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  طرافألعلى مسافة واحدة من كل ابالوقوف عرب طالب اليو مبادرة إلنهاء الفلتان دمهنية يق .1

طرح رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية في خطبـة         : لندنمن   9/6/2007الشرق األوسط   نشرت  
االمني في االراضي الفلسطينية، مطالبا الدول العربية بمـد          مرتكزات النهاء حالة الفلتان      5الجمعة أمس   

 .القوة االمنية المشتركة التي شكلت من كافة االجهزة االمنية والشرطة حديثا بالسالح لتنفيذ الخطة االمنية
 :والمرتكزات هي
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دة من كل  تحديدا ان تقف على مسافة واح     ) الطوق سابقا ( يتوجب على الدول العربية ودول االرتكاز        :اوال
ليس مقبوال من اي طرف عربي ان يزود الـسالح لطـرف      "وقال  . اطراف ومكونات الساحة الفلسطينية   

يؤكد وجود  ) قائد القوة االمنية المشتركة   (ان تقرير اللواء سعيد فنونة      "، واضاف   "على حساب طرف اخر   
 ". المشتركةهاتوا لنا سالحا للقوة: نقص حقيقي كبير في المعدات واطالب اشقاءنا العرب

 مـارس   / احترام كل االتفاقات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية، بدءا من اتفاق القـاهرة فـي اذار               :ثانيا
  .، حتى اتفاق مكة المكرمة2006 مرورا بوثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 2005
 . يجب االيمان بالشراكة السياسية:ثالثا
منية على اساس البعد عن التجاذبات السياسية، على ان ترتكز           ال بد من اعادة صياغة المؤسسة اال       :رابعا

 ".نظرية االمن على اساس حماية المواطن والوطن وليس االحتالل"
 . يجب عدم السماح بالتدخالت الخارجية في شؤوننا الداخلية حتى يكون قرارنا مستقال:خامسا

مبادرة جديدة، هذه افكار طرحت فـي       انا شخصيا لم اسمع عن      "وقال نائب رئيس الوزراء عزام االحمد       
واضـاف االحمـد فـي      ". خطبة الجمعة، واذا كانت هناك خطة جديدة فانها ستناقش في اطار الحكومة           

ان هذه افكار يرددها رئيس الوزراء دائما وليس فيها جديـد وال اعتقـد انـه                : "تصريح للشرق األوسط  
ة واحدة وافق عليها الجميع، لكن ما يـدور فـي           هناك خطة امني  "وتابع االحمد القول     ".يعتبرها مشروعا 

 ".غزة من اعمال عنف يحول دون تنفيذها، نحن بحاجة الى االلتزام باالتفاقات وليس الفكار جديدة
اتّهم خالل خطبة الجمعة، أطرافاً      هنية    إسماعيل ، إلى أن  غزةمن   9/6/2007األخبار اللبنانية   وأشارت  

لى إفشال حكومة الوحدة الوطنية، من خالل إفشال أي محاولة لتحقيـق            داخل الساحة الفلسطينية بالعمل ع    
ليس هناك حاجة إلى اتفاقات جديدة إنما هناك حاجة إلى إرادة سياسية            "االستقرار الداخلي، مشيراً إلى أنه      

  ".لتنفيذ االتفاقات القائمة
  

         2006زيتونة يصدر التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة المركز  .2
أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيـروت كتابـه الـسنوي            : بيروت -ب المصري أوا

  ".2006التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة "بعنوان 
ويدرس التقرير بشكل شامل الوضع الفلسطيني ويناقشه من خالل رؤية إسـتراتيجية تحليليـة تتنـاول                

  .2006ل سنة التطورات المختلفة في الشأن الفلسطيني خال
وقام بتحرير الكتاب الدكتور محسن محمد صالح، واستعان المركز بثالثة من المتخصصين في القـضية               
الفلسطينية ليكونوا الفريق االستشاري للتقرير وهم الدكتور أنيس الصايغ مدير مركز األبحاث في منظمة              

لوهـاب المـسيري خبيـر الـشؤون        التحرير رئيس تحرير الموسوعة الفلسطينية سابقاً، والدكتور عبد ا        
  .الصهيونية، واألستاذ منير شفيق المفكر والكاتب المعروف

