت ومواجهات مع  .42
 ،الساعات األولى من صباح أمس     قوات االحتالل االسرائيلي حملة اعتقاالت في        تشن:  حامد جاد  -غزة  

طالت سبعة نشطاء فلسطينيين في نابلس وبيت لحم وضواحي رام اهللا بالضفة الغربيـة بـدعوى أنهـم                  
 ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار وألقوا قنبلة باتجاه قوة مـن   فيما .مطلوبون

كمـا تعرضـت سـيارة       .بلس من دون وقوع إصابات    الجيش اإلسرائيلي كانت تقوم بنشاط امني في نا       
 إسرائيلية إللقاء زجاجة حارقة غربي رام اهللا ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسيارة من دون وقوع إصابات                

  .أيضا
  8/6/2007الغد األردنية 

  
   في الضفة الغربيةاالحتالل يهدد بتصفية عدد من أبناء بلدة قباطية .43

ه  في حين عادت قوات.ن أبناء بلدة قباطية بحجة أنهم مطلوبون لديههدد جيش االحتالل بتصفية عدد م
بلدة لليوم الثاني على التوالي وأجبرت المواطنين على الخروج بالعراء واحتجزتهم الوتوغلت داخل أحياء 

  .لعدة ساعات
  7/6/2007 48عرب

  
  الفلسطينيينسرى االمحاكم االحتالل تصدر أحكاماً بالسجن والتمديد لعدد من  .44
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 محكمـة سـالم العـسكرية     أن  : جنـين  مراسلها من     مهند جدوع  عن 8/6/2007الحياة الجديدة   نشرت  
 عاما على أسير من جنين، فيما مـددت فتـرة   12، أصدرت أمس، حكما بالسجن الفعلي لمدة   االسرائيلية

   .اعتقال آخرين، لفترات مختلفة
المحكمـة  أن  :  نابلس نقال عن وكـاالت      من 8/6/2007الخليج اإلماراتية   وذكر أمين أبو وردة مراسل      

العسكرية اصدرت امس قرارا يقضي بتحويل كل من مدير مكتب جريدة فلسطين ورئيس بلدية قلقيليـة                
لالعتقال اإلداري وذلك بعد يوم واحد من تحويل مجموعة كبيرة من النواب ورؤساء البلديات لالعتقـال                

  .اإلداري
  

   أمام الفلسطينيين  إلغالق شارعحتالل بتقديم تفسيرات تطالب سلطات اال االسرائيليةالعليا .45
 إلى إصـدار     االسرائيلية في رد على التماس تقدمت به جمعية حقوق المواطن، اضطرت المحكمة العليا           

ن من استخدام طريق يمر     ي منع الفلسطيني  ، حول أسباب  أمر لسلطات االحتالل بتقديم تفسير خالل شهرين      
ـ ، وإبقاء 2000في الضفة الغربية منذ عام بمحاذاة عدة قرى فلسطينية     دالحواجز اإلسمنتية والحديدية عن

 قرار رسمي من قبل سلطات االحـتالل        عدم وجود  تبين    علما أنه  .يهمداخل القرى الفلسطينية المطلة عل    
  .هبإغالق

  7/6/2007 48عرب
  

   تنديدا باالعتداءات االسرائيليةاعتصام سلمي في الخليل .46
جان الشعبية الفلسطينية أمس االعتصام السلمي السادس عشر على مدخل شارع نظمت الل: الخليل

 بحق المؤسسات  االسرائيليةالعتداءات والتهديداتتنديدا باالشهداء وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية 
األمين العام للجان الشعبية منظمات حقوق االنسان والصليب االحمر والمجتمع  وقد طالب .االعالمية

دولي التدخل الفوري والحضور الى شارع الشهداء لالطالع على االجراءات الظالمة التي ترتكبها ال
  .قوات االحتالل بحق السكان

  8/6/2007الدستور 
  

   خالل شهر في جرائم احتاللية742 واصابة فلسطينيا استشهاد عشرين :تقرير .47
مس، تقريرها لحالة حقوق اإلنـسان فـي         أصدرت الهيئة الفلسطينية لثقافة حقوق اإلنسان، ا       : وفا -غزة  

وأشـار  . أظهر، ارتفاعاً واضحاً في االنتهاكات اإلسرائيلية      حيث   .مناطق السلطة الوطنية للشهر الماضي    
في قطاع غزة، نتيجـة لعمليـات       منهم   182 بجروح،   آخرين 247وإصابة  فلسطينيا،   20إلى استشهاد   

كما رصد التقرير إصابة     .ضرب من قبل قوات االحتالل    إطالق النار والقصف العشوائي واالعتداءات بال     
 متضامنين أجانب وإسرائيليين بعد االعتداء عليهم خالل المسيرة األسبوعية التي ينظمها أهالي قريـة               8

ـ   التقرير، تضمن كما   .بلعين ضد جدار الفصل العنصري      لقـوات    عملية توغل ومـداهمات    92 رصداً ل
ـ         لضفة والقطاع مختلفة في ا   في مناطق    االحتالل،  .ا، مستخدمة أعداداً كبيرة من آلياتها الثقيلـة وجرافاته
 حالة اعتقال تعسفي بحق المواطنين  في الضفة، وقطاع غـزة، تـضمنت              196، إلى رصد     أيضا وأشار

أظهر استمرار إجراءات تقييد حريـة الحركـة والتنقـل، عبـر             كما   .وزراء ونواب فلسطينيون  اعتقال  
لى معبر بيت حانون، واإلجراءات التعسفية على الحـواجز المنتـشرة فـي             استمرار فرض الحصار ع   

، إلـى ازديـاد انتهاكـات       لفـت كمـا    .الضفة، ومنع مواطني الضفة من الوصول لشاطئ البحر الميت        
المستوطنين وعربدتهم، سواء باالعتداء على األراضي الزراعية والمزارعين، أو بالسطو على منـازل             

من ناحية أخرى، أظهر التقرير عدداً من االنتهاكات المتعلقة          و .لمؤسسات العامة وممتلكات المواطنين وا  
ـ وفي قطاع غزة،    منهم   49 مواطناً،   51قتل  مشيرا إلى   بظاهرة الفلتان األمني وفوضى السالح،        ةبااص
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 عبـوة   39 حالة إطالق نار، وتفجير      123حدوث   فضال عن    .قطاعال في   93 بجروح، منهم  آخرين 108
  . مواطناً في قطاع غزة267ختطافناسفة، وا

  8/6/2007الحياة الجديدة 
  

    الدول الثماني حول انهيارالقطاع الزراعيرسالة فلسطينية إلى قمة .48
بعثت هيئة اإلغاثة الزراعية والجمعيات الزراعية الفلسطينية، أمس، برسالة إلـى قمـة الـدول               : أ ش أ  

كما أوضحت فيها معاناة    . طيني مهدد باالنهيار الكامل   الثماني، أشارت فيها الى أن القطاع الزراعي الفلس       
سنوات طويلة من االحتالل والنظام القائم على سياسة الفصل والتمييـز العنـصري،             لالشعب الفلسطيني   

مشيرة إلى أّن إسرائيل لم تتوقف عن مصادرة واغتصاب األراضي الزراعية ومصادر الميـاه ببنائهـا                
الصمت الدولي تجاه ما تفعله إسـرائيل       أن   وأعتبرت. ضي الفلسطينية جدار الفصل العنصري على األرا    

  .يشجعها على االستمرار في ارتكاب جرائم الحرب في مخالفة فاضحة للقانون اإلنساني الدولي
  8/6/2007السفير 

  
   شهرا12ًخدمات خالل الاستفادوا من  فلسطيني في نابلس  ألف28: الهالل االحمر .49

 ألف مواطن من خدمات جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في نـابلس خـالل              28 استفاد أكثر من  : نابلس
 شهراً الماضية، السيما في مجالي اإلسعاف والطوارئ، وخدمات المراكز التأهيليـة واألنـشطة              12الـ

ارتفع خالل الــ    ،  مدينة، أن عدد المنتفعين   الرئيس الهيئة اإلدارية للجمعية ب     وأكد .الصحية والمجتمعية 
 كما  .المتكررة، وإضراب العاملين في القطاع الصحي      هراً الماضية نتيجة اجتياحات قوات االحتالل      ش 12

 المشاريع التي نفذتها الجمعية والتي تسعى إلى تنفيذها الحقـا، مؤكـدا أنهـا                من جهة أخرى،   استعرض
جمالية للمـشروع   بصدد تنفيذ مشروع بناء مستشفى متخصص لألطفال والوالدة، الفتا إلى أن التكلفة اإل            

ـ          هنأشار إلى أ  و .تعادل ثالثة ماليين دوالر     ة سيكون بمثابة مركز لتدريب طلبة الكليات الطبيـة، وخدم
المواطنين في المحافظات الشمالية، الفتا إلى أن الجمعية تسعى إلى استقطاب المانحين لتمويـل البنـاء،                

من جهة أخرى أوضح    و . ألف دوالر  350موضحا أن الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي تبرع بمبلغ         
 ألف دينار، الفتا إلى بعض المعيقـات التـي تواجـه    129ن الجمعية تعاني من عجز مادي يعادل نحو    أ

طواقم اإلسعاف في بعض األحيان على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية والتي قد تؤثر سلبا علـى حيـاة                 
  .المواطنين

  8/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  يعلن اإلفراج عن اثنين من معتقليه " اإلسالميالعمل " .50
أعلن حزب جبهة العمل اإلسالمي أن األجهزة األمنية أفرجت، أمس، عن اثنين من             :  ماجد توبة  -عمان  

  .أعضائه، من بين تسعة أعضاء كانوا اعتقلوا في الزرقاء خالل األسبوعين الماضيين بصورة متفرقة
األجهزة األمنية كانت أبلغتهم أن     "بني ارشيد عن أهالي الموقوفين أن       وفيما نقل األمين العام للحزب زكي       

هذا االعتقال تم على خلفيـة اسـتهداف الحركـة          "، رأى أن    "االعتقال جاء بتهمة تأليف تنظيمات مسلحة     
  ".المتواصل

   8/6/2007الغد األردنية 
  

   لألمم المتحدة وحل السلطة بتسليم الضفة والقطاع أبو عودة يطالب .51
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طالب المستشار السابق للعاهل االردني عبد اهللا الثاني، رئيس الديوان الملكي األسبق، عدنان أبو              : نعما
عودة تسليم الضفة الغريبة وقطاع غزة لألمم المتحدة، أسوة بما حدث في كوسوفو وتغيير مساق السياسة                

  . العربية والفلسطينية بشأن القضية الفلسطينية
  

ى الفكر العربي ان االقتراحات تندرج في إطار إحراج العـالم ووضـعه فـي               وقال في ندوة نظمها منتد    
  .مواجهة مسؤوليته لكسر حالة الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني وتحميل الكيان المسؤولية

  8/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

   التوطين سيتبعه التقسيم فيزول لبنان : لحود .52
ان المواصفات التي يحددها البعض لرئيس الجمهورية المقبل "ود أكد رئيس الجمهورية العماد اميل لح

والتي تتلخص في أن يكون لكل لبنان، ولديه النزاهة ونظافة الكف، هي مواصفات ممتازة، ولكن هناك 
موضوعاً لديه نفس االهمية يجب أال يغيب عن البال، وهو في ضرورة أن يكون مؤمناً بأن لبنان يجب 

ان الرئيس المقبل يجب أن يقول بأن لبنان قوي : وأضاف". ن تكون قوته في ضعفهأن يكون قوياً ال أ
بجيشه الوطني وبالمقاومة الوطنية، واذا لم تكن هذه المواصفات موجودة فيه، فليكن الجميع متأكداً ان 

مواقف الرئيس لحود جاءت خالل . التوطين سيحصل، واذا حصل التوطين سيتبعه التقسيم فينتهي لبنان
 قوى المعارضة -استقباله أعضاء لجنة المتابعة في االحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية 

في خياراته الدستورية المقبلة انطالقا من حقه اذا فشلت كل "وأكد دعم الوفد للرئيس لحود . اللبنانية
ب التي أدت الى نشوء بفتح تحقيق للوصول الى االسبا"وطالب ". المساعي للتوافق على الرئيس المقبل

  ". االحداث في مخيم النهر البارد، مشددا على تسليم المعتدين على الجيش الى العادلة
ان ما يجري، اليوم، هدفه ضرب مؤسسات الجيش : "كما تحدث ممثل حزب اهللا محمود قماطي فقال

لبناني، الذي سار والدولة وما حرصتم على إنجازه طوال السنوات الماضية بدعم من غالبية الشعب ال
للقّيمين الفلسطينيين على أمن المخيمات كي يسلّموا "وكرر لحود دعوته . معكم في الخط الذي تلتزمون

من اعتدى على الجيش اللبناني، خصوصاً أولئك الذين غدروا به في اليوم االول، كي تتم محاكمتهم 
اب انتخابية يربح بها البعض بضعة بصورة عادلة، ومن هو مذنب يجري سجنه، ال ان يتم إخراجه ألسب

  ". أصوات وتتكرر بعدها الدوامة
ان ال تنازل عن تسلم الجيش "واستقبل الرئيس لحود وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ، الذي أكد 

اللبناني العناصر التي غدرت بأفراده، ألنها فصائل غريبة عن النسيج اللبناني والفلسطيني وال تخدم 
  ". سطينية بل غرائز أصحابها وتاليا العدو االسرائيليالقضية الفل

  8/6/2007السفير 
  

  لن نستكين قبل توقيف القتلة: العماد سليمان .53
الجيش لن يستكين قبل توقيف القتلة "جدد قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان التأكيد أن : بيروت

  ". المجرمين وسوقهم الى العدالة
  8/6/2007الحياة 

 
  تهاء أمر القيادات في مخيم نهر البارد والسنيورة يلتقي وفد فلسطيني إليجاد مخرجان .54

ال تزال االشتباكات والمواجهات بين الجيش اللبناني وعناصر فتح اإلسالم مستمرة بوتيرة : بيروت
متقطعة، في ظل محاوالت تسلل وقنص مستمرة يقوم بها عناصر فتح االسالم، على مواقع الجيش 

 جرحى، بينما أفيد 7زة في تخوم مخيم نهر البارد ومحيطه، ما أدى الى سقوط شهيد للجيش و المتمرك
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 عناصر من فتح اإلسالم على األقل، وعن توقيف عدد من المطلوبين في مداهمات في 3عن مقتل 
  .مناطق شمالية

لقادة العسكريين وجاءت أحداث، أمس، في ظل معلومات تشير الى أن قيادة فتح االسالم لم تعد في يد ا
وأكدت مصادر متابعة . بل في يد المشايخ الذين أصدروا فتاوى دعت عناصرها الى عدم االستسالم

الرجل األول أمير التنظيم شاكر العبسي تعرض إلصابة خطرة جداً وهو "لـوكالة األنباء المركزية أن 
ته واصبح وضعه الصحي على في وضع حرج للغاية خصوصاً ان ال اسعافات طبية داخل المخيم لمعالج

الذي كان ال يزال حياً حتى بداية األسبوع " ابو هريرة"المحك، وأن المسؤول التنظيمي شهاب القدور 
انقطعت اخباره نهائياً، أما المسؤول االعالمي أبو سليم طه فليس موجوداً داخل المخيم، فيما انتهى أمر 

  ".القيادات المتبقية في الصف األول
 تسلل في ساعات الصباح األولى، عناصر من فتح اإلسالم إلى موقع للجيش في المدخل الشمالي ميدانياً،

وعلى أثر . للمخيم، فدارت مواجهات عنيفة بينهم وبين جنود الجيش الذي تمكن من احباط المحاولة
والذخائر، العملية، مشط الجيش موقع خان العبدة الذي سقط عسكرياً، وضبط فيه كمية كبيرة من األسلحة 

. إضافة الى موقع صامد الذي دمر كلياً، وموقع التعاونية اآليل للسقوط بعد أن دمرت أجزاء كبيرة منه
وتبين أن في كال الموقعين األخيرين اللذين دمرا تدميراً شبه كامل، مخابئ ودهاليز يستخدمها المسلحون 

ل التعاونية الى قصف مركز أدى الى وكذلك، تعرض مجمع ناجي العلي مقاب. للتسلل الى مواقع الجيش
وعمل الجيش على قطع عمليات االمداد التي تجرى من خالل هذه الدهاليز، ما . تدمير أجزاء كبيرة منه

دفع بعناصر فتح االسالم الى تحويل مدارس اونروا والملعب المتاخم لها لجهة البحر، مركزاً أخيراً 
  .لقيادتهم

للبنانية عمليات دهم عدد من المناطق الشمالية وألقت القبض على عدد من أمنياً، واصلت القوى األمنية ا
  .الموقوفين

وأكدت مصادر أمنية، أن عمليات الدهم في الشمال وعكار، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين، من 
  .دون أن تكشف عن هذا العدد وعن أماكن توقيفهم والتهم الموجهة إليهم

 موقوفين جدد من 3ة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، أمس على قضائياً، ادعى مفوض الحكوم
  .  موقوفا35ًفتح االسالم ليرتفع عدد المدعى عليهم الى 

 سيارات إسعاف 9من الناحية االنسانية، دخلت، قبل ظهر أمس، عبر المدخل الجنوبي لمخيم نهر البارد، 
 الدولي والهالل األحمر الفلسطيني، محملة أدوية تابعة لـ الصليب األحمر اللبناني والصليب األحمر

ونقلت سيارات . ومواد إغاثة ومساعدات، إضافة الى شاحنة مساعدات تابعة للصليب األحمر اللبناني
 شخصاً من اهالي مخيم نهر البارد 45اإلسعاف في طريق عودتها جرحى ومصابين مدنيين، وأخلت 

واألطفال الى مخيم البداوي والمناطق المجاورة اآلمنة، بعدما  شاباً، مع كبار السن والنساء 33بينهم 
  .تسلمتهم من الجمعية الطبية االسالمية

وعقد لقاء بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة . سياسياً، ال تزال أحداث نهر البارد محل لقاءات واتصاالت
وتم .  القيادة العامة-بية ووفد فلسطيني ضم ممثلين عن حركة حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشع

  .التداول في بعض األفكار للحلول
وكشف رئيس المكتب السياسي للجماعة االسالمية علي الشيخ عمار في حديث لـوكالة اخبار لبنان عن 
بعض بنود المبادرة التي تبحث من خالل القوى االسالمية الموجودة داخل مخيم نهر البارد و رابطة 

ماس، موضحاً أنها تتمحور حول هدنة موقتة تسمح باستئناف الحوار مع فتح علماء فلسطين وحركة ح
  .االسالم، اليجاد مخرج

وكانت، أمس، سرت معلومات عن امكان حل سياسي يقضي بتسليم بعض عناصر فتح اإلسالم الى 
 وأعلن عضو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان خالد عارف في. العدالة وإيجاد قوات فصل
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حديث الخبار لبنان، تالشي ظاهرة فتح االسالم في نهر البارد بسبب ضربات الجيش إضافة الى تخلي 
الكثير من عناصر هذه الظاهرة عنها، فمنهم من سلم نفسه للجيش، ومنهم من عاد الى ذويه في المخيم، 

  .ومنهم من قتل أو هرب، وهذا له تأثير كبير
  8/6/2007الحياة 

  
  ساحة مستباحةلبنان ليس : ريفي .55

النجاح في المواجهة "أكد المدير العام لقوى االمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي أن : بيروت
االستثنائية مع العصابة االجرامية فتح االسالم سيشكل مؤشراً الى مرحلة جديدة يفترض أالّ يكون فيها 

ّرفنا أن نكون جزءاً أساسياً من سوِرِه لبنان ساحة مستباحة، أو حديقة من دون أسواٍر أو حراسة، ويش
  ".وحّراِسه

عملنا في ظروف صعبة وكان : "146وقال ريفي في أمر عام وجهه الى رجال قوى األمن في عيدها الـ
علينا تحمل حمالت التجني وإساءات األالعيب السياسية الضيقة، إضافة إلى مخاطر مواجهة المجرمين 

 على تحديد أولويات رأينا أنها مفيدة في هذه المرحلة االستثنائية، تقضي وضعنا تصوراً يقوم. اإلرهابيين
اإلسراع وبأقصى ما يمكن في تنشيط القطعات االستعالمية، على أن يترافق ذلك مع أمٍر ضروري 
ومهم، هو تأمين قوة ضاربة تؤمن الدعم والمؤازرة للعاملين في المجال االستعالمي أوالً وتكون على 

  ".ة اإلرهابيين ثانياًقدر مواجه
  8/6/2007الحياة 

  
  السنيورة يتعهد بمحاكمة عادلة لعناصر فتح اإلسالم .56

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، في حديث شامل إلى تلفزيون الكويت، أن ال تساهل مع 
. وا للقوى األمنيةاإلرهاب، وأن الحكومة تتعهد بضمان محاكمة عادلة لجماعة فتح اإلسالم إذا استسلم

واعتبر أن الجيش يخوض معركة تكريس سلطة الدولة والشرعية على كل األراضي اللبنانية، داعيا إلى 
الحوار الوطني للخروج بالبالد من أزمتها الحالية، ورافضا أن يكون لبنان ساحة أو أداة ألي نفوذ 

  .خارجي
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  يورة بإخفاء معلوماتفتح اإلسالم تتّهم السن .57

رأى المتحدث باسم حركة فتح االسالم شاهين شاهين في مبادرة رئيس جبهة العمل االسالمي فتحي يكن 
ايجابيات لم تظهر سابقاً، برغم انها لم تصلنا بسبب عدم قدرة المكلفين إبالغنا بها على الدخول الى "

 وأّن يكن لم يكن متحيزاً، ونادراً ما سمعنا خالل تتضمن نقاطاً وسطية،"، واصفاً المبادرة بأنها "المخيم
ونفى شاهين علمه بأن وفداً تفاوضياً يحمل ". هذه األزمة كالماً قابالً للنقاش بقدر ما لمسنا من مبادرته

اإلشكالية أن الجيش يمنع اللقاء بيننا . لم يتصل بنا أحد من اجل هذه الغاية: "مبادرة جديدة، وقال
واتهم شاهين الفصائل الفلسطينية بـاالنحياز وبالسكوت على تدمير المخيم، وأن . "واألطراف االخرى

الفلسطينيين ال يريدون نموذجاً جديداً لتل الزعتر وصبرا وشاتيال، برغم أن مالمح خطة حكومة الرئيس 
الهدف فؤاد السنيورة بدأت تتضح، وعمليات التدمير تستهدف مناطق تعّد أراضي لبنانية خارج المخيم، و