 صفحة من القطع الكبير، ويشمل تسعة فصول تنـاقش الوضـع            330والتقرير اإلستراتيجي موزع على     
ـ            سار الداخلي الفلسطيني، والمشهد الفلسطيني اإلسرائيلي، والتطورات المتعلقة بالمقاومة الفلـسطينية، وم

كما يتناول الجوانب المتعلقة بـاألرض والمقدسـات واالقتـصاد          . التسوية والوضع الداخلي اإلسرائيلي   
  .والمؤشرات السكانية الفلسطينية

كما يفـرد   . ويستعرض التقرير على مدى ثالثة فصول العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية          
  . اهللا ولبنانفصالً خاصاً للعدوان اإلسرائيلي على حزب

وحسب مركز الزيتونة، فإن التقرير يسعى إلى سد ثغرة مهمة في الدراسـات اإلسـتراتيجية المتعلقـة                 
  .بالقضية الفلسطينية
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جدير بالذكر أن هذا التقرير السنوي يعد من المراجع األكاديمية المعتمدة في الشأن الفلسطيني، ويـصدر                
 جدوالً ورسماً بيانياً، ومجموعة مختارة مـن        73قد تضمن التقرير    و. عادةً باللغتين العربية واإلنجليزية   
  .2006الصور التي تعكس أحداث سنة 

    8/6/2007الجزيرة نت 
  

  سيبحث كيفية وضع ضمانات ملزمة لعدم عودة االقتتال الداخلي  حوار القاهرة:غازي حمد .3
 باسم الحكومـة الفلـسطينية ان       غازي حمد المتحدث  . قال د  : عبدالقادر فارس  ،فهيم الحامد  -، غزة   جدة

حوار القاهرة الذي سيبدا في العاشر من الشهر الحالى سيبحث كيفية وضع ضمانات ملزمة لعدم عـودة                 
. االقتتال الداخلي وايجاد آلية لتنفيذ اتفاق مكة نصا وروحا، والسبل الكفيلة لحماية حكومة الوحدة الوطنية              

يجب ان اليكون من طرف واحد ويجـب        " اسرائيل"ة مع   واشار في تصريحات لعكاظ ان موضوع التهدئ      
يجب عدم مكافاة االسرائيليين على عدوانهم الغاشـم        : ان تكون التهدئة متزامنة من الطرفين وشاملة قائال       

واوضح ان هناك رغبة حقيقية من جميع الفصائل وقف االقتتال والجلوس علـى        .الفلسطيني الشعب   على
 . يد الصفوف وتجاوز المرحلة الماضية ومواجهة العدوان بجبهة موحدةطاولة البحث ولم الشمل وتوح

نبيل شعث في تصريحات لعكاظ ان حوار القاهرة سيجدد االلتزام الكامل باتفـاق مكـة               .من جهته قال د   
وعدم العودة الى االقتتال مشيرا الى ان هناك قناعة لدي جميع الفلسطينيين ان ماحصل مؤخرا من اعمال                 

  .فصائل يجب ان اليتكررعنف بين ال
  9/6/2007عكاظ 

  
  عباس يلجأ الى األميركيين للضغط على أولمرت .4

 بعد رفض أولمرت االستجابة الى مطالب الرئيس محمود عباس، بما فيها تلـك              : محمد يونس  -رام اهللا   
يبق امـام   ، لم   "اسرائيل"المطالب الحياتية البسيطة التي ال يترتب عليها اي تبعات امنية او سياسية على              

وقال مسؤول رفيع مقرب من عباس ان االخيـر          .الرئيس الفلسطيني سوى اللجوء الى االدارة االميركية      
وجه رسالة الى االدارة االميركية طالبها فيها بالضغط على اولمرت لالستجابة الى المطالب الفلـسطينية               

مرور اليومية على المعابر في غزة      الملحة، وفي مقدمها االفراج عن االموال المحتجزة، وتسهيل حركة ال         
واضاف المسؤول ان عباس يراهن على قيـام االدارة االميركيـة           . وعلى الحواجز العسكرية في الضفة    

واضـاف المـسؤول     . الجـاري  19بضغط على اولمرت في زيارته المقبلة لواشنطن والمقـررة فـي            
 لكنهم ليسوا صادقين في ذلك، فهـم ال         االسرائيليون يدعون انهم يريدون تعزيز قوة عباس،      : "الفلسطيني

يريـدوننا  . انهم ال يريدون االعتراف بوجود طرف فلسطيني      . يتركون وسيلة إلضعافه اال ويستخدمونها    
واشار الى ان اللقاء األخيـر بـين عبـاس           ".فرقا ومجموعات متقاتلة حتى يتنصلوا من اي من حقوقنا        

تاب الذي وجهه اولمرت الى عباس علـى خلفيـة          واولمرت الذي جرى قبل نحو شهر، اقتصر على الع        
وصل به االمر الى حد اتهام عباس انه مخيـب          : "واضاف. وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية   " اتفاق مكة "

  ".لآلمال
  9/6/2007الحياة 

  
   اولمرت-س عباالتحضيرات مستمرة لعقد لقاء : عريقات .5

ا زالت مستمرة الستكمال التحضيرات لعقد      صائب عريقات ان الجهود م    .قال د :  عماد ابو سمبل   -أريحا  
واضـاف   .ولمرت الن االساس هو التركيز على المـضمون ولـيس الـشكل           ألقاء بين الرئيس عباس و    

عريقات الذي التقى امس القنصل األميركي العام جاكوب واليص،  وبحث معه آخر المـستجدات علـى                 
الفلسطينية المحتجزة يعتبر نقطة اساسية في هـذه        ان االفراج عن االموال     "الساحتين السياسية والميدانية    
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المرحلة، حيث إن استمرار احتجاز االموال سيؤدي حتما الى انهيار المؤسسات االقتصادية واالجتماعية             
  ".والتعليمية والصحية والزراعية، ما يشكل كارثة محققة على كافة نواحي الحياة

انه من السابق الوانه الحـديث      "ل القنصل األميركي    وعلى صعيد لقاءات الرباعية المقترحة في مصر قا       
  ".عن أي ترتيبات الي لقاءات بين الجانبين الفلسطيني واألميركي

  9/6/2007الحياة الجديدة 
  

   ترفض التهدئة وتؤسس ألسوأ نظام عنصري في العالم"اسرائيل": مصطفى البرغوثي .6
" اسرائيل"مصطفى البرغوثي ان    .دسم الحكومة      قال وزير االعالم والمتحدث الرسمي با      : لندن –رام اهللا   

واضـاف ان    .مصرة على رفض مبادرة حكومة الوحدة الوطنية للتهدئة الشاملة والمتبادلة والمتزامنـة           
ورغم وضوح النقاط العشر التي شملتها المبادرة الفلسطينية لم توافق على المبادرة الفلسطينية             " اسرائيل"

هي من يشكل المشكلة في وجه التهدئـة بمـا          " اسرائيل"ية للسالم مؤكدا ان     مثلما تجاهلت المبادرة العرب   
 هذه على هامش مـشاركته فـي        البرغوثيوجاءت تصريحات    .يؤكد عدم وجود شريك إسرائيلي للسالم     

 نائباً من برلمانات اوروبية في بروكسل امس تضامنا مع النواب الفلسطينيين االسـرى              54جلسة نظمها   
النواب االوروبيون تظاهروا في جلسة خاصة عقـدها البرلمـان          : البرغوثيوقال   .لفي سجون االحتال  

لالستماع من منسق السياسات الخارجية في االتحاد االوروبي سوالنا حول الوضع في الشرق االوسـط               
حيث وقفوا بشكل جماعي وتظاهروا امام سوالنا مطالبين باالفراج عن ثلث اعضاء المجلس التـشريعي               

واضاف البرغوثي ان النواب االوروبيين اكدوا ادانتهم العتقال واحد واربعين نائبـا واربعـة     .نالمنتخبي
واشار الى ان النواب االوروبيين جددوا دعـوتهم النهـاء           .وزراء سابقين ووزيرين في حكومة الوحدة     

ن االوروبـي   وقال ان نائبة رئيس البرلما     .اطول احتالل في العصر الحديث والذي اكمل عامه االربعين        
في اختطاف النواب والوزراء وانما ايضا مواصلتها اعتقال        " اسرائيل"اكدت قلقها ليس فقط  من استمرار        

احد عشر الف اسير،  داعية لالفراج عنهم وضرورة قبول الحكومة االسرائيلية بـالعرض الفلـسطيني                
انـشأت فـي    " اسـرائيل " ان   ثيالبرغـو واكد   .لتهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة ومبادرة تبادل االسرى      