 ألفاً سيهّجرون نهائياً، ويندمجون 18 الف نسمة و15من ذلك إزالة الفلسطينيين منها، وهم يبلغون ما بين 
في المجتمع اللبناني وتنتهي قضيتهم، وقضية عودتهم، ونحن نحذّر من مغبة التمادي في تنفيذ هذا 

  ".المخطط
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  قنع فتح اإلسالم باالستسالم؟من ي: مبادرتا الجماعة ويكن .58

تنشط الجماعة اإلسالمية وجبهة العمل اإلسالمي في تسويق المبادرة التي أطلقها كل : إبراهيم عوض
واذا كانت . منهما والمتركزة على إقناع عناصر فتح اإلسالم باالستسالم وتأمين محاكمات عادلة لهم

د سباقاً خفياً بين الطرفين لإلمساك بمفتاح الحل حركة االتصاالت الجارية داخل مخيم نهر البارد تشه
الذي يعزز وضع الظافر به على الساحتين اإلسالمية والمحلية، فإن الالفت هو اعتماد المتسابقَين على 
فريق آخر أبقى قنوات االتصال مفتوحة مع فتح اإلسالم ومثّل نقطة محورية ال بد أن يلتقي عندها 

والفريق المعنّي تتصّدره رابطة علماء فلسطين ومعها حركتا الجهاد وحماس الساعون إلى إنهاء األزمة، 
  .الفلسطينيتان والقوى اإلسالمية داخل المخيم

وذكرت الجماعة أنها قصدت الرئيس فؤاد السنيورة لهذه الغاية فأبدى تجاوباً مع عرضها وشّجعها على 
وما زالت تنتظر ردها النهائي عليه قبل أن المضي في مسعاها، وقد أبلغت رابطة علماء فلسطين باألمر 

  .تقدم على الخطوة التالية
وزار وفد من الجماعة، أمس، ضم عمار وعبد اهللا بابتي وعماد الحوت بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه 

وقال الشيخ . بري إلطالعه على المساعي التي تقوم بها والتي من شأنها إنهاء مشكلة مخيم نهر البارد
عد اللقاء إنه عرض لبري تصوراً معّيناً للحل وفقاً لما جرى التفاهم عليه بين رابطة علماء عّمار ب

إعالن وفق إطالق نار مؤقت، استئناف الحوار مع : فلسطين والقوى اإلسالمية داخل المخيم ويتضمن
ة داخل فتح اإلسالم في الداخل من جانب الفصائل ورابطة علماء فلسطين، تشكيل مرجعية أمنية وحيد

المخيم من أجل أن تتولّى األمن بشكل نهائي، جمع السالح من فتح اإلسالم، التفاهم مع السلطة أو مع 
الحكومة أو القوى األمنية على الطريقة التي يمكن من خاللها االنتهاء من هذه الظاهرة، وتصفية مثل 

  .كل سريعهذه الظاهرة، واإلسراع في بناء ما تهّدم من أجل إعادة المهجرين بش
من جهته، أبلغ رئيس جبهة العمل الداعية فتحي يكن أن ثالثة موفدين من الجبهة توّجهوا الى نهر البارد، 

وفيما أوضح يكن أن مسألة إقناع عناصر فتح اإلسالم . صباح أمس، بالتنسيق مع رابطة علماء فلسطين
ح إرهابياً وقاتالً ومجرماً يمثّالن من اللبنانيين بتسليم أنفسهم وعدم اعتبار الجيش كل من حمل السال

  .أساساً النطالق المبادرة ويقّربان الحل الشامل، نافياً أن يكون قد طرح مبادرة من سبع نقاط
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  حكومة الوحدة الوطنية تؤدي إلى الخراب: جعجع .59

ومة الوحدة الوطنية تؤدي إلى خراب رأى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن حك
ما تبقّى في لبنان، رافضاً تأليف حكومة وحدة قبل التفاهم المسبق على األمور الخالفية وانتخاب رئيس 

  .جديد للجمهورية
ورأى جعجع أنه في السنتين األخيرتين اعتمد فريق المعارضة القرصنة الدستورية، متسائالً من يضمن 

لوطني لن تلجأ المعارضة إلى هذه القرصنة، في الوقت الذي يتبدى فيه استمرار أنه في حكومة الوفاق ا
واستغرب المطالبة بتعديل أو توسيع الحكومة . القرصنة داخل الحكومة الحالية حتى الوصول إلى الشلل

شرط عدم المّس بالبيان الوزاري، منتقداً هذا المنطق الذي يتعارض مع أبسط األصول، ورأى أن 
 آذار جاهزة للحلول 14وأشار إلى أن قوى . ة تنحصر في الطرح السياسي، ال في حجم الحكومةالمشكل

ولكن على أن تتسم بالحد األدنى من المنطق، وأنها لن تؤدي إلى شل البلد كلياً، مشدداً على أن كل تغيير 
رئيسية، وال سيما البؤر أو تعديل للحكومة يجب أن يكون مسبوقاً بتفاهم على األمور السياسية الخالفية ال

األمنية التي يجب إزالتها، فضالً عن وضع الحدود بين لبنان وسوريا وضرورة معالجته، وطالما أن 
الحدود سائبة فسيستمر التسريب والتخريب، كما اشترط التالزم بين حكومة الوحدة الوطنية واالنتخابات 
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ي أي شيء من ضمنه حكومة الوحدة الوطنية ورداً على سؤال أكد جعجع استعداده للبحث ف. الرئاسية
ولكن بعد أن تعرض النائب سعد الحريري لمجموعة من الهجومات في مقدمها جواب المعارضة بأنهم 

وإذ أعرب عن احترامه لكل أصدقاء لبنان . غير مستعدين حتى من دون شروط فهذا أمر غير مقبول
رات وفرنسا وأوروبا، رأى أن موضوع الحكومة هو بدءاً من الواليات المتحدة والسعودية ومصر واإلما

نحن جاهزون للجلوس على : "وقال. شأن داخلي، وفرقاء الخارج ليسوا هم من يتفاوض في هذه المسألة
وهل يتوقع أن يتم اإلفراج عن ". الطاولة للبحث بموضوع حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لتصوراتنا

إن وضع موقوفي الضنية : "ل مع موقوفي الضنية؟ أجابموقوفي فتح اإلسالم بموجب عفو كما حص
 أدت إلى تغييرات كبيرة 2005وظروفهم وطبيعتهم والظروف المحيطة بالعملية إضافة إلى زلزال 

  ". ونحن أكيد لسنا مع العفو عنهم. بينما ما يفعله فتح اإلسالم مختلف تماماً. وبسياقها حصل قانون العفو
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  لم أسمع بأي مبادرات لتأليف حكومة: جنبالط .60

لم أسمع بأي : "قلّل النائب وليد جنبالط، من أهمية ما تردد عن مبادرات لتأليف حكومة وفاق، بالقول
، معلناً أن هّمه األول هو صمود الجيش وتوفبر السالح والعتاد له، والثاني تأمين مراقبين "مبادرات

 . السورية–ية دوليين على الحدود اللبنان
وذكّر بعد اللقاء ببعض المحطات، مشيراً الى . وقد زار جنبالط، مساء أمس، النائب سعد الحريري

 شباط وكان 14مسلسل االغتياالت والتفجيرات، وأن الجيش السوري انسحب وهذا إنجاز وانتفضنا في 
 آذار من خالل اإلرادة 14دت صم. تابعوا االغتيال وصمدنا: وقال.  آذار، وقلنا كال لنظام الوصاية14

ولكن قلنا كال، ثم كل العالم وقف معنا، ما عدا النظام السوري والشراذم التابعة . الديموقراطية والسلمية
وما عدا بعض القوى اإلقليمية التي في النهاية ستقبل بواقع أن لبنان يجب أن يكون مستقالً، . له في لبنان

ورأى أن من المعيب استخدام عبارة فتح اإلسالم، ألن فتح حركة . وأن يبقى اتفاق الطائف، وسيبقى
وهذا الحوار سنؤكد عليه . "وذكّر بنقاط إجماع الحوار. ثورية تاريخية، واإلسالم بريء من تلك العصابة

ومن خالله سنستمر في بناء لبنان مستقل ديموقراطي سلمي، والحقاً بعالقات دبلوماسية حضارية مع 
محطات كبيرة، ولكن في كل لحظة وفي كل يوم، الجيش وقوى األمن استطاعا أمامنا . سوريا

  ".ويستطيعان ويتحصنان ويقومان بعمليات مضادة
هناك جو يميل نوعاً ما نحو حكومة وفاق، والوفاق يفترض مبدئياً أن يسبق : "وفي المقابل قال بطرس

هون نحو حكومة لتأمين الوفاق بعد تأليفها، ولكن يبدو أنهم متج. الحكومة، وهي تأتي لتنفذ ما اتفق عليه
ورأى أن قانون االنتخاب من المسائل الدقيقة التي تحتاج مناقشتها ". وهي في حد ذاتها ستكون الوسيلة

من "ورّد على سؤال عن المحكمة الدولية، بقول سابق له إن ". الى جو هادئ أفضل من هذه األجواء"
  ".يام، إما أن يكون نبياً أو مشعوذاًيدعي استشراف المستقبل في هذه األ

  8/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  نهر البارد صدر االرهابيين للعراق     : الحكيمعبد العزيز  .61
قال رئيس االغلبية النيابية في البرلمان  العراقي عبدالعزيز الحكيم، أمس،  ان مخيم نهر :  كونا-بغداد 

بيين للعراق محذرا من انتشار هذه االفة في دول المنطقة  ما لم البارد كان من البؤر  التي تصدر االرها
  .يكن هناك موقف واضح ضدهم

  8/6/2007األيام البحرينية 
  

  مشاورات دبلوماسية للخروج من األزمة بحكومة وحدة وطنية .62
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التقى، امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري، السفير االيراني في بيروت محمد رضا شيباني، :  بيروت
وقال شيباني ان االجواء جيدة، مشيرا الى وجود افكار قيد الدرس . ضور النائب علي حسن خليلبح

وردا على سؤال ما اذا كان هناك تنسيق بينه وبين السفير السعودي عبد . حول حكومة الوحدة الوطنية
سياسية والمهم وجود جهود .  ايرانية مشتركة- سعودية -هناك جهود فرنسية : العزيز خوجة، اجاب

  .داخلية لبنانية
من جهته، التقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة السفير االميركي جيفري فيلتمان، وعرضا التطورات 

واستقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية، النائب سعد الحريري، السفير . االميركية-والعالقات اللبنانية 
تحدثنا عن الوضع االمني : "اع قال السفير االسبانيوعقب االجتم. االسباني لدى لبنان ميغيل بينزو بيريا

وسئل عن انطباعه حيال العثور على عبوة معدة ". والسياسي في لبنان وعن الجهود المبذولة لتحسينه
تطرقت الى هذا الموضوع مع النائب : للتفجير على شاطئ مدينة صور، اول من امس، فأجاب

ي تشير الى وجود ترابط بين المخابرات السورية وهذه الحريري، وهو قلق جدا بشأن المعلومات الت
وامكانية وجود هذا الترابط بشكل واضح يظهر مشاريع ومخططات معروفة، كما . المجموعة االرهابية

وذكر السفير االسباني انه . منذ مدة) في االشرفية(ظهر خالل توقيف االرهابي في فندق بارك تاور 
وهذا امر مهم جدا حين ننظر . وم بها للتوصل الى حكومة وحدة وطنيةبحث مع الحريري الجهود التي يق

  .الى االستحقاقات التالية مثل االنتخابات الرئاسية
وفي هذا السياق اعتبر مصدر سياسي لبناني ان طرح توسيع الحكومة الحالية وتحويلها الى حكومة وحدة 

. ر الى امكانية تشكيل هكذا حكومةواشار الى معطيات اقليمية ودولية تؤش. وطنية هو طرح جدي
وتحدث المصدر عن نقطتين تتداخالن في هذا الموضوع، االولى تمثل وجهة نظر االكثرية النيابية القائلة 

  . والثانية تعبر عن وجهة نظر المعارضة، التي تقول بتشكيل حكومة جديدة. بتوسيع الحكومة الحالية
ى الشيخ عبد االمير قبالن اثنى، في تصريح ادلى به امس، نائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعل

على المساعي والجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، معتبرا ان هذه الحكومة تشكل المدخل 
ودعا علماء الدين الى مواكبة هذه المساعي . الصحيح النطالق عملية الحوار بين المواالة والمعارضة

واالة الى تقديم التنازالت واالبتعاد عن التشنج واالنفعال واشاعة اجواء التهدئة بدعوة المعارضة والم
  .واالستقرار

  8/6/2007الشرق االوسط 
  

  مجلس الوزراء يحيل االعتداء على أمن الدولة إلى المجلس العدلي  .63
لمجلس أحال مجلس الوزراء، أمس، قضية االعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد الى ا

العدلي، وأعلن ان الجيش يتابع أعماله في نهر البارد وفق الخطة التي أعدها وال تراجع قبل التوصل الى 
الهدف المحدد وهو استسالم عناصر فتح اإلسالم الى الدولة واال االستمرار في التعامل معهم بحزم 

فصل مجددا رفض األمن وحرص على المدنيين، الفتا الى أن الجيش غير معني بأي حديث عن قوات 
  .  بالتراضي

  8/6/2007السفير 
  

  مصادرة صواريخ غراد كانت بحوزة خلية برالياس لتفجير مبان حكومية  .64
كشفت التحقيقات التي بدأتها امس، مديرية أمن الدولة في منطقة البقاع :  سامر الحسيني-بر الياس 

 بر الياس والمؤلفة من السعودي محمد والمولود برئاسة العقيد محّمد المكّحل أّن الخلية التي اعتقلت في
 والسوري طارق، والعراقي أبو أحمد، كانت تحّضر للعديد من التفجيرات األمنية في 1987,في العام 

وارتفع عدد الموقوفين إلى ثمانية بعدما اوقفت القوى . منطقة البقاع وبعض المناطق اللبنانية االخرى
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بناني وجهاز أمن الدولة وفرع المعلومات في قوى األمن الداخلي، أمس، األمنية من مخابرات الجيش الل
وبحسب مصدر أمني فإّن . خمسة لبنانيين لهم عالقة بهذه الخلية بينهم إثنان من عرب لويس المجنسين

االخطر في دور هذه الخلّّية هو أنّها كانت قد جّهزت ثالث سيارات معّدة للتفجير قبالة اماكن ومبان 
 في منطقة البقاع، وأّن الموقوفين الثالثة قد جّهزوا وحّددوا ساعة الصفر لبعض االعمال حكومية

التخريبية من استهداف بعض االماكن واالبنية بقصف صاروخي عبر صواريخ قد جهزت فعال لالطالق، 
رامية وأفاد المصدر االمني أن التحقيق قد وضع يده على الخطط واالستهدافات االج. وهي من نوع غراد

لهذه الشبكة التي وجدت على االقراص المدمجة وعلى خزان المعلوت في جهاز الكومبيوتر الذي ضبط 
  . مع الخلية

  8/6/2007السفير 
  

    لحل أزمة مخيم نهر البارد   على تصورها"الجماعة"بري يطّلع من  .65
ئاسـة رئـيس المكتـب      استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس، وفد الجماعة االسالمية بر           

عرضنا االفكار والمساعي التي نقـوم بهـا        ": وقال عمار بعد اللقاء   . السياسي الدكتور علي الشيخ عمار    
رابطـة علمـاء    "حيال ما يحصل في مخيم نهر البارد ومنطقة الشمال، وأكدنا ان التواصل بيننا وبـين                

 الموجودة داخل نهر البارد مستمر، ومثل هذا التواصل والمساعي من شأنها            "القوى االسالمية " و "فلسطين
أن تؤدي الى إيجاد المخرج الذي ينهي إشكالية هذا المخيم، ويتم من خالله التوصل الى حـل سياسـي                   

  . "يحفظ ما تبقى من المخيم، ويحمي المدنيين ويوقف النزف العسكري الذي يحصل في هذه االيام
القوى " و "رابطة علماء فلسطين  "رضنا تصورا معينا بالتفصيل وفقا لما تفاهمنا عليه مع          كما ع ": وأضاف
  :  داخل المخيم، وهذه العناوين يمكن ان نلخصها باآلتي"االسالمية

  . ـ إعالن وفق إطالق نار مؤقت1
  . "رابطة علماء فلسطين" في الداخل من قبل الفصائل و"فتح االسالم"ـ استئناف الحوار مع 2
  . ـ تشكيل مرجعية أمنية وحيدة داخل المخيم من أجل أن تتولى االمن بشكل نهائي3
  . "فتح االسالم"ـ جمع السالح من المقاتلين من 4
ـ التفاهم مع السلطة أو مع الحكومة أو القوى االمنية على الطريقة التي يمكن من خاللها االنتهاء مـن   5

السراع في بناء ما تهدم من أجل إعادة المهجـرين بـشكل            هذه الظاهرة، وتصفية مثل هذه الظاهرة، وا      
  . سريع

كما عرضنا رؤيتنا لما يمكن ان يكون عليه الحل بما يتعلق باالزمة السياسية القائمة، وتوافقنا               ": وأضاف
مع دولة الرئيس على ان تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنه أن يمهد لمثل هذا الحل، ويسهم ايضا في                   

نهر البارد، فحكومة وحدة وطنية تعني وحدة االطراف اللبنانية جميعها، ومن شأنه أن يسهم              إنهاء مشكلة   
  . "فتح االسالم"في إنهاء المشكلة السياسية واالسهام بطريقة عملية وجادة من إنهاء مشكلة نهر البارد و

  8/6/2007السفير 
  

  شاحنة البقاع تعود إلى المقاومة .66
 الشاحنة التي أوقفها الجيش اللبناني، أول من أمس، في البقاع أعيـدت             كشفت مصادر واسعة االطّالع أن    

وعلم أنه خالفاً لما ذكر، فإن الشاحنة لم تعبر أياً من نقـاط          . إلى المقاومة بعد ساعات قليلة من احتجازها      
ن البقاع  الحدود، وثبت أنها كانت في مهمة نقل روتينية داخلية لنقل أسلحة بين مواقع المقاومة، وتحديداً م               

  .الغربي إلى البقاع الشمالي
  8/6/2007األخبار اللبنانية 
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  انفجار كبير في ذوق مصبح يتسبب في حريق هائل .67
أنه بعيد التاسعة من مساء امس دوى انفجار في المدينة الـصناعية            :  بيروت 8/6/2007 الحياة   جاء في 

منطقة وتـاله دوي انفجـارات      في ذوق مصبح ادى الى اضرار مادية جسيمة ونشوب حريق كبير من ال            
وكانت سيارة مدنية مارة بالصدفة في المكان فاصيبت        . تردد انها في قوارير غاز ومواد صناعية ملتهبة       

وافاد الصليب االحمر ان المعلومات االولية ال تشير الى سقوط ضحايا، لكـن حـال               . وشب فيها حريق  
  .جارذعر سادت المنطقة بسبب وجود مواد صناعية قابلة لالنف

أّدى االنفجار الذي استخدمت فيه، على ما يبدو في التحقيق األولي، سيارة مفخخة أوقفت على مدخل 
وسارعت . المركز الصناعي، إلى دوّي قوّي ترّدد صداه في مناطق كسروان وجبيل والمتن الشمالي
اعة، وكذلك سيارات الدفاع المدني واإلطفاء الى المنطقة وعملت على إخماد النيران على مدى س
  .سيارات اإلسعاف والصليب األحمر التي نقلت الجرحى الى مستشفى سيدة لبنان في جونية

 إلى مقتل بيار الدهنة داخل محله، وإصابة اثنين  أدىاالنفجار أن 8/6/2007األخبار اللبنانية وذكرت 
ي أصيب نتيجة انفجار من العمال السوريين المقيمين في المركز وثالث لبناني من عناصر الدفاع المدن
وتوالت االنفجارات كلما . إحدى القوارير الملتهبة، كما أدى إلى اشتعال النيران في مخازن لمواد ملتهبة

وأدى االنفجار أيضاً الى اندالع النيران في سيارات . امتدت النيران في المستودعات التابعة للمركز
  .خاصة بالمصانع وبعض الموظفين

  
   إن المحكمة تمس السيادة ال ينطلي على أحدالقول: البيانوني .68

ـ    في سوريا علي صدر الدين البيانوني المجتمع الـدولي         " جماعة االخوان المسلمين  "دعا المراقب العام ل
عدم السماح للنظام السوري بأن يسوي وضعه على حساب الجرائم التي ارتكبهـا             "واألشقاء العرب الى    

النظام السوري لم يكـن يخفـي تهديداتـه         "ورأى أن   ". بنان وسوريا والشهداء الذين ازهق ارواحهم في ل     
صنيعة المخـابرات الـسورية،     " جند الشام "و" فتح االسالم "تنظيمي  "أن  "، مؤكدا   "ووعيده للشعب اللبناني  

والنظام السوري، ورئيسه بشار األسد هدد اللبنانيين بهؤالء حين قال بأنه سيفجر لبنان من بحر قـزوين                 
، "الكالم عن ان المحكمة الدولية تمس السيادة اللبنانية ال ينطلـي علـى احـد              "وأكد أن   ". وسطللبحر المت 
  ". سنة؟30اين كانت سيادة لبنان عندما كان النظام السوري ينتهكها بجرائمه خالل "متسائالً 

  8/6/2007المستقبل 
  

  مبارك يطالب بضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي .69
 وجه الرئيس حسني مبارك رسالة إلى المشاركين في إجتماع لجنة األمم  :  طارق فتحي-نيويورك 

المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والذي عقد، أمس، بمقر األمم المتحدة في 
  وأكد الرئيس مبارك .  سنة علي بدء االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية 40 نيويورك بمناسبة مرور

في رسالته إلي أعضاء اللجنة ضرورة انهاء اإلحتالل االسرائيلي وتحقيق السالم الشامل والعادل في 
المنطقة طبقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة ومبادىء الشرعية الدولية والمبادرة العربية التي أعاد 

 عبدالفتاح مندوب مصر الدائم  وقال السفير ماجد . القادة العرب التأكيد عليها خالل قمة الرياض األخيرة
لدي األمم المتحدة إن رسالة الرئيس مبارك عكست حرص القيادة السياسية المصرية علي مساندة الشعب 

  .الفلسطيني والتذكير في المحافل الدولية باستمرار اإلحتالل االسرائيلي ألراضيه
  8/6/2007األهرام المصرية 