  .االراضي الفلسطينية نظام ابارتهايد اسوأ مما كان سائدا في جنوب افريقيا
  9/6/2007الحياة الجديدة 

  
  نواب وسياسيون يطالبون بمحاصرة االقتتال الداخلي وصون حرمة الدم الفلسطيني .7

 بمحاصرة االقتتال الـداخلي     طالب نواب ومسؤولون سياسيون ومن المجتمع المدني       :كتب أيمن أبو ليلة   
والحفاظ على حرمة الدم الفلسطيني الذي يراق بأيد فلسطينية، ما يتنافى مـع القـيم العظيمـة للـشعب                   

وشددوا على أن النكبة الحقيقية للشعب هي االقتتـال          .الفلسطيني، األمر الذي يسبب تراجعا لدعم قضيته      
سم الخالفات الداخلية، وترتيب األوضاع الداخليـة       الداخلي، مؤكدين أن الحوار هو أفضل وسيلة لحل وح        

جاء ذلك خالل مهرجان نظمه المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بالتعـاون            .لمواجهة المشاريع العدوانية  
الوفاء لفلسطين و   "مع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في محافظة خان يونس، تحت شعار             

 عاما على النكبة، أول من أمس، بحـضور         59ما على حرب حزيران، و     عا 40، بمناسبة مرور    "للقدس
  .ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، وعدد من المسؤولين وحشد كبير من المواطنين

 9/6/2007األيام الفلسطينية 
  

   سمير أبو عيشةالوزيرمسلحون يطلقون النار أمام منزل  .8
سـمير أبـو عيـشة وزيـر        .طالق النار أمام منزل د    أقدم مسلحون الليلة الماضية على إ     : رامي دعيبس 

وقال شهود العيان إن المسلحين حاولوا دخـول         .التخطيط والقائم بأعمال وزير التربية والتعليم المختطف      
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أبو عيشة في نابلس لمقابلته من أجل الضغط عليه للموافقة والسماح لبعـضهم لتأديـة امتحـان                 .منزل د 
ي الحادي عشر من الشهر الحالي لكنهم لم يجدوا الـوزير فـي المنـزل،               الثانوية العامة المزمع عقده ف    

  .فانتظروا قليالً وقاموا بإطالق النار في الهواء أثناء مغادرتهم كمظهر احتجاجي
  8/6/2007 48عرب

  
 هنية يرفض حل مشكلة نهر البارد عسكرياً .9

ورة حل مشكلة نهر البارد      ضر ىأكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني عل      : أشرف الهور  -غزة  
وطالب الحكومة اللبنانية بالشروع جـديا فـي اإلطـار الـسياسي             .في لبنان حالً سياسياً وليس عسكرياً     

 .لمعالجة مشكلة نهر البارد لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني هناك
 9/6/2007القدس العربي 

  
  انفي لبنمستعدون لتنظيم السالح الفلسطيني : زيدانصالح وزير ال .10

ؤون  باشر موفد السلطة الوطنية الفلسطينية الى لبنان لمتابعة أحداث نهر البـارد، وزيـر الـش                :بيروت
 بعد لقائـه نظيرتـه      وأوضح زيدان  .، لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين    االجتماعية الفلسطيني صالح زيدان   

ئيس عبـاس، ورئـيس الحكومـة    اللبنانية نايلة معوض أنه يحمل الى المسؤولين اللبنانيين رسالة من الر          
والوقـوف مـع     الموقف الفلسطيني الموحد إدانة االعتداء الذي حصل على الجيش اللبناني         "هنية، مؤكداً   

كل االستعداد للمـساعدة كـوزارة      "وأشار الى أنه لمس من معوض        ".سيادة لبنان ووحدته وكرامة جيشه    
 اللبناني لتنظـيم    -اسبة لفتح الملف الفلسطيني     للتخفيف عن أهلنا في مخيم نهر البارد، وكانت فرصة ومن         

 فلـسطيني   -هذه العالقات األخوية القومية بين الشعبين، على أساس حق العودة وهو موقـف لبنـاني                
، وثانياً حل المشكالت االنسانية أي إزالة االجحاف علـى مـستوى القـضايا              194مشترك، وفق القرار    