  
   مستعدون للمفاوضات مع ِإسرائيل: دمشق .70
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نحن "قال مصدر رسمي سوري لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، :  الوكاالت- ايمان عثمان -دمشق 
مستعدون لمعاودة المفاوضات من اجل السالم، موقفنا هو نفسه نريد تحركا من اجل السالم ونحن نتابع 

 ".ونراقب ما يقال من الطرف االخر
  8/6/2007عكاظ 

  أحمد حلّس ويرعاه إخوان مصرمشروع انشقاق جديد في فتح يقوده  .71
كشفت مصادر مطلعة في القاهرة، عن مشاورات خاصة يجريها بعض قيادات حركة اإلخوان المسلمين 

 وذكرت .بالتوافق مع قيادة حركة حماس، تتعلق بترتيبات جديدة محتملة في األراضي الفلسطينية
قبل " المصري اليوم"اوضح لصحيفة المصادر ان على رأس القيادات اإلخوانية، عصام العريان، الذي 

، في اشارة الى احمد حلّس، أمين السر السابق "فتح المسلمة"أيام ان حماس بصدد التحاور مع قادة حركة 
 .للجنة الحركية العليا لفتح، التي جرى استبدالها بلجنة الساحة

  8/6/2007الراي الكويتية 
  

  الدوليةتحضير مصري لمشاورات واقفة بين حماس والرباعية  .72
قالت مصادر مطلعة ان القاهرة تجري اتصاالت في شأن عقد اللقاء الموسع للفصائل الفلسطينية : القاهرة

بالتوازي مع اجتماع اللجنة الرباعية الدولية التاحة الفرصة الجراء محادثات واقفة بين مسؤولين غربيين 
  .وحركة حماس

مع اطراف اللجنة ومع الحركة، وان االتجاه عقد واشارت المصادر، الى ان االتصاالت المصرية تتم 
لقاءات ثنائية تعرف في العرف الدبلوماسي بالمحادثات الواقفة بحيث انها ترتقي الى المباحثات المباشرة 

واشارت الى ان ممثلي حماس سيكونون من المشاركين في الحكومة الفلسطينية . وتقتصر على لقاءات
لكن المصادر قالت ان فرص نجاح هذه . مع الحكومة وليس مع الحركةبحيث تتم المباحثات على انها 

االتصاالت تتوقف على استمرار الهدوء على الساحة الفلسطينية من جهة ومرونة اللجنة الرباعية خاصة 
  .الواليات المتحدة من جهة اخرى

  8/6/2007القبس الكويتية 
  

  مسؤول سوري سابق يحذر من جر بالده إلى حرب ماحقة .73
حذر مسؤول أمني سوري سابق من أن هناك من يحاول الزج بسوريا في حرب :  الوكاالت–شق دم

  .تقليدية مع إسرائيل مختلة الموازين، من أجل جرها إلى هزيمة عسكرية ماحقة ال تقوم لها قائمة بعدها
  8/6/2007البيان اإلماراتية 

  
 إسرائيل تشارك في مؤتمر تعليمي بالقاهرة .74

إن إسرائيل ستشارك في : "سق بعثة االتحاد األوروبي في مصر السفير هشام رضوانقال من: القاهرة
فعاليات مؤتمر أورومتوسطي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تستضيفه القاهرة في الثامن 

 إنه من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بافتتاح: وأضاف .عشر من الشهر الجاري
 األعضاء باالتحاد 27المؤتمر الذي سيشارك فيه الوزراء المعنيون بالتعليم والبحث العلمي بالدول الـ

مصر واألردن وسوريا ولبنان :  دول متوسطية شريكة وهي10األوروبي إلى جانب نظرائهم من 
 .والمغرب والجزائر وتونس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل وتركيا

  8/6/2007الوطن السعودية 
  

  المهرجان العربي لالذاعة والتلفزيون يكرم فلسطين .75
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خصص المهرجان العربي لالذاعة والتلفزيون الذي تستمر فعالياته بتونس قسما لتكريم القضية : تونس
وجاء تكريم القضية الفلسطينية ضمن . الفلسطينية بعرض افالم وثائقية متعلقة بنضال الشعب الفلسطيني

  .  والتلفزيونية، التي بدأت يوم االحد الماضي وتنتهي اليوم الخميسسوق االنتاجات االذاعية
  7/6/2007رويترز   

  
  وسوريا" إسرائيل"مخاوف أوروبية من احتماالت المواجهة بين  .76

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية غربية، في العاصمة السورية، إن عودة شبح الحـرب البـاردة               : دمشق
ى خلفية الخالف المحتدم حول الدروع الصاروخية في أوروبـا، يهـدد            بين روسيا والواليات المتحدة عل    

جدياً بتصعيد احتماالت نشوء مواجهة عسكرية بين سوريا وإسرائيل، بشكل مباشر، أو كتطور لمواجهة              
بين حزب اهللا والجيش اإلسرائيلي، أو لمواجهات بين مقاتلين فلسطينيين والجيش اإلسرائيلي في قطـاع               

ه المصادر، للخليج، أن من ضمن أولويات االتحاد األوروبي منع نـشوب مواجهـة،              وأضافت هذ  .غزة
ومبعث الخشية األوروبية ينطلق من تقدير بأن روسـيا سـتعيد           . وتجري تنسيقا بهذا الشأن مع واشنطن     

تحالفاتها القديمة إلى سابق عهدها، وبخاصة مع سوريا، كعامل ضغط على األمريكيين وبعـض الـدول                
وحسب هذه المصادر فإن موسكو أعادت تزويد الجيش السوري بكل ما يلزمه مـن أسـلحة                . األوروبية

دفاعية، ويزيد من هذا قلق إسرائيل أن موسكو رفضت أخذ المخاوف اإلسرائيلية بعين االعتبار، حيـث                
ـ                ا كان رد الرئيس فالديمير بوتين على رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت في اللقاء الذي جمعهم

  .قبل أشهر في موسكو، إن روسيا ملتزمة بتزويد الجيش السوري بأسلحة دفاعية
  8/6/2007الخليج اإلماراتية 

 
  نأمل أن يحقق لقاء الرباعية تقدماً على المسار السلمي في الشرق االوسط: سوالنا .77

األوروبـي،  أعرب المنسق االعلى للسياسات االمنية والخارجية باالتحاد        :  عبد اهللا مصطفى   -بروكسل  
خافيير سوالنا، عن أمله في ان يؤدي اللقاء المرتقب بين اللجنة الرباعية والفلسطينيين واالسرائيليين في               

يونيو الجاري الى تحقيق خطوات اكثر تقدما على طريق تفعيل المسار الـسلمي وإيجـاد               /  حزيران 25
 اللقاء االول الذي يجمـع الرباعيـة        تسوية إلنهاء األزمة التي تعيشها منطقة الشرق االوسط، خاصة انه         

وقال سوالنا، للشرق االوسط، عقب إلقائه كلمة امـام البرلمـان االوروبـي             . بالفلسطينيين واالسرائيليين 
ببروكسل حول تطورات االوضاع في المنطقة انه ال يوجد تضارب في المواقف أو التوجهات بينه وبين                

 االخيرة للمنطقة جعلته يتعرف جيدا علـى أنـاس يعيـشون            وأكد سوالنا ان زيارته   . البرلمان االوروبي 
وقال ان الصورة االليمة الحالية ال بد ان تتبدل وحان الوقت إليجاد تـسوية              . ظروفا صعبة لم يختاروها   
  .  سنة اخرى40سلمية ويجب أال ننتظر

  8/6/2007الشرق االوسط 
  

  فرنسا تدعو إسرائيل إلى تجميد النشاطات اإلستيطانية   .78
دعت فرنسا الحكومة اإلسرائيلية إلى تجميد النـشاطات اإلسـتيطانية فـي كافـة              : ب. ف.  أ -يس  بار

وقال متحدث  . األراضي الفلسطينية بعد إعالن منظمة للمستوطنين بناء نحو مئة مسكن في الضفة الغربية            
الزمـة لتجميـد    ندعو الحكومة اإلسرائيلية إلى إتخاذ التـدابير ال       "باسم الخارجية الفرنسية اوغ موري،      

وأضاف أن فرنسا تذكر    ". النشاطات االستيطانية في كافة األراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية          
بأنها تدين دون تحفظ، إنشاء مستوطنات جديدة او توسيع تلك القائمة والمخالفة للقانون الـدولي والتـي                 

 . تنسف الجهود الرامية إلى تحريك عملية السالم
 7/6/2007ف موقع ايال
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  األمين العام لالمم المتحدة يستنكر تعليقات ألحمدي نجاد بشأن اسرائيل .79

صدر عن مكتب بان كي مون، ان األمين العام لالمم المتحدة عبر عن صدمته واسـتيائه                : االمم المتحدة 
وقـال  . يلمن تعليقات أدلى بها الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد هذا االسبوع توقع فيها تدمير اسرائ        

شعر بالصدمة واالستياء من التعليقات التي تهاجم اسرائيل، المنـسوبة الـى            "بيان لألمم المتحدة ان بان      
واضـاف  . "قريبـا ) تدمير النظام الـصهيوني (والتي يكرر فيها القول بأن العالم قد يشهد         ) أحمدي نجاد (

ل الثماني الكبرى، يوضـح أن دولـة        البيان أن بان، الذي يزور حاليا المانيا لحضور قمة مجموعة الدو          
اسرائيل عضو كامل العضوية باألمم المتحدة له نفس الحقوق وعليه نفس االلتزامـات مثـل أي عـضو      

  ".آخر
 8/6/2007رويترز 

  
 نريد ان نعرف من يتحدث بإسم حماس؟  : القنصل البريطاني .80

أن إلتزام حركة حماس بشروط ) مالدائرة السياسية واإلعال( قال روس ألين القنصل البريطاني :بيت لحم
 .الرباعية الدولية هو مفتاح اإلجابة على سؤال إذا كانت بريطانيا ستتعامل مع حكومة الوحدة أم ال ؟

إن الموقف البريطاني مثل الموقف األوروبي ويتمسك ": "معا"وقال ألين في حديث خاص بوكالة 
ام العنف والقبول بحل الدولتين، وفي حال بالشروط الثالثة وهي اإلعتراف بإسرائيل ووقف إستخد

إلتزمت حماس بذلك سيكون الحوار معها سهالً وحتى أن رئيس وزراء إسرائيل أولمرت سيوافق حينها 
وأردف يقول أننا نتعامل مع بعض وزراء الحكومة مثل وزير المالية والوزراء . على محاورة حماس

أما وزراء حماس فليس لنا أية عالقة معهم ألننا لسنا  .الذين نظن أن عندهم موقف واضح من الرباعية
مقتنعون بموقفهم السياسي وموقفهم من حل الدولتين اللتين ستعيشان بسالم بشكل دائم وليس بشكل 

وفي حديثه أعرب آلن عن دهشته من الجهة التي تمثل حماس، وتساءل هل خالد مشعل هو الذي . مؤقت
أن أبو عبيدة هو الذي يمثل حماس؟ وتساءل أيضاً عن كثرة يمثل حماس؟ أم إسماعيل هنية؟ أم 

المتحدثين بإسم حماس سواء في دمشق أو بيروت أو الناطقين بلسان إسماعيل هنية مثل أحمد يوسف 
وعند محاولة التأكيد عليه لإلجابة على هذا السؤال قال القنصل البريطاني أن  .وغازي حمد أو غيرهم؟
 .  البريطانية المتحدة ليس جديداً وهو نفس الموقف األوروبي والموقف الدوليالموقف السياسي للمملكة

  8/6/2007وكالة معا 
  

  هل تصبح لندن مدينة اسالمية؟: مجلة اجتماعية بريطانية تتساءل .81
ت مجلة تايم آوت االجتماعية اللندنية، في عددها األخير بغالف اخضر اللون يتصدره عنوان              خرج: لندن

ذكر رئيس تحريرها، ان الدين االسـالمي هـو أكبـر           حيث  . هل مستقبل لندن اسالمي؟   : بالعربية يقول 
وأشار الى انه منذ التعداد الـسكاني        .الديانات وأسرعها نمواً بين أديان المقيمين في العاصمة البريطانية        

من اصل   آالف   607 تجاوز عدد المسلمين المقيمين في لندن مستوى         2001االخير الذي ُأجري في العام      
لمـاذا تحتـاج    ،  وتحت عنوان  . مليون مسلم في بريطانيا يتحدرون من اعراق ودول مختلفة         1.5حوالي  

 صفحات تناول لندن االسالمية في العقد الثالث مـن القـرن            4 نشرت المجلة تحقيقاً على      ،لندن االسالم؟ 
ف تجمعوا في ساحة محمـد      وقالت ان اآلال  . 2021الحالي، وبعد الثورة االسالمية التي حدثت في السنة         

، لحضور تنفيذ شـنق شـاب       2005احد االرهابيين االربعة الذين نسفوا قطارات لندن في         (صديق خان   
نقلته شاحنة عبر طريق الشهداء، التي كانت تُعرف قبل الثورة باسم ذي مـول، امـام معهـد القـوانين                    

 .مير االسالم حامي االيمان في انكلتـرا      االسالمية الذي افتتحه قبل اسبوع السلطان تشارلز، الذي دعته أ         
ن إسم محمـد اصـبح      أ ذكرت أول من أمس       كانت قد   صحيفة ذي تايمز   ومن جهة أخرى، يشار إلى أن     
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اكثر االسماء انتشاراً في بريطانيا بعد جاك، ويتوقع ان يحتل المرتبة االولى قبل نهايـة الـسنة الحاليـة            
  .استنادا الى ارقام من مصادر حكومية

  8/6/2007ة الحيا
  

 وأبناؤه ال يروون إال ما يرغبون بقوله... خيم البداوي ِقبلة اإلعالمم .82
 12هو الذي يعّد أحد أفضل وأجمل المخّيمات الـ. ال يعرف مخّيم البداوي نفسه هذه األيام: مهى زراقط

 منذ األحداث التي لالجئين الفلسطينين في لبنان، رغم كّل مشاكله، تحّول فجأة إلى ِقبلة اإلعالم والسياسة
 اندلعت في مخّيم نهر البارد

 ".بدي اشتري: " ليرة قائال250ًيتقّدم طفل من أبو طارق ويضع في يده 
يضم الحاج القطعة المعدنية إلى زميالتها في جيبه الذي يصدر أصوات ارتطام النقود كلّما تحّرك ويقول 

 ".اشتِر وتعاَل أرني ما اشتريت: "للطفل
مشهد سبع مّرات خالل ساعة، ودائماً يكون المبلغ الذي يحمله األطفال إلى الدكان الصغير يتكّرر هذا ال

 ".بونجيسة"أو " albellaبسكوتة " ليرة يشترون فيها 250في مخّيم البّداوي 
ليس . ، تاريخ تأسيس المخّيم، التي يشهد فيها البداوي أوضاعاً مماثلة1955هذه المرة األولى منذ عام 

زدحام الخانق وحسب، بل الظروف األمنية والسياسية التي جعلت منه فجأة قبلة لمختلف وسائل السبب اال
 .اإلعالم، وهو الذي قلّما حظي بأي تغطية إعالمية

وكما في كّل المخّيمات الفلسطينية، ال يجد الصحافي صعوبة في الحديث مع األهالي الذين ال يبخلون 
مّرة أن الذين رغبوا من الفلسطينيين بالكالم، كانوا يحّددون هم وجهة لكّن الفارق هذه ال. عادة بالكالم

فلم تُغِرهم اإلجابة على سؤال عن وضع مخّيمهم أو نشأته ألنهم راغبون في تمرير رسالة تتهم . الحديث
لكن األيام ستكشفهم، وسيعرف الجميع أن من حفر "طرفاً واحداً بالمسؤولية عّما يحصل من دون تسميته، 

 ".رة ألخيه وقع فيهاحف
 مؤامرة أميركية

، إلى شعب يقاتل من أجل العودة إلى أراضي الـ 48من شعب مناضل كان يطالب بالعودة إلى فلسطين "
 ".صرنا شعباً يشحذ العودة إلى نهر البارد... 67

يقول رجل خمسيني هذه العبارة بصوت مرتفع وهو يقترب من مجموعة من الصحافيين بقصد الحديث 
فتح "تستمع إليه بعض الوقت فيحكي عن بدايات دخول . يؤكد" سأخبركم ما لم يخبركم إياه أحد: "هممع

هذه ". تحقيقاً للمؤامرة األميركية علينا"وكيف تكاثروا فجأة " البارد"في " صامد"إلى مبنى " اإلسالم
فلسطيني ولبناني : اسيينالمؤامرة توّرط فيها من يدعون الحرص على الفلسطينيين، ملّمحاً إلى طرفين سي

فحسب، بل كانا يتعاونان معهما، إلى أن قّرر الطرف " فتح اإلسالم"لم يغّضا الطرف عن "ال يسّميهما 
هذا الحديث يمكن أن يسمعه كّل من يتجّول في المخّيم من دون أن يطرح ". اللبناني فجأة التخلّص منهم

ي الذين التزموا حدود المخّيم ولم يعودوا يخرجون أي سؤال على أحد ألنه يشكّل الشغل الشاغل لألهال
 .منه إال للضرورة

الحاج أبو عادل صاحب أحد محاّل . بعيداً عن الشارع الرئيسي، وفي أزقة المخّيم، يختلف الوضع قليالً
لكن أحد الموجودين لديه في الدكّان ". ألنه ال عالقة لنا بما يحصل"السمانة، يرفض الكالم مع الصحافة 

علماً بأّن األخير، منذ اندالع أحداث الشمال، ال يخرج من المخّيم إلى " فليس لدينا ما نخشى منه"جعه يش
ألني ال أرغب في أن تتعّرض لي القوى األمنية وتذلّني قبل أن تكتشف براءتي، قّررت أن أبتعد "عمله 

 ".عن الشّر وأغني له
الجرح الذي أصابه، لكن هذا ال يبّرر بأي شكل من نحن اليوم مع الجيش ونتفهم : "يوضح لدى االستفسار

ال يرضيني أن يضعوا . األشكال المعاملة التي يعاملون بها من يشتبهون بشكله أو اسمه من الفلسطينيين
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كيساً في رأسي أو يوثقوا يدّي، وكي ال أتعّرض لموقف مماثل فّضلت عدم العمل واالنتظار إلى أن تعود 
 ".هاألمور إلى ما كانت علي

الرجل الذي يرفض الكشف عن اسمه، لكي يبقى كالمه صريحاً، يؤكد أن عدداً ممن يعرفهم تعّرضوا 
من التعاطف % 1وتبّينت براءتهم الحقاً، صّدقي لو أنه كان هناك "لممارسات مهينة من القوى األمنية 

 ".ملكان الجيش اللبناني في وضع ال يحسد عليه اليو" فتح اإلسالم"الفلسطيني مع 
 غياب الحقوق المدنية

تأتي هذه اإلشارة إلى التضامن الفلسطيني مع الجيش اللبناني غريبة أو دخيلة على حديث الرجل الذي 
كيف وقف لبنانيون في اليومين األّولين يصفقون للجيش اللبناني وهو "روى مع شابّين انضما إلى الحوار 

 ".يقصف المخّيم قبل إخالئه من أي مدني
الشبان الثالثة من هذه الحادثة ليعرضوا معاناة أبناء المخّيم مع الدولة اللبنانية ومعاملتها المجحفة وينطلق 

في هذه األحداث فقط دخل إلى لبنان اليوم . لو كانت الدولة اللبنانية ذكية قليالً، لعرفت كم ننفعها: "لهم
 ".اليهمماليين الدوالرات من المغتربين الذين أرسلو حواالت لمساعدة أه

، أن الالجئين الفلسطينيين يتعّرضون للكثير من "األونروا"يرى الفلسطينيون الثالثة، وأحدهم موظف في 
نحن محرومون فرصة العمل، وحقنا بالتملّك، ورغم ذلك نوفّر يداً عاملة من دون أن نكّبد "الظلم والقهر 

سالمية ال تعاملنا إنسانياً، توفي إمام ليس الدولة فقط، حتى األوقاف اإل. رب العمل الضمان والتأمين
 عاماً قضاها في خدمة األوقاف، فكانت مكافأته وقف الراتب عن عائلته التي تعاني 35الجامع عندنا بعد 

 ".أوضاعاً صحية صعبة
نحن متضامنون "ورغم هذا الواقع السيئ، الذي ال يختصر كّل المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان 

بعدما اكتشفنا وجودهم " فتح اإلسالم"وقالباً مع الجيش، ونحن في البّداوي أّول من طرد عناصر قلباً 
 ".بيننا

تغلغلوا هناك أكثر ألنهم وجدوا : "ويحاول أحدهم أن يشرح كيف نجحوا في البقاء في مخّيم نهر البارد
 خالل لجوئهم إلى الدين من يدعمهم، إضافة إلى أنهم نجحوا في كسب وّد بعض الفلسطينيين بداية من

كأن ينهروا طفالً تحّدث مع والده بطريقة سيئة أو يدفعوا ألف ليرة لمن يقرأ سورة الفاتحة بشكل 
 ".مع الوقت شعر أبناء المخّيم فجأة بأن العدد صار كبيراً... صحيح

لمخّيم تأتي وحين يتكّرر السؤال عن بدايات الحياة في ا. هو الحديث ذاته يتكّرر على ألسنة الجميع
 ".اذهبي إلى الميعاري وهو يخبرك: "اإلجابة واحدة

 بداية المخيم أو رحلة الهجرة؟
يمسك الحاج أبو مصطفى الميعاري فخذيه وهو ينتقل إلى غرفة النوم ليأتي بمنشفة لزوجته التي انتهت 

اآلن وقد وصلنا . "نتينلتّوها من غسل فناجين القهوة فتشكره بابتسامة تزيد التجاعيد حول عينيها الملّو
يقول الرجل الذي تجاوز عمره الخامسة والثمانين، " إلى هذا العمر، على كّل منّا أن يكون عوناً لرفيقه

 ".فيها صور الشباب"قبل أن ينتقل إلى غرفة أخرى 
في الصالون المتواضع، الكائن في شقة تحت األرض في مخّيم البداوي اصطفت صور خمسة شبان على 

" وهذه صورة الكبير، مصطفى"يقول أبو مصطفى ويغّص بدموعه، " هذه صورة الشهيد علي. "الحائط
 ".لم أره منذ سبع سنوات، يعمل في ليبيا: "يبلع ريقه لكنه ال ينجح في إخفاء اختناق صوته وهو يتابع

تاريخ أبو مصطفى رجل حنون، يقول عن نفسه، وكذلك يقول عنه أبناء البداوي الذين رشّحوه لرواية 
يسّر الرجل بأن يسمع هذا الكالم ويتشّجع ليروي رحلة تهجيره من بلدته فّرادة في الجليل . والدة المخّيم