لدينا استعداداً لتنظيم السالح الفلسطيني بما يحفـظ        "وأكد أن   ". ناالنسانية، عن الشعب الفلسطيني في لبنا     
سيادة لبنان، وبالتالي نأمل بأن يكون هناك حل سريع لهذه االشكالية القائمة اآلن في مخيم نهـر البـارد،    
ونحن دائماً نعتبر ان مصلحة شعب فلسطين تتمثل في سيادة لبنان واستقراره ووحدته، واي شيء يهـز                 

  ".ر يضر شعبنا الفلسطيني أوالً ثم الشعب اللبنانيهذا األم
  9/6/2007الحياة 

  
  تشكيل جبهة مقاومة موحدةل  تدعوالشعبيةوالقتتال وقف اخطة لضمان حزب الشعب يطرح  .11

 ، جميل المجـدالوي ، الشعبيةلجبهةكشف عضو المكتب السياسي ل    : القاهرة من   9/6/2007 الحياة   أفادت
جبهة مقاومة مـسلحة    "محادثاته مع المسؤولين المصريين في القاهرة تشكيل        أن وفد الجبهة اقترح خالل      

بمرجعية سياسية تجعل من المقاومة جزءاً سياسياً متكامالً لمواجهة االحتالل، وتصبح صاحبة القرار في              
  ."كيفية المقاومة وشكلها وزمنها

  : نادر القصير  الً عن مراسلها   نق القاهرة و رفح من   9/6/2007 الحياة الجديدة    وفي سياق متصل، أوردت   
قدم وفد حزب الشعب المشارك في حوارات القاهرة مع القيادة المصرية خطة من عشرة نقاط لمعالجـة                 

 وأوضح عـضو المكتـب الـسياسي         .الوضع الداخلي ولضمان عدم العودة إلى مربع االقتتال الداخلي        
أن الخطة التي طرحها وفـد      " الحياة الجديدة "للحزب نافذ غنيم عضو الوفد بالقاهرة في اتصال هاتفي مع           

 ضرورة توفر اإلرادة السياسية بـين األطـراف         :الحزب خالل لقائه مع الوزير عمر سليمان تمثلت في        
 ورفع الغطاء السياسي والتنظيمي عن كل من يخرق اتفـاق           ،المتقاتلة لضمان عدم العودة لمربع االقتتال     

رعاية الوفد األمني المصري، وتعزيز دور لجنة متابعة تنفيـذ           ب 15/5/2007وقف االقتتال الذي تم في      
ن تصارح الجمهور بكل من يسعى لخرق االتفـاق، وتـشكيل لجنـة             أاالتفاق ورفدها بعناصر محايدة و    
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مصالحة وطنية إلنهاء ذيول األحداث مع العائالت التي ثكلت أبناءها، وتعويض كل من تضرر بـسبب                
لى جانب وقف الحمالت اإلعالمية التحريضية بكافة أشكالها        إ ، للقضاء ذلك وتقديم كل من ارتكب جرائم     

 تحييد األجهزة األمنية وإخراجها من دائـرة الـصراع          وأضاف غنيم أن النقاط تضمنت أيضاً      .ومنابرها
وتأهيلها وإعادة بناءها حسب القانون باعتبارها مؤسسة لكل الشعب، وكذلك توطيد دعائم حكومة الوحدة              

تعزيز دورها وتوفير المناخات المالئمة لتنفيذ برنامجها، وإخراج مفهوم الشراكة السياسية مـن           الوطنية و 
دائرة المحاصصة والتقاسم بين الفصائل، واعتماد مبدأ الكفاءة والمساواة بين المواطنين دون استثناء وفقا              

ية التي أقرتها الحكومـة      على ضرورة دعم الخطة األمن     ولفت غنيم إلى أن الخطة اشتملت أيضاً       .للقانون
جل إنهاء حالة الفوضى والفلتان األمني المستشرية، والسعي لتوفير رعاية إقليمية ودولية            أالفلسطينية من   

، الفلـسطينيين  علـى    "اإلسرائيلي" تضمن وقف العدوان     "اإلسرائيلي"لتهدئة شاملة ومتزامنة مع االحتالل      
وسة لتفعيل دور منظمة التحرير حسب اتفاق القـاهرة         وإجراء حوار جدي لالتفاق على خطة عملية ملم       