تشعر خالل روايته .  عاماً ولديه خمسة أطفال28 عاماً، كان عمره آنذاك 59قبل ) قضاء صفد(األعلى 
ا مرتين، األولى هروباً من العصابات لها بأنه ال يتذكر شيئاً في حياته أكثر من تلك الرحلة التي قطعه

 .الصهيونية، والثانية بحثاً عن ابنه مصطفى الذي كان نائماً عند جديه تلك الليلة
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يقول قبل أن يبدأ السرد مشيراً عند كّل محطة إلى " ال أتذكر التواريخ، لكني ال أنسى شيئاً من الوقائع"
 .جته أن تأتي بها من الداخلصورة من الصور المحيطة به، أو التي يطلب من زو

عندما غادر أهالي بلدة الفّرادة بلدتهم، أضاع أبو مصطفى أفراد عائلته وأطفاله، لكنه راح يهتم بأطفال 
الذين عاد " كنت واثقاً بأنه كما سخّرني اهللا لخدمة هؤالء، سيسخّر اهللا من يخدم لي أطفالي"اآلخرين و

 ".لذي أخّره اهللا هناك ليساعد جّديها"والتقاهم الحقاً، لكن من دون مصطفى 
نمنا ليلة "تنقّل أبو مصطفى مع مئات الفلسطينيين في قرى جنوبية عّدة قبل أن يصلوا إلى مدينة صور 

 12واحدة في الرشيدية، ونقلتنا الدولة في اليوم التالي إلى الشمال، ذهبنا في القطار الذي تعطّل وبقينا 
 ".يوماً إلى أن وصلنا

بو مصطفى مباشرة في البّداوي، بل استأجر غرفة في الشمال بخمس ليرات، إلى أن سمع أنهم لم يقم أ
كان مدير المخّيم من طبريا، قلت له أريد بيتاً مثل كل "يبنون مخّيماً للفلسطينيين في البداوي فانتقل إليه، 

 ".العالم فأعطاني هذا البيت الذي ال أزال أعيش فيه إلى اليوم
عدت في رحلة طويلة، ووصلت ليالً "بيت واالستقرار قرر العودة إلى فلسطين ليأتي بابنه بعد إيجاد ال

". هذا أبو مصطفى، قومي وافتحي له: "إلى بيتنا، طرقت على الشباك بهدوء فسمعت أبي يقول ألمي
خبر عائلة كان مصطفى نائماً، أوقظوه وطلبوا منه أن يذهب لي. أجابته أنه يحلم، لكنه أصّر عليها أن تفتح

سألته ماذا ستقول : "هنا يبتسم أبو مصطفى وهو يستعيد نباهة طفله ابن السنوات السبع آنذاك". جّده ألمه
 ".لهم فأجابني عندما أطرق الباب سأقول لهم إني أتيت ألنام عندكم، وعندما أدخل سأهمس لجدي أنك هنا

طّور الحياة في المخّيم إلى استدعاء أي ال تنجح األسئلة عن ت". أبو مصطفى"إلى هنا، وتنتهي رواية 
وبعد محاوالت الستدعاء قصص إضافية يروي . قصة إلى ذاكرته سوى استشهاد ابنه علي ووفاة ابنته

تقدمت بطلب إلى جنيف وأتت الموافقة بعد ثالثة أعوام، الحمد "أنه زار شقيقته في فلسطين قبل أعوام 
 ".نت أحلم بهللّه، صلّيت في المسجد األقصى وهذا ما ك

 !"ألن يوم الدراسة بأربعة دوالرات"األساتذة أشد قسوة 
، وخرجوا من المخّيم سيراً على )بروفيه(فتيان مخّيم البداوي، المسّجلين في الصف التاسع " خاطر"

األقدام إلى مدينة طرابلس، حيث فتحت مدرسة اللّد أبوابها لهم ولتالمذة مخّيم نهر البارد بدوامين 
 .نمختلفي

ألنهم قد يتعّرضون للتّوقيف من الجيش اللبناني أو القوى األمنية " مخاطرة"يسّمون مجيئهم إلى المدرسة 
ألّن المدير قال لنا أمس إنه لن يسمح لنا بدخول " األونروا"ونحن لم نلتحق بالباص الذي خّصصته لنا "

، وهذا ما لم يحصل، إذ "لن يطردناالصف بسبب مشاغباتنا، فتغّيبنا، لكن أحد األساتذة عاد وقال إنه 
قضى الفتيان نهارهم خارج الصف لوصولهم متأخرين، منتظرين انتهاء بقية زمالئهم قبل أن يعيدهم 

 .الباص عند الظهر، موعد التحاق تالمذة مخّيم نهر البارد بالدوام الثاني
 ولماذا لم تعودوا وحدكم كما أتيتم؟ -

وبعد محاولة فهم ما حصل من ". هجم علينا اللبنانيون وضربونا: "دةاإلجابة تأتي من الجميع دفعة واح
كنا نسير ونتحّدث فسمعنا شبان لبنانيون وعرفوا : "خالل الطلب من أكثر من فتى رواية ما حصل نفهم

) يشرحون أن هذه شتيمة توّجه للنساء" (مخّ"أننا فلسطينيون من لهجتنا، وقام أحدهم بشتمنا بأن قال لنا 
لذلك فّضلنا "وا معهم ولم تفّض المشكلة إال بعد تدخّل الرجال الذين وقفوا حائالً بين الطرفين فتشاجر

 ".انتظار الباص
ومنذ انتقل هؤالء الفتيان إلى خارج المخّيم وهم يتعّرضون للمشاكل، محملين المسؤولية لمديرهم 

 ويهددوننا بعدم دفع المال لنا إذا ال يطيقون سماع أدنى صوت،"وأساتذتهم الذين صاروا فجأة أكثر قسوة 
 ...".شاغبنا

  المال؟-
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يتمقطعون " دوالرات في النهار، لذلك صار األساتذة 4أن تدفع لكل تلميذ مبلغ " األونروا"نعم، قّررت "
ال ينكر الفتيان أنهم مشاغبون، وهذا ما يبدو عليهم أصالً لكن ". فينا، وال يترددون في ضربنا وإهانتنا

، علماً "هناك، لم يكن ضرب األستاذ لنا مبّرحاً، هنا يضرب بشّدة أكثر"ذا أسباب منها، مثالً لسلوكهم ه
 .بأن األستاذ هو نفسه لم يتغّير

من ) بريفيه وثانوي(باشرت منذ يوم السبت الفائت نقل طالب الشهادات الرسمية " األونروا"يذكر أن 
لها في مدينة طرابلس، وقد خصصت ثمانية باصات مخيمي البداوي ونهر البارد إلى المدارس التابعة 

   .للغاية
  8/6/2007األخبار اللبنانية 

 
  عين الحلوة".. مرارة" .83

 - يقول المتفائلون في مخيم عين الحلوة عند التخوم الجنوبية " رب ضارة نافعة": سناء الجاك: بيروت
 خطيرة لم يتعودوها سابقا، ورغم معايشتهم اوضاعا. الشرقية لمدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني

تزجهم في صراع ال قدرة لهم على تحمله في مواجهة الجيش والشرعية في لبنان، فإنهم يتوقون الى 
تنظيم جديد للقوى الفلسطينية الموجودة على االرض، بحيث تضبط الفوضى وتستوعب كل الحركات 

م وتعيد نسج العالقة مع الدولة اللبنانية والتيارات تحت مظلة واحدة تضمن االمن واالستقرار لسكان المخي
  .على اسس امنية وانسانية واضحة

مصدر التفاؤل الفلسطيني الحذر هو انتشار قوة امنية فلسطينية مشتركة في عدد من احياء عين الحلوة 
، وفتح الطرق "جند الشام"ومحلة التعمير بعد مرور ثالثة ايام على االشتباك بين الجيش اللبناني و

ئيسية الى المخيم امام السيارات في االتجاهين، ما شجع الذين نزحوا لدى اندالع االشتباك على العودة الر
  .الى منازلهم

ولعل تشكيل القوة االمنية يعطي الصورة الحقيقية لتوزع القوى الحالية على ارض المخيم، اذ تضم هذه 
" الجبهة الشعبية"و" فتح"سيما حركة القوة عشرة عناصر من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ال 

، وتحديدا حركتي "التحالف الفلسطيني"كما تضم عشرة عناصر من قوى ". جبهة التحرير الفلسطينية"و
الفلسطينية هو مشاركة عشرة " الرسمية"والجديد البارز على الساحة ". الجهاد االسالمي"و" حماس"

  ".انصار اهللا"و" الحركة االسالمية المجاهدة"و" عصبة االنصار"عناصر من القوى االسالمية، اي 
منير المقدح يعتبر ان هذه القوة قادرة على ضبط االمور بشكل نهائي ال مجرد " ميليشيا فتح"مسؤول 

لسنا . حاليا االوضاع ثابتة وممتازة": "الشرق االوسط"ويقول لـ. ابقائها في حالة الهدنة المهددة باالنفجار
ال نريد نقل . ونحن كفصائل فلسطينية موقفنا واحد. دت االمور الى طبيعتهافقد عا. في حالة هدنة

هناك . معركتنا ليست مع الجيش اللبناني. المعركة الى اي مخيم آخر بعد ما جرى في مخيم نهر البارد
واستطعنا ان نحاصره ونعالج . من خرق هذا االمر واعتدى على الجيش الذي رد على مصادر النيران

مع االشارة الى ان االهالي ال . بشكل سريع بحيث ال يتمدد الصراع الى داخل المخيمالموضوع 
  ".يتعاطفون مع مجموعة جند الشام

هم ست . ال مرجعية واحدة لجند الشام" :وعن الوجود الفعلي لهذه المجموعة تنظيما وعددا، يقول المقدح
ال . وكل مجموعة تعمل على حدة. نصرا ع17 و12او سبع مجموعات، يتراوح تعداد الواحدة منها بين 

رئيسهم ابو يوسف شرقية اعلن استقالته قبل فترة وحل . لكنهم قريبون من فلك القاعدة. اسم معينا لهم
  ".التنظيم وقبع في منزله

ان القوى االصولية تساعد بعضها "سهيل الناطور " مركز التنمية االنسانية للفلسطينيين"ويقول مدير عام 
صحيح ان عدد عناصر جند الشام ربما ال يتجاوز االربعين او الخمسين . اشرة وغير مباشرةبطريقة مب

وبالتالي طريقة التعامل مع . عنصرا، اال انهم قادرون على ارباك الجيش، النهم يتمركزون بين المدنيين
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 ثمن فالمسألة ليست محصورة بين قوتين بسبب وجود مدنيين يدفعون. مصادر نيرانهم هي اإلشكال
ففي قوانين الحروب يجب مراعاة التوقيت . اطالق النار على الجيش من دون مشاركة فعلية في القتال

  ".المناسب والظروف المناسبة التي تؤدي الى اقل ضرر ممكن على المدنيين
الترتيبات التي حصلت تعكس موازين القوى الواقعية : "وعن القوى المتحكمة في المخيم، يوضح الناطور

وقد استفادت قوى صغيرة على حساب القوة االساسية لتكريس ترتيب سياسي واقعي . ى االرضعل
الوضع : "ويقول. ، اال انه لم يتوقع عودة االمور في المخيم الى طبيعتها"يتعامل مع المواقف المستجدة

 معظم وفي. فهذه المجموعة ليست على نسق االحزاب التقليدية التي تعاقب من يخالف. سيبقى قلقا
وعمليا عين . االحيان تكون مخترقة وال تأتمر بأوامر اميرها، ما يقود الى مشكالت لحسابات أخرى

الحلوة اصبحت رهينة هذه التجاذبات بين قوة كبيرة رئيسية تتشكل من الفصائل والتحالف وبين هذه 
اهداف "طور مرده الى ان وتشاؤم النا". القوى الطارئة، لذا يبقى االمر مقتصرا على العالجات الموضعية

الحركات االصولية في مخيم عين الحلوة غير معلنة وغير مؤطرة في برنامج فلسطيني او تحت االطار 
لتبقى الشعارات العامة هي السائدة، مثل مشروع االمة االسالمية او غير . اللبناني بين سلطة ومعارضة

  ".ذلك
ئين الفلسطينيين االثني عشر في لبنان، يطيب للبعض هو األكبر في مخيمات الالج" عين الحلوة"ومخيم 

 كيلومترا جنوب بيروت، 50، ويقع على مسافة حوالي "عاصمة الشتات الفلسطيني في العالم"ان يسميه 
.  آالف الجئ9 بتعداد سكاني أصلي يبلغ 1948أسس عام .  دونما420ًوتبلغ مساحته الراهنة حوالي 

بعد أن .  ألف الجئ75 الجئا مسجلون في المخيم، في حين يؤوي 33ا و الف44ارقام االونروا تفيد بان 
في .  عاد مخيم عين الحلوة إلى طي اإلهمال1982طردت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 

بأمر عمليات سوري والفصائل المناصرة " أمل" كان المخيم مسرحاً لمعارك عنيفة بين حركة 1985
عقب االنتفاضة األولى، مألت حماس والجهاد اإلسالمي الفلسطيني الخواء . ر عرفاتللرئيس الراحل ياس

السيطرة في التسعينات، ونّصبت الموالين " فتح"واستعادت حركة . السياسي وقدمتا خدمات اجتماعية قيمة
وفمبر في ن. لعرفات في لجان المعسكر األهلية، ونشأ عن هذا اختالط الفصائل التي تدير المخيم اليوم

والمخيم يعكس معاناة مكبوتة يختزنها . ، أنشئت لجنة أمن رسمية باالنتخاب من قبل كل فصيل2001
وتكثر المراكز الحزبية في عين الحلوة، بحيث تبدو أليفة مشاهد . الحديث السياسي والعسكري اليومي

د يكون مصدرها الفرح ويدخل في تراث المخيم سماع أعيرة نارية، ق. المسلحين القابعين على أبوابها
واالبتهاج أو خالف عابر بين شخصين أو طرفين، فضال عن حوادث االغتيال والتفجير التي كثرت في 

  .وجماعة عصبة األنصار طرفي النزاع فيها" فتح"مرحلة سابقة، وكانت حركة 
ي، فما بين لكن الصورة السياسية للمخيم ال تخفي صورا أخرى للواقع اإلنساني الذي يعيشه الفلسطين

الشوارع الرئيسية القليلة التي ال تكاد تتسع أحيانا لمرور السيارات، تنتشر أزقة ضيقة يتعثر فيها المارة 
ويصعب على الغريب التجول فيها من دون مرافقة دليل من اهل الدار الذين ما ان ينهي احدهم . ببعضهم

 هذه االزقة تتالصق البيوت وتتداخل وعلى جانبي". بالعودة: "شرب كوب الشاي حتى يقول لمن معه
سكان المخيم كانوا قد . كما هو شأن عامة المخيمات الفلسطينية في لبنان. بأحجامها المختلفة والمتواضعة

وتعودوا غرقهم في همومهم . تعودوا عنفهم الداخلي اليومي منذ عشرات السنين بين الفصائل الفلسطينية
ويتراوح هذا الحديث عن فرص العمل . يث عن الحاجات واألهدافاالمنية والمعيشية الممزوجة بالحد

المعدومة لالجئين الفلسطينيين في لبنان والجوع والمرض وتحسين ظروف المخيم وفلسطين الحرة وحق 
ومعظمهم من مناطق الجليل . 1948واغلب سكان المخيم من الجئي العام . العودة الى الوطن السليب
والسكن الحالي في المخيم . ن، من اقضية عكا والناصرة وحيفا وصفد وطيطبةوالجليل االعلى في فلسطي

 1967اما سكان المخيم من الالجئين من عام . موزع ومفصل على اساس اسم القرية هناك في فلسطين
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فعددهم ضئيل جدا وهؤالء لم يتمكنوا من العودة الى غزة وغيرها حسب اتفاقية اوسلو في حينه رغم 
  .الوراق والمستندات المطلوبةانجازهم كل ا

والمخصص الشهري . التفرغ للعمل في المنظمات والفصائل هو مصدر رزق لفئة كبيرة من سكانه
، ) ادوالرا130حوالي ( الف للعنصر 200الى )  دوالرا67حوالي ( الف ليرة لبنانية 100يتراوح ما بين 

ومع ذلك فان . وادر ومسؤولي القطاعاتعدا رواتب الضباط والك. وحسب االقدمية والرتبة والتنظيم
 في 50نسبة البطالة او البطالة المقنعة في المخيم وفق تقديرات اللجان الشعبية تشير الى انها تتجاوز الـ

المئة، واحيانا اكثر من ذلك، ال سيما بعد انخفاض نسبة ومستوى التقديمات التي كانت الفصائل تمنحها 
اما . عدد محدود من الموظفين جدا قياسا الى عدد السكان" االونروا "ويعمل في. للمنضوين في اطارها

من يعمل خارج المخيم فمياوم وبشكل متقطع من الشهر في مهن عدة، حتى ان العمل الزراعي بات 
يبقى ان ما تقدمه االونروا لالجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة في مختلف المجاالت . محدودا

عاناة، لكنه غير كاف بالمطلق، ويبقى ناقصا الن حاجات المخيم كثيرة وكبيرة يخفف من وطاة الم
  .ومتعددة ومتنوعة

لكن السلوكيات الروتينية في قاموس النضال اليومي تقف اليوم بمواجهة استحقاق خطير قد يقلب موازين 
ى االرض وتحددها او يضع الوجود الفلسطيني على درب صيغة جديدة تفرز قواه عل... الحياة في المخيم

" جند الشام"ضبط " عصبة االنصار"واال كيف يمكن تفسير تولي . وتشرعن ما كان مارقا منها وتحضنه
والمعروف ان الكثيرين من افراد هذه العصبة مطلوبون للعدالة . والوقوف بين عناصره والجيش اللبناني

. نصار ليسوا المطلوبين الوحيدين في لبنانعناصر عصبة اال: "يقول منير المقدح. اللبنانية بجرائم مختلفة
اال ان ذلك لم يحل دون ان . انا واحد منهم، فقد خبرت االمر بنفسي. هناك خمسة آالف فلسطيني مطلوب

فاالحكام التي كانت تصدر سابقا . اجتمع دائما مع مسؤولين لبنانيين لدرس امور المخيم والتنسيق بشأنها
ال اريد ان ادافع عن أحد، لكن االجهزة السابقة كانت ترمي . كم ثابتا فيهاهي سياسية وكلها غيابية وال ح

والعصبة تشارك . االمور على اي فلسطيني يصلح ليكون عالقة ويحمل جرائم الغير الغراض معروفة
حركة "ويشير المقدح الى ان ". منذ خمس سنوات في لجنة المتابعة واللجان الفلسطينية والقرار الفلسطيني

لديها . ال تزال االقوى عسكريا وامنيا في عين الحلوة، ألن حماس ال تملك قوة عسكرية في لبنانفتح 
ويرى البعض ان النظام السوري كان حريصا على أن ال يستتب األمر ". ممثلون وقاعدة شعبية كبيرة

ها جماعة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في المخيم، لذا غذى بعض الجماعات اإلسالمية ومن
لكن البعض اآلخر من السكان ال يتورع عن اتهام عرفات بانه باع القضية وتنازل ". عصبة األنصار"

ولعل هذا التجاذب ادى الى نشاط االصولية االسالمية، ال سيما ان الالجئين . عن حق العودة والقدس
هم فزاعة سياسية تحت عنوان ويتم استخدام. الفلسطينيين مصنفون مواطنين من الدرجة الثانية في لبنان

ووفقاً لذلك فإن لبنان يضع قيوداً صارمة على توظيف الفلسطينيين ويحد من قدرتهم على ". التوطين"
ان تتمكن لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني التي ابصرت النور في "ويأمل سهيل الناطور . السفر

يل مكاوي، من ان تحقق خطوات اسرع لتغيير حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وتولى رئاستها السفير خل
الواقع الحالي لالجئين في المخيمات، فقد انطلقت هذه اللجنة بخطوات مقبولة لكن االحداث االمنية 

ان عمل هذه اللجنة ساهم في ادخال مواد البناء بشكل جزئي "مشيرا الى ". والسياسية اثرت على ادائها
  ". العمل في تأمين الوثائق واالوراق الثبوتية لمن يحتاجهاوالمطلوب تسريع. الى داخل المخيمات

اول حكومة تعاملت مع الملف الفلسطيني كانت حكومة السنيورة التي تجرأت "ويوضح المقدح ان 
وكان الحوار في اللجنة . وطرحت هذا الملف ليصير لدينا اعتراف رسمي بحقوق انسانية غير متوفرة

ى الطاولة، ومنها المسألة القضائية، لتصل الى تنظيم الوجود الفلسطيني ووضعت كل المشاكل عل. ايجابيا
الواقع "ويعتبر الناطور ان ". وهذا االمر هو مطلب فلسطيني قبل ان يكون لبنانيا. والسالح في المخيمات

 االنساني الفلسطيني يشكل عامال اساسيا في التوجه السلفي، لكنه يرى ان هذا التوجه محكوم باالنحسار
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لكن استمرار التهجير . لحساب القضية المركزية الفلسطينية التي عرفت الكثير من االزمات والتجاذبات
كذلك تعود القضية الى اطارها عندما تهتم الدولة اللبنانية . واالحتالل االسرائيلي يعيدها الى محورها

م عين الحلوة تتوزع بين ثالثة خريطة القوى والفصائل الفلسطينية المسلحة في مخي". بحقوق الفلسطينيين
ويبرز من . اطر تنظيمية هي منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية والقوى االسالمية

، اضافة الى "انصار اهللا"خارج هذه االطر الثالثة كل من الجيش الشعبي بقيادة العقيد منير المقدح وتنظيم 
  .اللجان الشعبية الفلسطينية

بعضها . حداث االخيرة أن في مخيم عين الحلوة أصدقاء وأنصارا للقاعدة ولإلسالم الجهاديواظهرت اال
كما ان هناك عشرات ". الجهاد ضد الكفار واالحتالل األجنبي"يجهر بأن اسامة بن الدن مرجعيته ويلتزم 

.. م من ينتظرالشبان الذين ذهبوا كي يجاهدوا ضد أميركا وإسرائيل في العراق، فمنهم من استشهد ومنه
من السهل والسائد في المخيم الحديث عنهم وتذكر األسماء واأللقاب والترحم عليهم على السنة الناس في 

وخريطة التوزيع السلفي للحركات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة تترأسها عصبة األنصار التي . المخيم
 1991شام الشريدي الذي اغتيل في العام أسس العصبة الشيخ ه. تتمركز بشكل كامل تقريباً في المخيم

. باستفزازات في أحياء مخيم عين الحلوة" العصبة"بعدما قام عناصر " فتح"على يد عناصر من حركة 
الذي اتهم وعصبته باستهداف األمن " أبو محجن"وتولى إمارتها من بعده عبد الكريم السعدي الملقب بـ 

داخل " العصبة"عن األنظار بينما بقي تأثير " أبو محجن"د توارى وق. اللبناني وقتل ثالثة جنود لبنانيين
أفضى الى سقوط العديد من القتلى " فتح"المخيم وخاضت عناصرها صراعاً مسلحاً قوياً مع حركة 

 بقرار صادر 2005وانتقلت مجموعات منها الى العراق عبر األراضي السورية في العام . والجرحى
  .هناك" الوضع الجهادي"لية لتعزيز ما يسمى عن مسؤولي الجماعات األصو
بتفجير نواد ليلية ومسارح ومخازن المشروبات الروحية " عصبة األنصار"وفي أوائل التسعينات، قامت 

كما اتهمت باغتيال الشيخ نزار الحلبي، الرئيس السابق لجمعية المشاريع اإلسالمية . 1995في لبنان في 
ما اتهمت بمسؤوليتها عن انفجار في دائرة الجمارك وهجوم على مبنى ، ك1999عام ) االحباش(الخيرية 

  .المحكمة في مدينة صيدا تسبب بقتل أربعة قضاة لبنانيين
نشأت عندما قاد نجل . تدخل ايضا على خط االصولية الجهادية في مخيم عين الحلوة" عصبة النور"

بطروحات " عصبة النور"ل العصبة، فأسس عبد اهللا هشام الشريدي انشقاقاً داخ" عصبة االنصار"مؤسس 
وبقيت هذه المجموعات داخل المخيم عنصرا من عناصر الصراع المسلح للسيطرة على . أكثر تطرفاً

بينهم العميد أمين كايد المتهم " فتح"الشارع، وقامت هذه المجموعات باغتيال عناصر وقادة من حركة 
  .باغتيال الشريدي األب
وربط منذ والدته بأبي مصعب الزرقاوي الذي اعطاهم " جند الشام"عات ولد تنظيم ومن بقايا هذه المجمو

واشرف على تدريب الذين قدموا من فلسطين ولبنان وسورية واألردن، ثم وجههم الى " جند الشام"اسمهم 
وبعد حوادث الضنية في شمال . مخيمات الالجئين في شمال لبنان وجنوبه محمال اياهم مشروعه الجهادي

لبنان اتخذت هذه المجموعة من منطقة التعمير التحتاني الفاصل بين مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا على 
المتشددة إلرسال متطوعين الى " الجهاد" متر مقراً لها، والتي أصبحت مركزاً لمنظمات 400امتداد 

أن الجميع تسللوا براً العراق، يحملون وثائق مزورة ويتمتعون بقدرات مادية ولوجستية كبيرة، وال شك 
  .الى لبنان عن طريق سورية

الى الواجهة السياسية بحدة عندما اغتيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ ظهر " جند الشام"وبرز اسم 
ليعلن مسؤوليته عن الجريمة مع تسرب انباء من دمشق عن القبض على شبكة " أبو عدس"المدعو 

  ".جند الشام"مسلحة من 
تنشط في لبنان وسورية هدفها القيام " جند الشام" تكشفت معلومات عن مجموعات من 2005في العام 

أبو "وقد تدربوا على يد ". قاعدة الجهاد في بالد الرافدين"باعتداءات تهّز أوروبا، تعمل لمصلحة تنظيم 
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ن أما الشعارات التي طرحوها فهي ضرب فرنسا بسبب تدخلها في سورية ولبنا". حفصة اللبناني
  . الذي سيكون مقدمة الحتالل سوريا ولبنان1559" القرار االستعماري"واستصدارها 

لتفكيك هذه المجموعات، بينما جرت محاولة " فتح" محاولة من حركة 2005وكانت قد جرت في العام 
لشعبية بالجبهة ا" جند الشام"ويشك البعض في عالقة . لتسليم عدد من اللبنانيين المطلوبين للجيش اللبناني

الذي شارك في " أنصار اهللا"اما تنظيم . ـ القيادة العامة الموالية لسورية والتي يتزعمها احمد جبريل
القوة الفلسطينية لحفظ االمن بعد الحوادث االخيرة، فهو تنظيم صغير يشرف عليه جمال سليمان المنشق 

 إحدى الكتائب العسكرية التابعة وسليمان كان مسؤوالً عن. والمقيم بين لبنان ودمشق" فتح"عن حركة 
في عين الحلوة، إال أن خالفاً نشب بينه وبين الحركة خرج على اثره من صفوفها على خلفية " فتح"لـ

في معركة إقليم التفاح حيث كانت كتيبته تنتشر في قرى " أمل"و" حزب اهللا"له بالتعاون مع " فتح"اتهام 
في منطقة جبل الحليب " انصار اهللا"وعناصر " فتح"صر وفصلت مواجهة مسلحة فاصلة عنا. شرق صيدا

وقد صدر عن مجموعة . داخل المخيم وانتهت بخروجه ليعود بعد حين ويشارك في بعض النشاطات
في العام " المستقبل"بيان أعلنت فيه مسؤوليتها عن إطالق صاروخين على مبنى تلفزيون " أنصار اهللا"

2004.  
ستمسح عن هذه الحركات في محاولة " االرهابية"ويبدو ان السمة . مخيماليوم تغيرت المعادالت في ال

في الجنوب الى ان اجماع الفلسطينيين واللبنانيين " فتح"فقد اشار خالد عرف امين سر حركة . الستيعابها
سيؤدي الى اتخاذ اجراءات على االرض لمنعهم من القيام بالممارسات " جند الشام"على ضبط جماعة 

المستقبل وحده سيحكم ان كان . بولة من اهالي مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا والجيش اللبنانيغير المق
  مخيم عين الحلوة، سينال نصيبا من اسمه ام ال؟ 

عن ذكرياته في مخيم عين الحلوة الذي عاش فيه كتب الفنان الفلسطيني الراحل ناجي العلي ويذكر أن 
  :كفلسطيني في زمن الشتات التالي

ولدت حيث ولد المسيح، بين طبرية والناصرة، في قرية الشجرة بالجليل الشمالي، . ي ناجي العلياسم
أذكر هذه السنوات .  إلى مخيم عين الحلوة في لبنان1948 سنوات، في 10أخرجوني من هناك بعد 

محجر العشر أكثر مما أذكره من بقية عمري، أعرف العشب والحجر والظل والنور، ال تزال ثابتة في 
وصلنا زائغي األعين، حفاة األقدام، إلى عين . لم يخرجها كل ما رأيته بعد ذلك. العين كأنها حفرت حفراً

كما سمعت في ليالي .. المؤامرة..االنكليز.. كنت صبياً وسمعت الكبار يتحدثون الدول العربية. الحلوة
و ينطلق إلى األفق في اتجاه ورأيت من دنت لحظته يموت وه.. المخيم المظلمة شهقات بكاء مكتوم

الوطن المسروق، التقط الحزن بعيون أهلي، وشعرت برغبة جارفة في أن أرسمه خطوطاً عميقة على 
إحساسي ووعيي للوطن بدآ يتشكالن . حفراً أو بالطباشير.. حيثما وجدته مساحة شاغرة. جدران المخيم

اسبات مثل وعد بلفور، أو ذكرى تقسيم فلسطين كنا نستغل من. ونحن في المدرسة االبتدائية بعين الحلوة
   .للتعبير عن رغبتنا بالعودة إلى فلسطين) مايو( أيار 15أو 

  8/7/2007الشرق االوسط 
  

   إسرائيل كدولة يهودية سيكون مفتاح نهايتها :بورغ .84
بقاً، في مع رئيس الكنيست سابقاً، ورئيس الوكالة اليهودية سا" هآرتس"أجرى آري شافيط مقابلة لصحيفة 

. ، والذي يقارن فيه بين إسرائيل وألمانيا في ظل صعود النازية"لإلنتصار على هتلر"أعقاب صدور كتابه 
، وإلغاء تعريف )لليهود في العالم(ويشير إلى أن بورغ لم يعد صهيونياً، ويطالب بإلغاء قانون العودة 

  .ة إلى الحصول على جواز سفر أجنبيإسرائيل كدولة يهودية، والتخلص من األسلحة النووية، باإلضاف
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وجهة النظر اإلسرائيلية من خالل األسئلة ) شافيط(ويجري شافيط حواراً مع الكاتب، يعرض فيه 
ـرب أن نترجم أهم ما جاء في المقابلة كما وردت في 48وعليه فقد ارتأينا في موقع عــ. والنقاش
  .الموقع

انفصال عن الصهيونية، فهل أنا مخطئ؟ أال تزال ك" لالنتصار على هتلر"قرأت كتابك الجديد * 
  صهيونيا؟

الصهيونية كانت أداة لنقلي من حالة الوالدة اليهودية إلى الحالة .  أنا إنسان، وأنا يهودي وإسرائيلي-
ويبدو لي أن بن غوريون هو الذي قال أن الصهيونية كانت سقالة لبناء البيت، وأنه بعد بناء . اإلسرائيلية
  .جب تفكيكهاالدولة ي

  أنت في الواقع تؤكد أنك لم تعد صهيونياً؟* 
وأعتقد أن ". أحاد هعام"على صهيونية " هرتسل" منذ المؤتمر الصهيوني األول انتصرت صهيونية -

هرتسل من خلفنا، "نحن بحاجة إلى إبقاء ". أحاد هعام"القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون قرن 
  ".أحاد هعام"واالنتقال إلى 

  أنت لم تعد تؤمن بدولة القومية اليهودية؟. الصهيونية هي اإليمان بإقامة ووجود دولة للشعب اليهودي* 
وسيلة علمانية المبالية حيال الشحنة الروحانية أو .. الدولة بنظري هي أداة.  ليس بالتعريف الحالي لها-

أضف إلى ذلك .. ص فهذا قابل لالنفجارفتعريف إسرائيل على أنها دولة يهودية وأنها بداية الخال. الدينية
  ..محاولة شمل الديمقراطية، فذلك أمر غير ممكن

  هل ذلك يعني أن قضية الدولة اليهودية لم يعد مقبوالً عليك؟    * 
فتعريف إسرائيل على أنها دولة يهودية سيكون المفتاح لنهايتها، دولة يهودية تعني أنها .  ال يمكن ذلك-

  ..متفجرة
  اذا بشأن الدولة اليهودية الديمقراطية؟وم    * 

ولكن .. فهو يمنح اإلحساس باالكتفاء".. نوستالجي"و" يساروي" يبدو ذلك مريحاً للكثيرين، فذلك جميل و-
  ..الدولة اليهودية الديمقراطية هي نيتروجليتسيرين

  هل يجب أن نغير النشيد الوطني؟    * 
  .قع يكون كل شيء فيه على ما يرام، ما عدا هذا الرمز ذلك رمز، وأنا على استعداد للقبول بوا-

  هل يجب تغيير قانون العودة؟    * 
أنا ال أريد أن . فهو صورة في المرآة لهتلر. فقانون العودة هو قانون تبريري.  يجب فتح هذا النقاش-

لعودة هو صك قانون ا. كديمقراطي وإنساني فإن هذا القانون يضعني أمام تناقض. يحدد لي هتلر هويتي
  .طالق بيننا وبين يهود الشتات، وبيننا وبين العرب

  هل يجب تفكيك الوكالة اليهودية؟    * 
 عندما كنت رئيساً للوكالة، اقترحت تغيير اسمها من الوكالة اليهودية ألرض إسرائيل، إلى الوكالة -

زها تناول كافة مواطني هناك مجال ألدوات إنسانية، يكون في مرك. اليهودية للمجتمع اإلسرائيلي
  .إسرائيل، بما في ذلك العرب

لقد كتبت في كتابك أنه إذا كانت الصهيونية هي صهيونية كارثية، فإنك لست فقط ما بعد     * 
وأنا أقول لك أنه منذ سنوات األربعينيات فإن المركب الكارثي هو . الصهيوني، وإنما معاد للصهيونية
  لذلك فأنت اليوم معاد للصهيونية؟جزء ال يتجزأ من الصهيونية، و

فقد كان يفكر بشيء . لكون صهيونية األخير مصدرها الالسامية" هرتسل"بمهاجمة " أحاد هعام" قام -
ونحن في األيام األخيرة . وحان وقته اآلن" أحاد هعام"لم يمت خط . آخر، بإسرائيل كمركز روحاني

مقابل العالم هو " المشاكسة"وضع الصهيونية . بل العالممقا" المشاكسة"للفترة التي وضعت فيها اليهودية 
  .أمر يحمل في طياته الكوارث
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فهو كتاب تفوح منه الكراهية . فكتابك هو كتاب معاد إلسرائيل، بالمعنى األعمق.. ليس هذا فقط    * 
  لإلسرائيلية؟

م في المدارس الدينية، وبعد ذلك وبالمفاهيم السائدة اليوم كنت يهودياً تعل.  عندما كنت طفالً كنت يهودياً-
. عشت كل حياتي إسرائيلياً في كل شيء في اللغة والرموز والروائح واألذواق واألماكن، في كل شيء

ومن خالل الهويات الثالث، اإلنسانية واليهودية . أنا اآلن تجاوزت اإلسرائيلي. واليوم لم يعد ذلك يكفيني
. ولذلك لم تعد تكفيني اإلسرائيلية. يلي يأتي على حساب الباقيواإلسرائيلية، أشعر أن األساس اإلسرائ

  .وأعتقد أن التكوينات اإلسرائيلية الحالية خطيرة. يجب أن أعود إلى المكان اليهودي
ولكنك تطور لديك من خالل المصالحة . على ما يبدو فإن موقفك هو موقف تصالحي وإنساني    * 

  فأنت تقول عنا أشياء خطيرة؟. سرائيلية واإلسرائيليينواإلنسانية تعامالً خطيراً تجاه اإل
. لو كنت أكتب عن نيكاراغوا فربما لن يعنيني ذلك. والحب مؤلم.  أعتقد أن الكتاب هو كتاب حب-

  .فأنا أرى تهدم مجتمعي وبيتي الكبير ومكاني.. ولكني أتيت من مكان فيه ألم كبير
ولو كتب شخص آخر أن العربي أو التركماني يفهم . قوةأنت تكتب أن اإلسرائيلي يفهم فقط ال    * 

  بالقوة فقط لتمت إدانته فوراً بالعنصرية، وبحق؟
  . ال يمكن أن تأخذ نصف الجملة وتقول هذا هو الكتاب-

. أنت تقول أننا نمتلك القوة، قوة كبيرة، وفقط القوة. لم تقل ذلك مرة واحدة، بل تكررت الجملة    * 
  ئيل هي غيتو صهيوني إمبريالي وعنيف يؤمن بنفسه فقط؟أنت تقول إن إسرا

فهل تتوقع . كان هناك إنجازات معينة، وإخفاقات معينة، وكشفت أمور أخرى.  أنظر إلى حرب لبنان-
. أن يدرك اإلسرائيليون أنه عندما يعطون الجيش المجال لينتصر، فهو ال ينتصر، ألن القوة ليست الحل

وال يحصل هذا فقط بين . لم نستوعب الدرس.. سنمحو.. ون عن غزة؟ سنجتاحوماذا يقول.. والحقاً غزة
دالة العنف في .. أصغ إلى األحاديث الشخصية.. أنظر إلى العالقات بين اإلنسان وصديقه. شعب وآخر

  ترى مشهد وجه إسرائيل.. حوار النساء المضروبات.. الطرق
  ئيل بكليتها بنظرك هي طفرة كبيرة؟وإسرا. ما تدعيه هو أن االحتالل هو المشكلة    * 

ومن أجل الوصول إلى . إسرائيل هي عبارة عن مجتمع خائف.  االحتالل هو جزء صغير من المسألة-
 مليون يهودي 6والخوف األكبر، الخوف القديم، هو . مصدر هذه القوة واقتالعها يجب معالجة المخاوف

  .من ضحايا الهولوكوست
أنت . أنت لست األول الذي يطرح هذه الفكرة، ولكنك تكتبها بشكل حاد. بهذه هي أطروحة الكتا    * 

تتدعي أننا معاقون نفسياً، يتملكنا الرعب والخوف، ونتصرف بشكل عنيف، ألن هتلر تسبب لنا بأضرار 
  نفسية عميقة؟

  .. هذا صحيح-
ننا محاطون بالنازيين فنحن ال نعيش في آيسلندا ونتخيل أ. وأنا أدعي في المقابل أن وصفك مشوه    * 

نحن من أكثر الدول المهددة في . نحن محاطون بمخاطر حقيقية.  عاما60ًالذين زالوا، في الواقع، قبل 
  .العالم

انتصار اليمين الكبير في .  الشرخ اإلسرائيلي الحقيقي هو بين من يمنحون األمان، وبين الخائفين-
. ئيلية هو الذي منحها، بشكل مطلق، بارانويا مطلقةإسرائيل في الصراع على النفس السياسية اإلسرا

أوشفيتس، وليس كل "أوافق معك على أن هناك مصاعب، ولكنها ليست مطلقة، فليس كل عدو هو 
  .هو معاد" حماسي"

تتعامل مع اليهود اإلسرائيليين كأنهم . أنت متكبر، وليس لديك أي تعاطف مع اإلسرائيليين    * 
وفي الوقت الذي نتحدث فيه، يقول أحمدي نجاد إن . ، رغم أن بعضهم كذلكمصابون بجنون االضطهاد
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صحيح أنه ليس هتلر ولكنه ليس وهماً، فهو تهديد . وهو يتعهد باقتالعنا من جذورنا. أيامنا باتت معدودة
  .هذا هو العالم الحقيقي الذي تتجاهله. حقيقي

أنا أدعي أنه حتى اآلن فإن إسرائيل بكل . مة السؤال هو هل دولة إسرائيل هي دولة أمان أم دولة صد-
فهل ستكون مجابهة إيران أفضل عندما نجدد . والمسألة ليست فقد العدائية. مقاييسها هي دولة صدمة

المقدرة في إسرائيل على إعطاء الثقة بالعالم؟ أليس من األصوب أال نعالج المشكلة لوحدنا أمام تجمع 
ة، ويتواصل في الحكومات، وينتهي بالجيوش؟ وبدالً من ذلك يقولون لنا عالمي، يبدأ في الكنائس المسيحي

ها هو تشمبرلين يعود من ميونيخ مع مظلته "إنه ال يمكن االعتماد على العالم، فهو سيتركنا وشأننا، و
  ".السوداء ونحن سنقوم بقصفكم لوحدكم

وأنت، لحذرك، ال .  نازيون تقريباً-بحسب كتابك، نحن لسنا ضحايا النازيين فقط، وإنما نحن يهود    * 
أنت تقول أن إسرائيل هي . تقول في الواقع، أن إسرائيل هي ألمانيا النازية، ولكنك تقترب من ذلك كثيراً

  ألمانيا ما قبل النازية، ألمانيا التي ستصبح نازية؟
 فترة الكتابة وطوال. ولكنه على ضياع إسرائيل. كالعزاء. بدأت الكتاب من الموقع الحزين.  صحيح-

ولكني اكتشفت شيئاً فشيئاً أنه لم يضع كل شيء . ، وكنت واثقاً أن هذه هي النتيجة"هتلر ينتصر"كان 
وهذان العامالن هما المغذيان للكتاب من .  ألماني سبق عصره-اكتشفت والدي كبديل يهودي. تماماً

 في النهاية متفائل، وكذلك نهاية الكتاب يبدو معقداً بالنسبة لي، ومؤلماً، ولكني. البداية وحتى النهاية
  .متفائلة
فهل هذه . ولكن الكتاب يساوي بين إسرائيل وألمانيا، مراراً وتكراراً. ربما تكون النهاية متفائلة    * 

   األلماني؟-المقارنة مشروعة؟ وهل هناك أساس كاف للتحليل اإلسرائيلي
ات لذلك؛ اإلحساس بالمهانة القومية الكبيرة،  هذه ليست علوم دقيقة، ولكني سأصف لك عدة مركب-

وكنتيجة لذلك فإن مركزية العسكريتاريا في . واإلحساس برفض العالم، والهزائم غير المعللة في الحروب
كل ..الهوية، وموقع  ضباط االحتياط في المجتمع، وعدد المواطنين المسلحين في إسرائيل في الشارع

  "..طرد العرب"التي تسمع في الشارع الرئيسي بشأن ذلك إلى أين سيؤدي؟ التعبيرات 
  أنت تدعي أنه يوجد لدينا وباء النازية؟    * 

   تعبير النازية مشحون كثيراً-
 القومية األولى، وبين -من الصعب أحياناً التمييز بين اإلشتراكية"يكتب بورغ في كتابه الجديد أنه     * 

  . هناعدد من النظريات الثقافية القومية اآلن
نهائية "النازي هو أيقونة إنذارية، تقود إلى أماكن .  قومي- هناك فرق بين القول نازي وبين اشتراكي-

  ".وإبادية
  أنت تخشى من سقوط فاشي في إسرائيل؟. حسناً، دعنا من النازيين    * 

  .. أعتقد أنها باتت هنا-
ان، هي مثل الشعارات التي كانت في أنت تعتقد أن الشعارات العنصرية التي تظهر على الجدر    * 

  سنوات الثالثينيات في ألمانيا؟
سنهدم "أسمع األصوات التي تصدر في سديروت .  يبدو لي أننا ال نقوم باقتالع هذه المظاهر كما يجب-

لقد تجاوزنا .." وهناك حديث عن ترانسفير في الحكومة.. سنبيد ونقتل ونطرد.. وسنهدم المدينة.. الحي
وعندها تسأل نفسك ما هي الخطوط الحمراء القادمة . ن الخطوط الحمراء في السنوات األخيرةالكثير م

  .التي سنتجاوزها
هناك احتمال بأن تمنع الكنيست "وأن .. وقلت أنك تشعر بما يحصل. أنت تسأل وتجيب في الكتاب    * 

مثل .. رب من تشغيل يهودالقادمة إقامة عالقات جنسية مع العرب، وتمنع بواسطة أوامر إدارية الع
  "ألم تبتعد كثيراً في ذلك".. وقد حصل.. كل ذلك يحصل.. قوانين نيرنبيرغ
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.  عندما كنت في منصب رئيس الكنيست، سمعت الحديث، وتحدثت معمقاً مع أصدقاء من كافة الكتل-
رؤيتهم أو وسمعت مؤيدي السالم يقولون أنهم يرغبون بالسالم ألنهم يكرهون العرب، وال يستطيعون 