 .2005 مارس/ في آذار
االجتماعات ، إلى أن  محمود صالح نقالً عن مراسلهاالقاهرةمن  9/6/2007 الشرق األوسط وأشارت

 وتشمل الجبهة الشعبية ،تستأنف اليومسالثنائية التي يعقدها مسؤولون مصريون مع الفصائل في القاهرة 
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية الرسمية أمس عن  .ة العامة وجبهة التحرير العربيةالقياد -

مسؤول مصري رفيع، لم تسمه، قوله إن المتفق عليه كان دعوة خمسة فصائل فلسطينية هي فتح 
وحماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية، إلجراء مشاورات في القاهرة، لكن مصر رأت 

كمال مشاوراتها الثنائية مع باقي الفصائل الفلسطينية في ضوء قناعاتها بضرورة أن تشمل مشاوراتها است
 .كافة التنظيمات واألطياف الفلسطينية

  
  القاهرةالفصائل ب ات على حوار"إسرائيلية"ط محاولة تجسس احبإ .12

طات المصرية محاولـة    ، عن إحباط السل   "ألخبار"ـ كشفت مصادر مصرية وفلسطينية مسؤولة ل      :القاهرة
قام بها جهاز الموساد، للتجسس على االجتماعات التي عقدت في القاهرة بين مسؤولين مصريين ووفود               

وقالت المصادر، التي طلبـت عـدم تعريفهـا، إن           .تمثل أبرز الفصائل الفاعلة على الساحة الفلسطينية      
لقة لهذه المحادثات ومعرفة مواقف كـل       إسرائيل سعت حثيثاً إلى التنصت على ما دار في الجلسات المغ          "

فصيل فلسطيني على حدة تجاه األفكار المطروحة إلعالن هدنـة جديـدة بـين الجـانبين الفلـسطيني                  
وكشفت أن أطرافاً خارجية رفضت ان تحددها، سعت إلى تقديم مـساعدات تقنيـة إلـى        . ""االسرائيلي"و

وقـال مـصدر     .ت المصرية نجحت في إحباطهـا      في هذا الصدد، لكن االستخبارا     "سرائيلياإل"الموساد  
ـ        ليست المرة األولى التـي     "، إن هذه    "األخبار"فلسطيني وثيق الصلة بجلسات الحوار الوطني الفلسطيني ل

تسعى فيها تل أبيب عبر أجهزة استخباراتها إلى التجسس على كواليس المحادثات التي تجريها فـصائل                
 إلى أن محاوالت مماثلة سبق أن جرت خالل الجلـسات التـي             ، مشيراً "فلسطينية مع السلطات المصرية   

 .عقدت قبل عامين
  9/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  ورفع الغطاء التنظيمي عن سميح المدهون.. لجنة للتحقيق في اشتباكات رفحتشكيل  .13

 حركة حماس طالبت الرئيس ، أن أشرف الهور،غزة عن مراسلها في 9/6/2007 القدس العربي نقلت
 حد ىجرامية علإعمال  بالتدخل لمنع استخدام مقر الرئاسة في قطاع غزة أل، الجمعة،حمود عباسم

واتهمت حركة حماس في بيان لها تلقت القدس العربي نسخة منه من وصفتهم  .وصفها في بيان صحافي
طبيب فلسطيني  ىمجموعة من الفئة االنقالبية الباغية ومتمردي األجهزة األمنية بإطالق النار الخميس عل
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 منطقة أنصار ىلإن هؤالء قاموا باستدراج الطبيب فايز البراوي أوقالت حماس في بيانها  .ينتمي لحماس
 . قدميه قبل أن يلوذوا بالفرارىاألمنية، ومن ثم قاموا بإطالق أربع رصاصات عل
ولفت في بيان . لحادثة وجود أي عالقة له باى الطبيب نفىإال أن الحرس الرئاسي المتهم بإطالق النار عل

 أن شقيق الطبيب البراوي كان أحد خريجي دورة عسكرية للحرس تم تخريجها الخميس وأن ىلإله 
وأكد الحرس الرئاسي التزامه بالتهدئة الداخلية،  .عائلته كانت من ضمن من شاركوا في حضور التخرج