لقد تم شطبها كحزب، . الكهانية موجودة في الكنيست.. سمعت تصريحات كهانية من اليمين. تحملهم
  .هذه أمور ليست بسيطة. من الكنيست% 20وربما % 10ولكنها ممثلة بـ 

ولكن من الممكن . ال شك أن هناك ظواهر خطيرة في إسرائيل، وبالتأكيد فهي مرتبطة باالحتالل    * 
في حين . ومن الممكن المقارنة مع هولندا في الفترة الكولونيالية. رنة مع فرنسا في زمن الجزائرالمقا

ربما تكون أنت نفسك مصاب .. نيرنبيرغ.. هتلر.. أنت تشعر بالحاجة إلى المقارنة مع ألمانيا كل الوقت
  نت ترى بصمات النازيين؟ففي كل خلل إسرائيلي أ.. صدمة النازيين أفقدتك التوازن. بالوباء الذي تدينه

فبنفس المقياس أنت تهرب من ذلك بقوة .. ولكن ماذا يعني ذلك في هذه الحالة..  ربما يكون كذلك-
اسأل .. وإذا كنت تريد أن تكون المقارنة مع هولندا، فربما ينطوي ذلك على شيء تريد إخفاءه. كبيرة

  ..نفسك مم تخاف
فأنا أعتقد أن المقارنة مع ألمانيا مع صعود . ة ونفسية خطيرةأخشى أنه يوجد لديك مشاكل أخالقي    * 

  هناك إشكالية في موقع الجيش من حياتنا، وموقع الجنراالت في السياسة، . النازية إلى الحكم ال أساس لها
ولكن أنت تقارن بين العسكريتاريا اإلسرائيلية وتلك . والعالقات بين المستويين السياسي والعسكري

أنت تصف إسرائيل كـ إسبارطة تعيش بقوة السيف، وهي ليست إسرائيل . ، وهذه مقارنة رديئةاأللمانية
  ؟2007التي أراها في الخارج، وبالتأكيد ليس في العام 

ولكن أعتقد أننا مجتمع يعيش في مشاعره على .  أحسدك على قدرتك على قراءة الواقع مثلما تفعل-
ألن اإلحساس بواجب العيش بقوة السيف تنبع من .. نة مع ألمانياولذلك ليس صدفة أن تكون المقار. سيفه
  .. عاماً من النازية يتطلب سيفاً كبيراً جدا12ًما أخذوه منا في ألمانيا خالل . ألمانيا

.. لدى حاييم رامون.. وقد ولدت الفكرة عندي.. جدار الفصل هو جدار ضد البارانويا.. أنظر إلى الجدار
.. ء ذلك أنه بمجرد إقامة جدار كبير فإن المشكلة سوف تجد حلها، لكوني لن أراهموكانت الفكرة من ورا

ويقول إنه يفصلنا عن البربريين، مثل .. فهو يقول هنا تنتهي أوروبا.. الجدار يحد في الواقع نهاية أوروبا
د بذلك نوع ويوج.. ولكنه يعني أيضاً صك الطالق مع حلم اإلندماج.. الجدران الرومانية أو سور الصين

وكل ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه أوروبا بالذات، والعالم، بشكل مثير، باتجاه .. من كراهية األجانب
  .نحن نعيش مع مخاوفنا.. ولكننا لسنا هناك.. تذويت دروس الهولوكوست

فأحد األمور المثيرة في الكتاب تقول إنك تولي ظهرك . انبهارك من أوروبا ليس صدفة    * 
  .، وأنت تنظر إلى يهودية ألمانيا كمثال يحتذى"رومانسية ياكّّية"ائيليتك، وترتبط بشكل عميق بـ إلسر

  .يهودية ألمانيا هي ما ينقصني.  ليس كذلك، وإنما أنا أتوجه إلى مكان آخر-
لقد . ولكن ذلك انتهى في أوشفيتس. أنت تصف ألفًأ من السنوات الرائعة في حياة يهودية ألمانيا    * 

  رومانسيتك الياكية مفهومة وجاذبة ولكنها كاذبة. أدى ذلك إلى أوشفيتس
  ." وهل هناك رومانسية مؤسسة؟ وهل رومانسيتك اإلسرائيلية مؤسسة-

. وأنت تطمس هذه الضرورة. إسرائيليتي ليست رومانسية، بل قاسية، وتنبع من وعي الضرورة    * 
  . من مواجهة المصير اليهودي اإلسرائيليأنت تفضل الذهاب من درزدن إلى مانهاتن بدالً

لقد أبعد اهللا إبراهيم إلى خارج حدود .  نحن ال نريد تقبل أن وجود الشتات كان قائماً منذ بداية وجودنا-
التوراة . األسباط تتحول إلى شعب خارج حدود البالد. يعقوب ينجب األسباط خارج حدود البالد. البالد

ولكن . لقد شطبنا الشتات. ن، كإسرائييين وكصهيونيين، تجاهلنا ذلك تماماًونح. نزلت خارج حدود البالد
لقد نشأ وضع . أنا أقول مثلما كانت يهودية ألمانيا رائعة، هناك إمكانية مماثلة لدى اليهود في أمريكا

نتيجة وبال. األغيار هناك ليسوا معادين. يمكن أن يكون فيه أحد األغيار والدي أو أمي أو ابني أو شريكي
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هنا األغيار هم مثلما كان عليه الوضع في . وهذا ما ينقصني هنا. نشأت متعة اإلندماج وليس اإلنعزال
  .الغيتو، مشاكسون ومعادون

شعورياً أنت مع يهودية ألمانيا وأمريكا، وفي . يوجد لديك شيء معاد للصهيونية بشكل عميق    * 
  .حيحاً من الناحية الروحية، ال يشرح القلب وال النفسالمقابل فإن الخيار الصهيوني يبدو لك فظاً وش

سل . ليس هناك من هو على استعداد لالعتراف بذلك. الواقع اإلسرائيلي ليس مثيراً.  هذا صحيح-
في أحسن % 50أصدقاءك من منهم على ثقة بأن أبناءهم يريدون العيش هنا؟ لن تكون نسبتهم أكثر من 

  .تنفصل عن هذا المكان، وبدون النخبة ال يوجد شعبفالنخبة اإلسرائيلية . الحاالت
  هل ترى في يهودية أمريكا البعد الروحي والفوران الثقافي الذي ال تجده هنا؟    * 

ال . هناك كتابات يهودية مهمة في الواليات المتحدة, ال يوجد كتابة يهودية مهمة في البالد..  بالتأكيد-
وال يوجد من يمكن . متدين الذي كنت أعيش معه ال أنتمي إليهالجمهور ال. يوجد هنا من أتحدث معه

وها أنا أجلس أمامك، وأنت أيضاً ال تفهمني، فأنت عالق في . الحديث معه في وسط الجمهور العلماني
  .القطب الشوفيني القومي

ت تقول أنه وأن. الطاقة المطلوبة إلقامة هذا المكان هنا هي كبيرة جداً. جوهرياً أنت غير صهيوني    * 
  يجب عدم منح هذا المكان كل شيء؟

أما خطأ الصهيونية . اليهودية وفرت البدائل دوماً. يوجد يهودي كامل.  ال يوجد إسرائيلي كامل-
أنت تعتقد أنه باإلمكان إنشاء كيان علماني تل أبيبي ما بعد . االستراتيجي فهو أنها ألغت البدائل

أنت ميت روحياً، لديك . يلية يوجد لها فقط جسم، وهي بدون نفساإلسرائ.. ذلك لن يكون.. الكيبوتسي
  .جسم إسرائيلي فقط

ولكنك تهرب من . يوجد بها طاقة وحيوية وتنوع وخصوبة.. اإلسرائيلية هي أغنى بكثير    * 
  .اإلسرائيلية

نا أكذب على أنا ال أستطيع أن أغادر العالم وأ.  أعتقد أن الال إسرائيلي ليس بديالً للوجود اليهودي-
واألخطر أنه ال يوجد إمكانية . وهنا ال يوجد رواية. لقد قلت لك إنه ال وجود يهودياً بدون رواية. نفسي

فاليهودي هو ما بعد . ولذلك سأذهب إلى العالم واليهودية. أن تبرز هنا قوى من الداخل لتنبت الرواية
  .الحداثي األول، وهو العولمي األول

وتعمل للحصول على جواز سفر فرنسي لتشارك في التصويت كمواطن .. العالمأنت ذاهب إلى     * 
  فرنسي في انتخابات الرئاسة في فرنسا؟

وأنا أشعر بمسؤولية كبيرة .  أنا مواطن العالم أوالً، وبعد ذلك أنا يهودي، وفقط بعد ذلك أنا إسرائيلي-
  .لذلك صوتت ضدهو. وساركوزي بنظري يهدد هذا السالم. حيال السالم في العالم

  هل أنت فرنسي؟    * 
  . بمفاهيم كثيرة أنا أوروبي، وبالنسبة لي إسرائيل هي جزء من أوروبا-

أنت منتخب جمهور إسرائيلي، ومع ذلك تشارك في االنتخابات الرئاسية .. ولكنك لست كذلك    * 
  ..هذه عملية بعيدة المدى.. الفرنسية كفرنسي

  .ام إلى الحالة اليهوديةفأنا أتقدم إلى األم..  نعم-
  هل تنصح كل إسرائيلي بالحصول على جواز سفر أجنبي؟    * 

  .كل من يستطيع ذلك..  نعم-
. واآلن أنت متحرر من كافة القيود السياسية، لتسير مع ليفوفيتش الموجود بداخلك حتى النهاية    * 

 لكون إبنك ليس قائداً لطائرة وأنت تعبر عن فرحك. كجرائم قتل" اإلغتياالت الموضعية"أنت تصف 
تجدر اإلشارة هنا إلى أن الكاتب " (ضمّ  إسرائيلي"وأنت تصف االحتالل وكأنه .. قتالية يقتل أناساً أبرياء
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أسوة بالمطالبة بضم النمسا إلى ألمانيا قبيل " الضم"من اللغة األلمانية والتي تعني " أنشلوس"استخدم كلمة 
  )ــرب48حـ عــ. هـ-الحرب العالمية الثانية

  فماذا تسمي ما نفعله هناك؟ ماذا تريدني أن أقول؟ هذه إنسانية؟ أم صليب أحمر؟..  هذا ما نفعله هناك-
  هل هي جرائم قتل؟.. واالغتياالت الموضعية     * 

. ال يوجد طريقة أخرى لقول ذلك، خاصة في ظل عدم وجود أفق للحوار..  بعضها بالتأكيد جرائم قتل-
ويزداد .. ولكن في نهاية األمر تتراكم الكومة.. عربي أقل.. عربي آخر مات.. لي هادئ جداً اإلسرائي

أنا أرى .. عدد األبرياء إلى حد كبير، وعندها سيكون اإلنفجار لدينا ولديهم وفي كل العالم غير نهائي
 نصبناه كي ال أرى كومة الجثث الفلسطينية تتراكم لتعلو فوق الجدار الذي.. ذلك يحصل أمام ناظري

  .نراها
  هل تعتقد أنه يجب نزع األسلحة النووية من إسرائيل؟    * 

سيكون اليوم الذي ننجز فيه صفقة مع .. سيكون يوم تفكيكها اليوم األهم في حياة إسرائيل..  بالتأكيد-
  .الطرف الثاني بحيث ال نحتاج إلى األسلحة النووية

 8/6/2007 48عرب
  

 ب الدائرة في نهر الباردالوجهان القبيحان للحر .85
 بشير موسى نافع. د

، )مدرعات، مدفعية، طائرات مروحية، وزوارق مسلحة(ثمة جدل متصل حول حقيقة الحرب الشاملة 
 . التي يشنها الجيش اللبناني علي مخيم نهر البارد

ني هل هذه معركة الجيش اللبناني فعالً، أو هي معركة فئة سياسية؟ هل هي معركة للصالح الوط
اللبناني، أو هي معركة الحرب العالمية ضد اإلرهاب؟ هل تنتهي بتعزيز السلم األهلي اللبناني، وتساعد 
في الخروج من أزمته السياسية المتفاقمة، أو هي مقدمة النفجار أمني وسياسي أوسع وأكثر تعقيداً؟ هل 

ظهر جديد من مظاهر التوسع نحن إزاء حلقة أخري من حلقات التآمر السوري لزعزعة أمن لبنان، أو م
القاعدي؟ هذه، وعدد آخر من األسئلة، قد تتداعي إجاباتها الواحدة منها تلو اآلخر خالل األسابيع أو 
األشهر القليلة القادمة، وقد تغرق، كما غرق الكثير من األسئلة الهامة حول الراهن العربي واإلسالمي، 

ولكن هناك وجهان لهذه المعركة  . اء نهر الباردتحت الدخان األسود الكثيف الذي بات يغطي سم
 . المدمرة الدائرة في المخيم الهش، ال يحتاجان مزيداً من االنتظار لرؤية مالمحهما

يتعلق الوجه األول بالعنف الذي يسم هذه المعركة، والسرعة التي تطور بها القرار السياسي اللبناني 
حتى القوى اللبنانية التي أعربت مبكراً عن قلقها تجاه . رللحسم العسكري، محاطاً بإجماع لبناني ناد

معركة طويلة تدور رحاها في مخيم فلسطيني بائس لالجئين، سرعان ما خفت صوتها، والتزمت ما 
 . يعرف في لغة الفقهاء باإلجماع السكوتي

اني سيشن مثل لو أن ظاهرة فتح اإلسالم برزت في جونيه أو النبطية أو طرابلس، هل كان الجيش اللبن
هذه الحرب، بمثل هذا السالح والعنف، وهل كانت الحكومة اللبنانية العتيدة ستأخذ قراراً، مثل القرار 
الذي يسمح للجيش بمواصلة هذه الحرب المدمرة، وهل كنا سنشهد مثل هذا اإلجماع اللبناني النادر حول 

 الحرب؟ 
رك الماروني سيصمتون هذا الصمت المدوي، هل كان مفتي الجمهورية ورئيس المجلس الشيعي والبط

 . بينما معاش اآلالف وحياتهم، تتهددها المدفعية الثقيلة وقصف الطائرات والزوارق الحربية
بغض النظر عن طرفيها، وحول ماذا تدور، ومتى وكيف ستنتهي، هذه حرب، بكل ما للحرب من معنى، 

 . م لالجئين، وسط أهله وبيوته وفي فضائهوبكل ما تحمله الحرب من بشاعة، تجري في شوارع مخي
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هل تعود الرأي العام العربي علي الموت إلي هذه الدرجة؟ هل تأسس المشهدان الفلسطيني والعراقي في 
ضميرنا الجمعي، ونحن نعايش الموت اليومي في شوارع غزة ورفح ونابلس وبعقوبة وبغداد، حتى 

 دعي القلق في عالقة هذا الكل اللبناني بالوجود الفلسطيني؟ أصبحنا أمة تستهل الموت؟ أم أن هناك ما يست
لبنان، بالطبع، عانى الكثير من وجود الدولة العبرية، أثر هذا الوجود علي جواره العربي، والحروب 

بل ربما تحمل لبنان نصيباً من أعباء الصراع العربي ـ . التوسعية المتالحقة التي أطلقتها هذه الدولة
 . ىكبر من نصيب أية دولة عربية أخراإلسرائيلي أ

وليس هناك من شك، أن لبنان قدم للعرب نموذجين كبيرين للصمود واالنتصار خالل العقد األخير، سواء 
قد ال يكون هذان المثالن ثمرة . م أو في رد عدوان الصيف الماضي2000في تحرير الجنوب سنة 

 .  أية حالجهود الكل اللبناني، ولكنهما ينتميان للبنان على
في لبنان، . هذا كله ال يجب أن يحجب حقيقة العالقة المثقلة بين لبنان والالجئين الفلسطينيين على أرضه

خالل الخمسينيات والستينيات، . يعيش الالجئون الفلسطينيون في ظل نظام فصل عنصري بكل المقاييس
ارها خطراً أمنياً، يقع على رأس جدول نظرت الدولة اللبنانية، وأغلب القوى السياسية، للمخيمات باعتب

 . اهتمامات المكتب الثاني
وما إن استقرت قوى منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وهي التي تورطت إلي رأسها في أوحال 
االنقسامات الطائفية والسياسية اللبنانية، ومن ثم في الحرب األهلية، استبيحت حرمة الحياة الفلسطينية 

 لبنان وحده، دون كل الدول العربية المستضيفة لالجئين، يمنع الفلسطينيون من مزاولة زهاء في. بالكامل
السبعين مهنة، ويفرض عليهم الحياة في مخيمات معزولة ومحاصرة، هي في حال أسوأ بكثير من حال 

 . كانتونات األفريقيين السود في جنوب إفريقيا العنصرية
ة، تحميل اللبنانيين مسؤولية كل الكوارث التي أوقعت بالالجئين من غير العدل وال الدقة التاريخي

الفلسطينيين في لبنان، ولكن من الصعب تجاهل حقيقة أنه في لبنان وحده، عاش الالجئون تجارب في 
واليوم، يضاف إلي . مثل بشاعة ما حدث لمخيم تل الزعتر، وصبرا وشاتيال، ومن ثم حرب المخيمات

 .  مخيم نهر الباردهذا السجل القبيح حرب
فتح اإلسالم هي بالتأكيد ليست تنظيماً فلسطينياً، ومهما كانت األهداف المحركة لها، فإن أهدافها ليست 

وفوق ذلك، فبإمكان حكومة الرئيس السنيورة أن تقول فعالً أن أغلب . أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية
 . نيةالتنظيمات الفلسطينية تؤيد قرار الحكومة اللبنا

ولكن انتهت هذه المعركة أو لم تنته، خرج لبنان والفلسطينيون منها بسالم وقليل من الجروح أو بثمن 
لماذا تستبطن رؤيته للفلسطينيين كل هذه العنصرية، لماذا : باهظ، فقد جاء الوقت ألن يسأل لبنان نفسه

 وأن ادعاءات التوطين واإلخالل تستدعي عالقته بالفلسطينيين كل هذه الكوارث واآلالم والبؤس، سيما
 . بالتوازنات اللبنانية الطائفية لم تعد كافية لتسويغ هذه الكوارث واآلالم والبؤس

بيد أن ثمة وجهاً آخر لحرب نهر البارد، وجه يتعلق بفتح اإلسالم وأخواتها، بالثقافة المؤسسة لهذه 
 . الظاهرة وبالنتائج الناجمة عنها

 آذار الحاكمة لسورية، فإن فتح اإلسالم تنتمي لظاهرة أوسع 14زعماء كتلة بغض النظر عن اتهامات 
 . وأكبر، أخذت تحقق خالل السنوات القليلة الماضية مزيداً من التوسع والنفوذ

من العراق إلى السعودية، ومن الجزائر والمغرب، ومن لبنان إلي فلسطين، يعود العنف الداخلي من 
ة العربية، يثير المزيد من التوتر بين عالقات القوي السياسية بعضها ببعض جديد ليطيح استقرار المنطق

وبين التيار اإلسالمي وأنظمة الحكم، ويعمق من الفجوة المتسعة بين شعوب هذه المنطقة من العالم 
 . والدول الغربية

وقيامها فتح اإلسالم ال يمكن فصلها عن البروز المفاجئ لما يسمي بجند اإلسالم في قطاع غزة، 
باختطاف صحافي الـ بي بي سي منذ أسابيع، وال عن جند الشام، التي تكرر اصطدام عناصرها بقوات 
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األمن اللبنانية والسورية، داخل مدينة دمشق وخارجها، وال بما تقوم به أجنحة القاعدة في بالد الرافدين، 
ى قوى المقاومة العراقية األخرى، من عمليات تفجير ال تميز بين العراقيين والمحتلين، ومن هجمات عل

بعد أن استعدت قطاعات واسعة من العشائر، وال عن الهجمات العبثية على قوات األمن السعودية 
والعرب واألجانب المقيمين في المملكة، وال عن التفجيرات في مقاهي الدار البيضاء، والصراع الدموي 

ات المسلحة من ناحية وعناصر األمن والجيش وبعض المستمر في الريف والجبل الجزائريين بين الجماع
 . األهالي من ناحية أخرى

هذه العقلية المدمرة، التي تتوالد بوتيرة متسارعة في المجال العربي، تعيد أوضاع المنطقة إلي ما اعتقد 
لكنها ال تعبر هذه العقلية عن قاعدة جماهيرية واسعة، و. كثيرون أنها تخلصت منه منذ نهاية التسعينات

تعكس قراءة إشكالية لإلسالم، للتصاعد الهائل في درجة العنف والسيطرة والتحكم التي تسم عالقة الدولة 
 . بالمجتمع، والعودة السافرة للنموذج اإلمبريالي إلي قلب المنطقة العربية واإلسالمية

التأكيد بؤس الطبقة السياسية ما يساعد هذه العقلية على البقاء، وما يوفر لها هامش التوسع والتفاقم، هو ب
العربية وقصر نظرها، بفسادها، بتفريطها بالمصالح الوطنية، بارتباطاتها، غير المبررة أحياناً، بالقوى 
الخارجية، بتفاهة خطابها وعجزها عن التعبير عن الميراث التاريخي لشعوبها، تقف الطبقة السياسية 

نف اإلسالمية الجديدة، حتى أكثر تعبيرات هذا الخطاب العربية قاصرة عن التعامل مع خطاب قوى الع
 . هشاشة

الهامش المتسع أمام هذه القوى . وال يقل قصور المؤسسة العلمائية عن قصور سادة الحكم والدولة
والعقلية التي تحملها، صنعه التداعي المستمر في الشرعية السياسية العربية وفي المرجعية اإلسالمية 

 . على السواء
جيل بأكمله من .  أن ما تقوم به هذه المجموعات ال يمكن تبريره أو تسويغه بأي حال من األحوالبيد

الشبان العرب يلتهمه أتون هذا العنف، بينما ال يعرف التاريخ الحديث حالة واحدة استطاع فيه العنف 
 . ف منظمةالمسلح، ناهيك عن عنف يفتقد القاعدة الشعبية، إطاحة دولة حديثة تمتلك أدوات عن

كل ما نجحت فيه هذه المجموعات هو دفع حالة التشظي السياسي الداخلي إلى مستويات غير مسبوقة، 
وتعزيز سيطرة الدولة وتقديم المبرر لتجاوزات الدولة للقوانين وعسكرة المجتمع وتعاظم هيمنة األجهزة 

 .األمنية علي حياة الناس
األجنبي، ويتوفر المسوغ القانوني والوطني للمقاومة، فإن وحتى في المناطق التي تعاني من االحتالل 

مجموعات العنف التابعة للقاعدة أو التي تتفرع عنها، تخلط ما هو مسوغ بما هو غير ذلك، ما هو وطني 
 . بما هو مخل بالمصالح الوطنية، وما هو حق إنساني، بما هو كفيل بخسارة التعاطف العالمي واإلنساني

 رؤية هذه المجموعات عن تاريخ وواقع وتعقيدات الساحات التي تنشط علي أرضها، ثمة غياب كلي في
بحيث تبدو غير قادرة عن إدراك المواريث التقليدية وغير التقليدية في هذه الساحات، سواء الطائفي 

 هل فهل ثمة من مخرج من دائرة هذا الخطر،. والعشائري واالجتماعي، أو التوازنات اإلقليمية والعالمية
 ثمة من وسيلة لمنعه علي األقل من التفاقم؟ 

أحد الطرق التي يمكن بها التعامل مع هذه الظاهرة هو تركها تأخذ مجراها؛ أي باختصار النظر إليها 
باعتبارها موجة أخرى في سلسلة الموجات التي تطلقها هذه المنطقة، منذ أخذ إجماع مجتمعاتها في 

 .  علي المسرح العالمي، وفتحت بالدها للتدخالت األجنبيةاالنهيار، وفقدت شعوبها موقعها
فال داعي إذن إلثارة المخاوف، وليسمح ألجهزة الحكم معالجة األزمات والحوادث الناجمة عن نشاطات 

 . هذه الجماعات، كما تعالج أي عصابة إجرامية
هذا الطريق . الذي تواجههآجالً أو عاجالً، ستدرك هذه العناصر حجم الشر الذي ترتكبه، وحجم الفشل 

 . هو الذي تريد القوي الحاكمة إتباعه، وهو الطريق الذي تريد للشعوب أن تؤمن بأنه األصوب واألسلم
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هذا الطريق ليس هو األصوب وال األسلم؛ كل ما في األمر أنه الخيار الذي يعفي الدولة والطبقة الحاكمة 
 . عواقب جرائمها وتفريطها

سلم فعالً هو أن تتحمل الدولة والطبقة الحاكمة مسؤولياتها في وضع نهاية لمسلسل الطريق األصوب واأل
وأن يتحمل المثقفون . العنف والتعذيب والقهر، أن تعيد بناء القرار الوطني وتضع حداً للتدخالت األجنبية

 ال التبعية والعلماء وأهل الرأي مسؤولياتهم في التعامل مع هذه المجموعات باستقاللية عن أهل الحكم
  . لهم، وبمصداقية المشاركة في الوطن، ال الرفض والعزل وإصدار األحكام المسبقة

 7/6/2007مجلة العصر 
 

  إحذروا الخدمة المدنية .86
  الشيخ رائد صالح

 ان من أصول مكانات األمم هو مدى تمسك أية أمة بقيمة الخدمة التطوعية المبصرة والبنّاءة التـي                  -1
لح الفرد أو لصالح المجموع أو التي يقوم بها المجموع لصالح المجمـوع أو لـصالح             يقوم بها الفرد لصا   

الفرد ، ومن الواضح ان الفرد أو المجموع حتى يتحققوا بقيمة الخدمة التطوعية فال بد لهم من االستعداد                  
لتطوعيـة ،   الدائم دون توقف لتقديم المال دون انتظار لجزاء وال شكور إال من اجل إحياء قيمة الخدمة ا                

ولتقديم الوقت الذي قد يطول لساعات او أليام أو ألشهر أو ألكثر من ذلك دون الطمع بربح دنيـوي أو                    
مكسب زائل إال من اجل إحياء قيمة الخدمة التطوعية ، ولتقديم الجهد والمعرفة والخبـرة دون اشـتراط                  

  طوعية ،لمكسب مالي أو سياسي أو إعالمي اال من اجل إحياء قيمة الخدمة الت
 وان معنى إحياء هذه القيمة هو إحياء لقيمة التكافل االجتماعي ، وهو إحياء لقيمة التضحية واإليثـار ،                  
وهو إحياء لقيمة التودد والتعاطف والتراحم ، وهو إحياء لقيمة مـشروع يـسعى الـى تحويـل الفـرد                    

ر والحمى ، وان امة تملـك       والمجموع الى جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسه            
مقومات قيمة الخدمة التطوعية المبصرة والبناءة هي أمة حية وذات رسالة وذات حضارة وذات غايـات                
سامية وأهداف نبيلة ، وال أعلم امة تملك من هذه المقومات كما تملك امتنا اإلسالمية والعربية ، وألننـا                   

لمدنية وال جمعياته التي ترعاها المؤسسة االسـرائيلية        كذلك فسلفا أقول لسنا بحاجة الى مشروع الخدمة ا        
وترعى هذا المشروع ، نعم لسنا بحاجة إليهم فنحن امة أعلت من شأن الخدمة التطوعية وجعلتهـا مـن                   
أسمى قيمها قبل أن تولد أية وزارة اسرائيلية ، وقبل ان يولد مشروع الخدمة المدنية االسرائيلي ، وقبـل                   

المساواة االجتماعية والخدمة القومية في الوسط      (، وقبل أن تولد جمعية      ) ؤوفين جال ر.د(أن يولد المدعو    
  .وغيرها ) العربي

 وألننا كذلك فنحن األمة التي جعلت من الخدمة التطوعية ركنا أساسا من أركان إيمانها ففي الحديث                 -2
، فـأن  " خيه ما يحب لنفسهال يؤمن أحدكم حتى يحب أل: "الشريف يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

يحب الواحد منا ألخيه ما يحب لنفسه هو المنطلق األساس الذي تقوم عليه الخدمة التطوعيـة المبـصرة                  
والبناءة ، وإال فإن كل خدمة تطوعية ال تقوم على هذا األساس فهي خدمة تطوعية مشبوهة ، تقوم يـوم                    

 ، وتقوم يوم تقوم وفي جعبتها أجندة علنية او سرية           تقوم لمصادرة هويتنا وهدم انتمائنا وتشويه أعراضنا      
تسعى لتحقيقها تحت غطاء االدعاء بمد يد العون لنا ، وتقوم يوم تقوم وقد نصبت فخاخا لإليقاع بنـا أو                    
بقطاعات منا ، وتقوم يوم تقوم وهي مقدمة ضرورية في نظر من يقفون وراءها لدفعنا من حيث نـدرك                   

دمرة تأتي على األخضر واليابس فينا ، وعلى سبيل المثال فان من يرفعـون              او ال ندرك الى منزلقات م     
شعار الدعوة الى الخدمة المدنية ال يدركون حقيقة هذا الشعار أو يتعامون عن هذه الحقيقة ويخفونها عن                 

ـ                  ة ،  غيرهم ، الن معنى دفعنا الى الخدمة المدنية أو كما يسميها البعض الخدمة الوطنية أو الخدمة القومي
ان دفعنا الى هذه الخدمة تحت مبرر توفير فرص عمل للمرأة العربية الفلسطينية أو تحت مبرر القضاء                 
على ظاهرة البطالة أو تحت مبرر تحقيق االندماج مع مؤسسات الدولة أو تحت ضغط اإلغراء المالي أو                 
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ان وتحت أي مبرر كان إنما      الوظيفي أو التعليمي أو السلطوي ، ان دفعنا الى هذه الخدمة تحت أي اسم ك              
هو دفعنا نحو التجنيد ونحو االنخراط في سلك المكاتب االستخباراتية السرية والعلنية ونحو التنازل عـن                
كل مقومات هويتنا وانتمائنا ، وفي نفس الوقت تقمص انتحاري ومذل لهوية اآلخرين وانتمائهم واللهـاث    

لو دخلوا جحر ضب لكان المطلوب منـا ان نـدخل           خلف مخططاتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى         
  .خلفهم طائعين كالولد الشاطر 

 وان تسطيح مدلول الخدمة المدنية وكأنه مجرد تقديم العون لجيل المسنين أو كأنه مجرد السهر على                 -3
راحة األطفال في مؤسسة للرعاية الخاصة أو كأنه مجرد حراسة عند بوابة مستشفى أو دائرة بريـد أو                  

ز تجاري ، ان هذا التسطيح، وكأن الخدمة المدنية ليست إال ذلك فقط ، غبـاء وهـذا حاصـل ، او                مرك
استغباء لنا وهذا حاصل ، ولذلك ارى من الواجب ان أقول محذرا ان تناول هذا الموضوع بالـشرح أو                   

كمـا وتقبـل    إبداء الرأي ال يجوز ان يعتبر وكأنه من قبيل ألعاب الصبيان التي تقبل الصواب وال بأس                 
الخطأ وال بأس ، ليس األمر كذلك يا سادة يا كرام ، بل يجب ان نعلم ان الخدمة المدنية تعنـي وقوفنـا                       
على مفترق طرق ، فإذا تجاوزنا هذا المفترق وقد رضي البعض منا تقبل الخدمـة المدنيـة والتطبيـل                   

ا من انتمائه الفلسطيني والعربـي      والتزمير لها فمعنى ذلك انه كتب على نفسه االنسالخ فوريا او تدريجي           
واإلسالمي ، ومعنى ذلك انه كتب على نفس التبعية المشكوك فيها لمخططـات الـدوائر االسـتراتيجية                 
والمخابراتية والسياسية والعسكرية في المؤسسة االسرائيلية ، ومن قبل على نفس هذه التبعية المـشكوك               

ته ومجتمعه وشعبه وأمته ، ومن قبل على نفسه هذه التبعية          فيها فقد يؤدي به األمر لالنسالخ عن دينه وبي        
المشكوك فيها فقد يندم في وقت لن ينفع فيه الندم ، ألنه وبعد ان انخرط في سلك الخدمة المدنية فقد يجد                     
نفسه اليوم حارسا عند بوابة مستشفى في الناصرة أو حيفا أو تل ابيب ، ولكن قد يجد نفسه غدا حارسـا                     

هذه المستوطنات  ) ارئيل(أو مستوطنة   )  منشه -ألفي( أو مستوطنة   )  اربع -قريات  (ستوطنة  عند بوابة م  
التي تنجح باالتساع بقدر ما تنجح بسحق حق شعبنا الفلسطيني ، نعم ال أبالغ بذلك ومن يحـسن قـراءة                    

هـا شـهر    ال بل ان هذا الذي رقص للخدمة المدنية وظنها أن         !! قرائن الواقع جيدا يجد مصداق ما أقول        
عسل خالد ال يزول قد يجد نفسه اليوم حارسا عند بوابة مسجد في أم الفحم او كنيسة في فسوطة ولكن قد                 
يجد نفسه غدا حارسا على مجموعة متطرفة من المجتمع االسرائيلي قامت بسلب مؤقت لحائط البـراق                

ثم راحت تؤدي طقوسـها     احد أركان المسجد األقصى ، ثم فرضت عليه اسما كاذبا وقالت هو المبكى ،               
الدينية عنده حتى اآلن ، وليتصور هذا الفطحل منا نفسه بعد ان انزل في هاوية الخدمة المدنية وإذ بـه                    
يقف شاهد زور وحارس زور على هذا الظلم والغصب والقهر الذي أوقعتـه هـذه الزمـرة اليهوديـة                   

 بألم ان الذي يقرأ بعض الوجـوه التـي          وأقولها بال تردد ، بل أقولها     !! المتطرفة على المسجد األقصى     
ال تعجبـوا وال    !! تقف عند بوابات المسجد األقصى وهي تتمختر بلباس االحتالل يجد مصداق ما أقول              

زلت أقول محذرا ان الخدمة المدنية ليست لعبا كلعب الصبيان ، فان الذي رضي لنفسه ان يتوج رأسـه                   
 على رأسه تاجا من شوك وقد يتحول في المستقبل الى تاج            بتاج الخدمة المدنية فليعلم انه رضي ان يضع       

من عار ، بل رضي لنفسه ان يهجر الحضن الدافئ في بيت أمه وأبيه وأخوته وأهله وان يـسكن فـي                     
أوكار الضياع ألنه قد يجد نفسه اليوم جواال في قرانا ومدننا في الداخل الفلسطيني مـساهما فـي محـو                    

ل عند البعض منا ولكنه قد يجد نفسه غدا مساهما في محو األمية في أريـاف    األمية التي ال تزال لها ذيو     
موريتانيا والعراق وأفغانستان تحت مظلة االختراق االسرائيلي للعمـق اإلسـالمي والعربـي ، باسـم                
المساعدة اإلنسانية ومشاريع التقارب بين الشعوب بهدف محو الحدود والوجود باسم محو األمية ، أو قد                

ا المسكين نفسه اليوم في مهمة علنية مكشوفة في رهط أو باقة الغربية أو سخنين ولكنه قد يجـد                   يجد هذ 
نفسه غدا في مهمة سرية متسلال حدود لبنان أو باكستان أو السودان ، وقد رأينا ماذا كان مصير بعـض                    

لمسكين او المسكينة   هؤالء المتسللين من على الفضائيات العربية قبل أشهر وقبل سنوات ، ال بل ان هذا ا               
قد يجد نفسه فجأة انه مطالب أن يكون بابا أكثر من البابا وان يدافع عن ويـالت عنـصريته الـسياسية                     
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االسرائيلية في محافل علمية عالمية راقية ،كأولئك البعض منا الذين تطوعوا مندفعين كي يصرخوا فـي                
لمـاذا تقـاطعون فخامـة      !! ال تستعجلوا : وجوه مئات المحاضرين الجامعيين في بريطانيا ويقولون لهم         

ان الذي خُيل لكم انه ويالت عنصرية للسياسة االسرائيلية هو في الحقيقة            !! المكانة الجامعية االسرائيلية    
وأحالت الضفة الفلسطينية   !! نعم بركات حلت على شعبنا الفلسطيني فأحالت غزة سجناً كبيراً           !! بركات  

وأحالت المسجد األقصى معسكراً    !!  القدس الشريف عاصمة أبدية اسرائيلية       وأحالت!! شبكة مستوطنات   
إنهـا  !! نعم انها بركاته يا حضرات كل محاضري الجامعات في بريطانيا      !! لقوات االحتالل االسرائيلي    

!! حلت على أرضنا فلم تبق لنا منها اال األذن مـن الجمـل              !! بركات حلَّت على كل أوقافنا فصادرتها       
وحلت على حياتنا فباتـت     !! لت على بيوتنا فهدمت منها ما هدمت وال تزال تحمل معول الهدم فوقها              وح

ومن يدري  !! حركاتنا وسكناتنا وأصواتنا وكلماتنا مراقبة ليل نهار من قبل برج تنصت المخابرات علينا              
البعيد أشنع مما وقـع حتـى       لعل الفظائع التي ستدرها علينا بقرة الخدمة المدنية في المستقبل القريب او             

  !!فال تتوقعوا منها الحليب والعسل ، وال تنتظروا منا الجبنة الضاحكة وال اللبنة الطازجة !! اآلن 
:  واني أعجب كل العجب من أمة وشعب ومجتمع تقول له قيمه كما هو في الحديث النبوي الشريف                   -4
مـا حاجـة   )  وأدناها إماطة األذى عن الطريق     االيمان بضع وسبعون شعبة أعالها كلمة ال إله اال اهللا         ( 

المساواة االجتماعية والخدمة القوميٍة فـي الوسـط        ( وال مثال جمعية    ) رؤوفين جال .د(هذه األمة ألمثال    
هي ) اماطة األذى عن الطريق   (فاذا كانت قيمنا تعتبر ان      !! كي يعلموهم فن الخدمة التطوعية      ) العربي  

 نكون نحن أساتذة الدنيا في مجال الخدمة التطوعية ، ولكن اسـاتذة يملكـون               من شعب اإليمان فلماذا ال    
قرارهم المستقل في قلوبهم وعقولهم ، ويواصلون تنفيذ قرارهم وفق أجندتهم الذاتية فقط ، تحقيقا ألهداف                

  .مسيرة حاضرهم ومستقبلهم دون امالءات خارجية او شاذة او هجينة من أي طرف كان 
وقد تم نشرها كلها    " نحو مجتمع عصامي  "ني كنت قد كتبت سلسلة مقاالت تحت عنوان          وهنا اذكر ان   -5

وكان ذلك قبل قرابة السنة وكنت قد كتبت في الحلقـة   " كل العرب "و" صوت الحق والحرية  "في صحيفتي   
طوعي في  باالضافة الى ما ذكر فانا على قناعة اننا بحاجة الى احياء دافع العمل الت             : "الثالثة منها ما يلي     

نفوس اهلنا بحيث ننجح بدفع كل منا الى تخصيص مجموعة أيام من كل سنة بهدف ان يعمل فيها علـى                    
خدمة مصالح مجتمعنا العربي الفلسطيني العامة ، وحتى نضبط هذا الجانب فانا ارى مـن الـضروري                 

ضحة كأن نحـدد    وتعريف هذا المشروع هو ان نحدد نسبة مئوية وا        " زكاة الوقت "احياء مشروع بعنوان    
% 1او اكثر بحيث تكون هذه النسبة هي نسبة زكاة الوقت كل عام ، بمعنى ان اخـصص                  % 2أو  % 1

من أيام كل سنة فيما اذا اتفق على هذه النسبة كيما تكون محصلة هذه النسبة من األيام وقفا دائما يلزمني                    
ختلف التي قد تكون في النقـب أو        على ضوئه ان أقضي هذه األيام كل عام في خدمة مصالحنا العامة الم            

او المثلث وبذلك نضيف عنصرا هاماً آخـر        ) عكا وحيفا ويافا واللد والرملة      ( الجليل أو المدن الساحلية     
الى األرض والمال والقدرات العلمية أال وهو حركة التطوع الدائمة التي من شأنها ان تصنع لحمة يومية                 

  ".سطيني في الداخلمتينة بين أبناء مجتمعنا العربي الفل
 7/6/2007صوت الحق والحرية 

 
  !لماذا وكيف تشوهت صورة الفلسطيني؟ .87

  أسعد عبد الرحمن. د
نستحلفكم باهللا العلي القدير وبكل قطرة دم فلسطيني روت ثرى وطننا الغالي، وبكل دماء شهداء شـعبنا،      "

ربمـا يكـون    ". بكم ويغذون الفتنـة   نناشدكم أن تفّوتوا الفرصة على أعداء شعبنا وأمتنا الذين يتربصون           
هو موقف الشعب الفلسطيني أينما     " محروق قلبه "الموقف السابق الذي عبر عنه على شاشة التلفاز مواطن          

، )العربي وغير العربـي   " (اآلخر"، لكن ماذا عن موقف      )في الشتات أو المهجر أو تحت االحتالل      (كان  
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انتـشار أمـراء الحـرب والمرتزقـة والعـصابات          ، مع   "حماس"و" فتح"مما يجري في قطاع غزة بين       
  ! العشائرية؟

". تطّيـر الـصواب   "و" تحرق القلـب  "تتبادر إلى أسماعنا كلمات وتعليقات في الفضائيات والطرق أيضاً          
أين كانـت   : "وثاٍن يتساءل مستغرباً  ". اهللا أكبر، فتح وحماس، لم يقيما حرمة لذكرى النكبة        : "فعربي يقول 

وثالـث اعتبـر أن     ! ؟"دما كان جنود االحتالل يقتحمون المدن والقرى ويعيثون فساداً        كل هذه األسلحة عن   
فتح وحماس مصدر الخطر الحقيقي على مجمل الحالة الفلسطينية في استسهالهما اللجوء إلـى الـسالح                "

" اؤالًتف"أما أكثرهم   ". األمر خطير يدفع بالقضية نحو االنتحار الجماعي      "ورابع يرى أن    "! لحل خالفاتهما 
  "! الفلسطينيون فشلوا في إدارة أمورهم، فلتكن وصاية دولية بمشاركة عربية: "فيقول

فبعـد أن عكـست التغطيـة       . صورة للفلسطيني مختلفة عن الصورة التي اعتاد عليها       " اآلخر"لقد شاهد   
 أقوى جيش    قاتل -على امتداد عقود  -التلفزيونية العربية صورة المقاوم الذي ال يخضع لالحتالل والذي          

الفلسطيني ينتج صورة مغايرة للفلسطيني تلخصت فـي صـورة          / في المنطقة، ها هو االقتتال الفلسطيني     
  ! ملثم قابض على رشاش يطلق الرصاص، بمناسبة أو بدونها، بل قد يصوبها نحو صدر أخيه الفلسطيني

تها مكـان الـصدارة فـي       فبعد أن احتلت القضية الفلسطينية وعدال     ! هكذا وبسرعة، تغير كل شيء اآلن     
مختلف وسائل اإلعالم على امتداد القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، إذ كان الجهد ينصب تجاه تغيير                
الصورة النمطية السلبية المتوارثة عن الفلسطيني في الغرب، ها نحن نخسر ذلك الجهد عنـدهم وعنـد                 

فكثيراً مـا يظهـر     . الغالب في العقل العربي   فما سعينا لتغييره في العقل الغربي بات هو         . العرب أيضاً 
، يطلقـون الرصـاص فـي    )أيضاً ال أحد يعلم(وممن؟ ) ال أحد يعلم (لماذا؟  : شبان فلسطينيون غاضبون  
ورافعـاً  " عالياً"الضحية في عيون العالم جالداً يتلذذ بقتل أخيه شاهراً سالحه           / الهواء، فيصبح الفلسطيني  

ة فلسطين كما كانت، إذ انحسر الدفاع عنها، ويئس بعـض أصـحابها،             بذلك، لم تعد قضي   ! شارة النصر 
فـالنزيف الـذي    . لم نتعلم من تجارب الشعوب األخرى     . عدالتها وراء سحابات خطايانا   " اآلخر"وغّيب  
، أصاب القضية نفسها وبات يؤشر إلى أمور خطيرة، لعل على رأسها أنه قد يأتي               "إخوة السالح "أصاب  

  . ر فيه الفلسطينيون عمقهم العربي وربما اإلسالمي أيضاًذلك اليوم الذي يخس
الغريب فيما يحدث داخل األراضي الفلسطينية حالياً، السيما في قطاع غـزة، هـو أن الجميـع يلحـظ                   
التناقض بين الخطاب العلني للفصائل، بمن فيهم أمراء الحرب وقادة العشائر الذين باتوا جزءاً من بعض                

فالخطـاب ال   .  المغلقة بين هؤالء جميعاً والتي تؤشر إلى تعقد المشهد الفلسطيني          الفصائل، واالجتماعات 
يتجاوز كونه خطاب نوايا ووعوداً مسائية يمحوها فجر الصباح، تؤكد فشلهم الذريع فـي التعامـل مـع                  

نها بقدر  التحديات الداخلية والخارجية المحيطة، ألنها ببساطة لم تسع للتجانس، وال نقول التطابق، فيما بي             
فالفلتان والفوضى أصبحا قانوناً عامـاً يـسود الحيـاة          . ما تسعى إلى تسويق خطاب إعالمي خاص بها       

اليومية للشعب الفلسطيني، ودرجات التضامن العربي بلغت أدنى مستوياتها، علـى رغـم أن عمليـات                
تدمير وهدم البيوت ونهب    االغتيال واالعتقال اإلسرائيلية، عالوة على التوغالت واالجتياحات والغارات و        

  . أعمال عدوانية الزالت مستمرة كلها... األرض وتهويد القدس المحتلة
، باعتبـاره نموذجـاً مـصغراً    "القطاع"يتساءل حول قدرة الزعامات الجديدة على إدارة     " اآلخر"لقد بات   

اومـة، حـين    يسقط بعض األسس الـشرعية عـن المق       " اآلخر"للدولة الفلسطينية، بل إن ما يحدث جعل        
استخدمت بعض فصائلها أساليب الجماعات اإلرهابية في العراق، فبدأت عمليات الخطف، ليس لجنـود              

المـستعمرات بـل المؤسـسات      "/ المـستوطنات "االحتالل بل لصحفيين وأساتذة جامعات، وقصف ليس        
فيما يتثـاءب العـالم   و! التعليمية والحكومية والخدمية التي تعمل لصالح الشعب، بل قل القتل على الهوية      

  . ، كيف نقتل أنفسنا)وأحياناً باشمئزاز(إزاء قتل اإلسرائيليين لنا، ينظر دون اكتراث 
. لقد خسر الفلسطينيون في الماضي بسبب اختالفات الفصائل التي كانت تخدم جهات خارجيـة مختلفـة               

. حلية تتنافس على الكراسـي    واليوم يخسرون أكثر بانجرارهم وراء االختالفات ذاتها، وإن بين قيادات م          
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شوهت، مجتمعة، صورة الفلـسطيني     " مسلسالت"فاالقتتال بين اإلخوة، وجرائم أمراء الحرب والعشائر،        
فإذا كان عدد متزايد من الفلسطينيين يؤكد أن أحواله        . وأضرت بقضيته، وأضافت مأساة جديدة إلى مآسيه      

أيـن هـم اآلن القـادة       : ونتساءل!  القادة أن يقدموه؟   تحت ظل االحتالل، ماذا يبقى لهؤالء     " أفضل"كانت  
الفلسطينيون، المسكونون باإلنسان الفلسطيني واألرض الفلسطينية، والذين كانوا فيما مـضى يـسابقون             

فـاليوم، يظهـر    ! الريح إلى قتال العدو، ويقفزون فوق األوهام والشعارات، ويحلمون بالحرية والنصر؟          
ر القضية بظالم يلفونه حولها بعد أن استسهلوا سجن شعبهم داخـل سـجن              يسعون لحجب نو  " قادة"علينا  

، "بفضل بركاتهم "، أنفسهم عن اآلالف الذين هاجروا       "(!)قادة حق العودة  "لم يسأل هؤالء القادة،     . االحتالل
ولم يتوقفوا عند استطالعات الرأي التي تقول بوجود فلسطيني من بين كل ثالثة على استعداد للهجـرة،                 

د أن نجحوا في تحويل القضية من مستوى سياسي لشعب يناضل من أجل الحريـة واالسـتقالل إلـى         بع
  ! قضية نزاع قبلي مصلحي مغلف بشعارات وطنية ودينية

يدرك أن الفلسطيني الذي يرى أن حزبه أوسع من الـوطن لـيس حالـة فرديـة، وأن                  " اآلخر"لقد بات   
ته أغنى من تاريخ الشعب ليس حالة شاذة، بل وأن هنـاك            الفلسطيني الذي يعتبر أن تاريخ حزبه وتجرب      

لم يعد هنـاك تفـسير منطقـي لـصورة          . فلسطينيين يشعرون بأن طاقة الحزب أعلى من طاقة الشعب        
وخالصة القول هي أن ما يمارسه الـبعض يـدفع ثمنـه           . التي تصّدر للعرب وللعالم   " الجديد"الفلسطيني  

والذي ترفض بعض قياداتنا رؤيته     " اآلخر"شهد الفلسطيني الذي يراه     هذا هو الم  . الشعب الفلسطيني غالياً  
هل تغير الشعب الفلـسطيني بـين       : هنا يبرز السؤال المزدوج   . والتصرف الوطني المسؤول على أساسه    

سؤال ! عشية وضحاها ولم يعد شعباً مكافحاً متالحماً متراصاً يغلي حماسة وغيرة وطنية، أم تغّير القادة؟              
  ! وال عزاء للفلسطينيين... وحتى ذلك الوقت لتهنأ إسرائيل. حث فيه لمعرفة الحقيقةمطلوب الب

 8/6/2007االتحاد االماراتية 
  

       لنفوذ اليهودي في فرنسا  ا .88
  أحمد سعيد نوفل

برز النفوذ اليهودي في فرنسا خالل االنتخابات الرئاسية الفرنسية األخيرة من خالل التأييد الكبير الـذي                
 اليهود الفرنسيين مرشح اليمين الفرنسي نيكوال ساركوزي، الذي تبين أنه مـن أم يهوديـة وأن                 لقيه من 

  .زوجته هي األخرى يهودية
ولهذا فقد توقع المراقبون حدوث تغيير في الموقف الفرنسي من القضايا العربية وعلى رأسـها القـضية                 

ودي الفرنسي في السياسة الخارجية الفرنسية،      الفلسطينية بسبب الدور الذي من المكن أن يلعبه اللوبي اليه         
 ألف يهودي، بالمقارنة مع عدد العرب والمسلمين الذين يتجاوزون          700علما بأن عددهم ال يتجاوز حاليا       

ستة ماليين من أصل ستين مليون فرنسي، ولكن اليهود هم األكثر تنظيما ونفوذا بين الطوائف واألقليات                
  .في فرنسا

ر وجود اليهود في فرنسا، نجد أن عددهم لم يتجاوز عند قيام الثورة الفرنسية فـي                وعند استعراض تطو  
، أي بعد الثورة الفرنسية     1810وفي عام   .  مليون فرنسي  26 أربعين ألف يهودي، من أصل       1789عام  

  . يهوديا46583التي منحتهم حقوقاً متساوية مع بقية الفرنسيين ارتفع عددهم إلى 
 ألف يهودي قد جاؤوا إلى فرنـسا، بـين عـام    115ن الجالية اليهودية، فإن     وحسب إحصائية صدرت م   

 ألفا خالل الحربين العالميتين األولى      85، و 1914-1881 ألف يهودي بين     30، إذ وصل    1939 و 1880
  ." ألف يهودي270 1939والثانية، فأصبح عددهم في عام 

عة لإلمبراطورية الفرنسية في فلسطين، طمعـا       نابليون كان أول من فكر عمليا في إنشاء دولة يهودية تاب          
  "في مساعدة اليهود له في حملته لغزو الشرق
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 1961-1954 ألفا، ثم عاد وارتفـع بـين         150إال أن هذا الرقم انخفض بعد الحرب العالمية الثانية إلى           
  .بسبب وصول مائة ألف يهودي من مصر وتونس والمغرب

 ألـف يهـودي مـن       20، وصـل    1962 والجزائر في مارس عام      وبعد توقيع اتفاقية أيفيان بين فرنسا     
وأصبح عدد اليهود في فرنسا حاليا، في المقام الرابع بعد الواليات المتحدة وإسرائيل وروسـيا،           . الجزائر

 مليـون   15إذ يوجد اآلن نحو سبعمائة ألف يهودي في فرنسا من أصل            . وأعلى نسبة في أوروبا الغربية    
  .يهودي في العالم

د نصف اليهود الفرنسيين في العاصمة الفرنسية، إذ يعيش فيها من اليهود أكثر ممـا يعـيش فـي                   ويوج
  .القدس

  النفوذ اليهودي في فرنسا
يعود بداية ظهور النفوذ اليهودي في فرنسا إلى الثورة الفرنسية، إذ أصدرت الجمعية الوطنية الفرنـسية                

هم حقوقاً مساوية لغيرهم كمواطنين، وألغيت القـوانين        ، قانوناً لتحرير اليهود الفرنسيين ومنح     1791عام  
  .المقيدة لحرياتهم ونشاطاتهم

وكان نابليون أول من فكر عملياً في إنشاء دولة يهودية تابعة لإلمبراطورية الفرنسية في فلسطين، طمعاً                
  .في مساعدتهم له في حملته لغزو الشرق

لكي يقرروا إنشاء دولة    " سان هدريان "ع لحكمائهم في    كما طلب من اليهود الفرنسيين أن يعقدوا أول مجم        
يهودية تصبح تابعة للنفوذ الفرنسي، حتى يسيطر على الطريق اإلستراتيجي لتجارة الشرق مع الغـرب،               

  .وطمعاً في تحطيم النفوذ البريطاني في الشرق
  .إال أن هذه الفكرة لم تنجح، بسبب فشل نابليون في حملته على سوريا وفلسطين

هر النفوذ اليهودي في قضية الضابط اليهودي دريفوس الذي اتهم بنقل أسرار عسكرية إلى الـسفارة                وظ
، 1894كـانون األول مـن عـام        / ديسمبر 22وصدر الحكم على هذا الضابط في       . األلمانية في باريس  

  .بتجريده من رتبته العسكرية، وطرده من الخدمة، وسجنه مدى الحياة في جزيرة الشيطان
 أمر هذا الضابط الرأي العام الفرنسي الذي اعتبره خائناً فـي حـق الـوطن، وشـغل الـصحافة                    وأثار

  .والمسؤولين، وسقطت وزارات عدة بسببه، كما انتحر العديد من المسؤولين آنذاك
ولعب اليهود الفرنسيون دوراً كبيراً في تصعيد األزمات التي أثارتها القضية في الحيـاة الـسياسية فـي             

ما استغلها زعيم الحركة الصهيونية تيودور هرتزل الذي كان مقيماً في باريس في ذلك الوقت،               ك. فرنسا
إلثارة المشاعر في فرنسا وأوروبا لدى اليهود ألنهم عللوا أسباب القضية بمعاداة السامية عنـد بعـض                 

  .المسؤولين
اجم المعادين للسامية فـي     وأثار الروائي الفرنسي المعروف إميل زوال قضية دريفوس في كتاباته حين ه           

  .فرنسا
وخضعت الحكومة الفرنسية للضجة التي أثارها اليهود وأصدقاؤهم، وجيء بالضابط من منفاه، وأعيـدت    
محاكمته، وصدر قرار ببراءته من التهم الموجهة إليه، ومنح وسام الشرف، كما أعيد للخدمة في الجيش                

  .من جديد
وذ اليهودي في فرنسا الذي بدأ يقوى ويشتد، والـذي اسـتطاع            واعتبرت قضية دريفوس مثاالً على النف     

  .تحويل قضية ضابط اتهم بالخيانة إلى ضابط حكم عليه بالبراءة ومنح وسام الشرف
واستغل اليهود الفرنسيون القضية بعد ذلك بسنوات، من أجل أن توافق الحكومة الفرنسية على خططهـا                

واستطاعوا إقناعها بإصدار وعد كامبو، الـذي اعتبـر         . طينفي فلس " الوطن القومي اليهودي  "في إقامة   
  .اعترافاً رسمياً من قبل فرنسا بالحركة الصهيونية يشبه وعد بلفور

وهو أحد زعماء الحركة الصهيونية وممثلهـا فـي         -وصدر الوعد بعد لقاءات عدة تمت بين سوكولوف         
  . الخارجية جول كامبو ورئيس الوزراء الفرنسي ريبو والسكرتير العام لوزارة-باريس
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وطالب سوكولوف أن تصدر الحكومة الفرنسية بياناً كتابياً تعبر فيه عن عطفها على أهـداف الحركـة                 
واستجابت الحكومة الفرنسية ونشرت في الرابـع       . الصهيونية فيما يختص بقيام دولة يهودية في فلسطين       

ى المخطط الصهيوني بإقامة وطـن      ، إعالنا صريحا عبرت فيه عن عطفها عل       1917حزيران  /من يونيو 
  ".شعب إسرائيل"قومي لليهود في فلسطين التي نفي منها 

  .وخضعت منذ ذلك الوقت معظم الحكومات الفرنسية لالبتزاز اليهودي، خوفا من اتهامها بالالسامية
  تنظيم اليهود الفرنسيين

نهـا األكثـر تنظيمـاً وتجاوبـاً مـع          تمتاز الطائفة اليهودية في فرنسا عن الجالية العربية واإلسالمية بأ         
  .التنظيمات المتعددة التي ترتبط بعضها مع البعض اآلخر

والتنظيمات اليهودية موجودة على جميع األصعدة، الثقافية والسياسية واالقتصادية والدينيـة والقانونيـة             
  .والطالبية، وحيثما يوجد تجمع يهودي فهناك تنظيم أو اتحاد يربط بعضهم ببعض

 مائة جمعية واتحاد وتنظيم يهودي وصهيوني في باريس وحدها إلى جانب وجود مكاتب لمختلف               وتوجد
  .األحزاب السياسية الموجودة في إسرائيل

مجلس المثقفين اليهود من أجل إسرائيل في       "، و "الحركة الصهيونية في فرنسا   "ومن أشهر هذه المنظمات     
المجلـس  " تحـت اسـم   1977 تنظيم موحد منذ عـام      ودخلت العديد من المنظمات اليهودية في     ". فرنسا

 Le Conseil Representatif des Institutions Juives deالتمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا 
France (CRIF "(الذي يرأسه آالن روتشيلد".  

 كامالً في   اليهود الفرنسيون رغم مساواتهم في الحقوق مع سائر المواطنين الفرنسيين لم يندمجوا اندماجاً            
  "المجتمع الفرنسي، واستمروا في التقوقع حتى ال تذوب الشخصية اليهودية داخل المجتمع الفرنسي

وبالرغم من النفوذ اليهودي القوي في فرنسا، والمتداخل في مجاالت عدة فإنه أقل من النفوذ اليهودي في                 
  .ويعود ذلك إلى عدد اليهود في كل بلد. الواليات المتحدة

وهـذا النفـوذ قـديم      . ه من المالحظ أن النفوذ اليهودي في فرنسا هو أكبر نفوذ يهودي في أوروبا             إال أن 
ومرتبط بالحياة اليهودية في المجتمع الفرنسي، وقد ازداد بعد قيام إسرائيل ومـشاركتها فـي العـدوان                 

  .الثالثي مع فرنسا وبريطانيا على مصر
اواتهم في الحقوق مع سـائر المـواطنين الفرنـسيين لـم            ومع ذلك فإن اليهود الفرنسيين بالرغم من مس       

واستمروا في التقوقع حتى ال تذوب الشخـصية اليهوديـة          . يندمجوا اندماجاً كامالً في المجتمع الفرنسي     
  .داخل المجتمع الفرنسي

إن االندماج في المجتمعات التي يعيش فيها اليهود هو أكبـر           "وشدد بن غوريون على هذه القضية وقال        
  ".ر يهدد اليهودية اليومخط

وبالنسبة للقضية الفلسطينية فإن النفوذ اليهودي الموجود في الصحافة ووسائل اإلعالم األخـرى، أمـر               
  .واضح في فرنسا

 بهذا النفوذ المسيطر على وسائل اإلعالم الفرنسية، مما جعل          1967واعترف الجنرال ديغول بعد حرب      
  .اليهود يتهمونه بمعاداة السامية

 أن نفوذهم يبدو واضحاً أيضاً عند السياسيين الفرنسيين ذوي المصالح االقتصادية المرتبطة بمصالح              كما
  .اليهود، وكذلك داخل المؤسسات االقتصادية والبنوك

حيـث  . كل ذلك يعطي اليهود الفرنسيين القوة في انتقاد مواقف حكومتهم من الصراع العربي اإلسرائيلي             
 إلـى هـذا     1967قد وتحتج باستمرار على السياسة الخارجية لفرنسا منذ عام          أن المنظمات اليهودية تنت   

  .الوقت
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ولكن هذا ال يعني أن غالبية اليهود الفرنسيين يقفون مع إسرائيل ضد مواقف حكـومتهم مـن القـضية                   
نتقـدة  فهناك نسبة ال يستهان بها من اليهود الفرنسيين الملتزمين بمواقف أحزابهم السياسية الم           . الفلسطينية
  .إلسرائيل

  الوضع السياسي لليهود
يمكن توزيع اليهود في فرنسا على أساس أنهم موجودون في غالبية التيارات السياسية الفرنـسية، مـن                 

آالن كـريفين،  : أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بل إن بعضهم تزعم حركات وأحزاب سياسية عدة مثل       
  .زعيم أحد التنظيمات الماوية

ناصر من اليهود دور كبير في الحياة السياسية في فرنسا كرئاسـة بعـضهم الحكومـة                وكان لبعض الع  
الفرنسية مرات عدة أمثال ليون بلوم ومنديس فرانس، من الحزب االشتراكي، وميشال دوبريـه، وليـو                

  .هامون من الديغوليين، أو في وجودهم الملحوظ في قيادات النقابات العمالية والطالبية
، كانت تتزعمها عناصر يهوديـة يـسارية        1968أيار  /ن ثورة الطالب الفرنسية في مايو     وجدير بالذكر أ  

أمثال كريفين وكوهين، إال أن نسبتهم قليلة بالنسبة للناخبين الفرنسيين إذا ما قورنوا بالواليات المتحـدة،                
  %.3، بينما يمثلون في الواليات المتحدة %1.38حيث تبلغ نسبتهم في فرنسا نحو 

وفي النهاية يبقى النفوذ    %. 15.17نسبة ترتفع في باريس لتصل في بعض الدوائر االنتخابية إلى           وهذه ال 
  .اليهودي في فرنسا هو ثاني أكبر نفوذ يهودي في العالم بعد الواليات المتحدة، إذا استثنيت إسرائيل

 رفضوا التبـرع    وحدث أن هاجمت المنظمات الصهيونية الفرنسية، بعض التجار اليهود في باريس ألنهم           
  .إلسرائيل، كما هاجموا اليهود المعادين للصهيونية كمكسيم رودنسون

ويالحظ أن تأييد اليهود الفرنسيين إلسرائيل يفوق حماسهم لفرنسا، ومثال ذلك الكاتب الفرنسي ريمـون               
بكـي   قال فيها إنه يعتبر نفسه يهودياً منصهرا ي        1967آرون الذي كتب مقالة في لوفيغارو خالل حرب         

لعثرات فرنسا من معركة واترلو إلى معركة فردان، ويعتبر أن رايته هي العلم الفرنسي ونشيده الوطني                
" الجريمـة "هو النشيد الوطني الفرنسي، غير أنه يشعر إذا سمحت الدول الكبرى بدمار إسرائيل بأن تلك                

  ."رغم صغر حجمها بالنسبة لهذه الدول لن تبقي له الكثير من أسباب الحياة
وجود سبعمائة ألف يهودي في فرنسا يؤثر على القرار السياسي ألي حكومة فرنسية بالنـسبة للـصراع                 
العربي اإلسرائيلي، فكيف إذا كان الرئيس الفرنسي الجديد هو نفسه يتعاطف مع إسرائيل؟ فعلى الجاليـة                

  "رنسيةالعربية في فرنسا أن تنظم نفسها وتشارك في األحزاب السياسية والمنظمات الف
  عالقة يهود فرنسا بإسرائيل

لم تكن هجرة يهود فرنسا إلى إسرائيل منظمة قبل قيامها، ولكن خالل الحرب العالمية الثانية بدأت بعض                 
  .العائالت اليهودية تهاجر إلى فلسطين هربا من االحتالل األلماني لفرنسا

ن، وأكثر سنوات الهجرة كانت عام       إلى فلسطي  3943وحتى قيام إسرائيل لم يهاجر من يهود فرنسا سوى          
 يهوديا فرنسيا، وفي السنوات العشر األولى من قيام إسرائيل لم يهـاجر             1653، حيث وصل إليها     1949

  . يهوديا7768إليها من فرنسا سوى 
ومن المالحظ أن نسبة اليهود الفرنسيين المهاجرين إلى إسرائيل ضعيفة، وغالبيتهم مـن اليهـود الـذين     

بل إن اليهود الذين هاجروا من مـصر        . ارب لهم هاجروا إليها من مناطق مختلفة من أوروبا        التحقوا بأق 
  .والجزائر وبقية دول المغرب العربي فضلوا الهجرة إلى فرنسا على الهجرة إلى إسرائيل

وقد طرح سؤال على عينة من خمسمائة يهودي فرنسي عن احتماالت الهجرة من فرنسا فكانت النتيجة،                
أجابوا بأنهم يهاجرون في حالة تجدد االضـطهاد،    % 33أجابوا بأنه احتمال مرفوض إطالقا، و     % 54أن  
  .ألسباب شخصية% 11ألسباب عقائدية، و% 2و
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أي أن أكثر من نصف اليهود الفرنسيين يرفضون الهجرة، وحتى في حالة الهجرة االضـطرارية، فـإن                 
بلجيكا وسويسرا وكندا،   % 17مالية وبريطانيا، و  أوروبا الش % 16منهم اختاروا الواليات المتحدة و    % 35
  %.4دوال أخرى، ولم يعط جواباً % 7إيطاليا وإسبانيا، و% 13أميركا الالتينية، و% 8و

% 39وعدم حماس يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل ال يقلل من تأييدهم لها مع بقائهم في فرنسا، بل إن                   
  .بريةمن اليهود الفرنسيين ال يتكلمون اللغة الع

ال شك أن وجود سبعمائة ألف يهودي في فرنسا يؤثر على القرار السياسي ألي حكومة فرنسية، بالنسبة                 
  فكيف إذا كان الرئيس الفرنسي الجديد هو نفسه يتعاطف مع إسرائيل؟. للصراع العربي اإلسرائيلي

 في األحـزاب الـسياسية      وللرد على هذا التساؤل على الجالية العربية في فرنسا أن تنظم نفسها وتشارك            
وعندها سوف يؤثرون على النخب السياسية الفرنسية، ولن يستطيع سـاركوزي أو  . والمنظمات الفرنسية 

  .غيره أن يتخذ مواقف سياسية معادية للقضايا العربية
  8/6/2007الجزيرة نت 
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