اسم الحرس الرئاسي في أي  نجاح الحوار الوطني، ووقوفه ضد كل من يحاول أن يزج بىوحرصه عل
 .أحداث أو تداعيات ال عالقة له بها

حذرت مصادر مصرية من عودة أجواء االحتقان بين حركتي         : القاهرة من   9/6/2007 الحياة   وجاء في 
تـشكيل لجنـة    "وقالت مصادر مصرية للحياة إنه تم        .خيراًأفتح وحماس إثر تجدد االشتباكات في رفح        

مس بين عناصر من فتح وحماس في رفـح وقتـل           أول من   أباكات التي اندلعت    محايدة للتحقيق في االشت   
اللجنة يرأسها نائب رئيس الوفد األمني المـصري        "، مشيرة إلى أن     "فيها شخص وأصيب أكثر من عشرة     

سماعيل وتضم في عضويتها ممثلين عن حركة الجهاد ولجنـة المتابعـة وفـتح              إفي غزة العميد شريف     
سيؤول إليهـا اإلعـالن عـن الطـرف         "وشددت على أن اللجنة     . "ة واإلسالمية وحماس والقوى الوطني  

رئيس الوفد األمنـي المـصري      "وأوضحت المصادر أن     ."المسؤول عن هذه األحداث ومعاقبة المعتدي     
اللواء برهان جمال حماد عرض خالل اتصال هاتفي مساء الخميس مع الرئيس محمود عباس المعلومات               

أن هذه االشتباكات وحادث االعتداء على الطبيب فايز البراوي في مستشفى كمـال     التي وردت إليه في ش    
حماس حملت عضو فتح سميح المدهون المسؤولية عن االعتـداء علـى الطبيـب              "  أن ، مضيفة "عدوان
 لمساءلته في شأن    الرئيس أمر برفع الغطاء التنظيمي عن المدهون تمهيداً       "وأكدت المصادر أن    . "البراوي
  ."وادثهذه الح

  
  شهيدان في غزة والمقاومة تشتبك مع قوات االحتالل المتوغلة في رفح .14

استـشهد أمـس    :  من غزة نقالً عن مراسلها رائد الفي والوكاالت        9/6/2007الخليج اإلماراتية   أفادت  
 حيـث  .فلسطينيان بنيران االحتالل في قطاع غزة، وأصيب مزارع أبكم في بلدة بيت الهيا شمال القطاع              

قوات االحتالل فجر أمس الشاب فارس أبوبكرة عندما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة فـي تجاهـه                قتلت  
وقالت مصادر في جيش االحـتالل إن   .بالقرب من معبر صوفا، شمال شرقي مدينة رفح، جنوب القطاع     

اصـل بـين    جنوداً قتلوا ناشطاً فلسطينياً آخر وجرحوا زميله، عندما حاولوا االقتراب من خط التحديد الف             
  . شمال القطاع48القطاع وفلسطين المحتلة عام 

الشاب أبـو بكـرة     ، إلى أن    رائد الفي ،  غزة نقالً عن مراسلها في      9/6/2007 األخبار اللبنانية    وأشارت
 خاصة المقاوم فـي لجـان المقاومـة         "إسرائيلية"اعتقلت وحدة    من جهة أخرى،     .ناشط في سرايا القدس   

عملية توغل محدودة في منطقة وادي السلقا، شرق مدينة دير الـبلح، جنـوب              الشعبية تيسير بريعم، بعد     
  . غزةقطاع

 قد شرعت في ساعة متقدمة من مساء أول من أمـس فـي تعزيـز                "اإلسرائيلي"وكانت قوات االحتالل    
  .حضورها على األطراف الشمالية والشرقية لبلدة بيت حانون شمال القطاع

 "اإلسـرائيلية "طالق الصواريخ تجاه البلدات واألهـداف       إمة عمليات   واصلت فصائل المقاو  في المقابل،   
طالق نحو سـبعة صـواريخ لمناسـبة    إوأعلنت لجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن       . لقطاعلالمتاخمة  

، الذي اغتالتـه الطـائرات      )أبو عطايا (الذكرى السنوية األولى الستشهاد أمينها العام جمال أبو سمهدانة          
  . في مدينة رفح"إلسرائيليةا"الحربية 
 سرايا القدس تبنت إطالق      أن غزة سمير حمتو   نقالً عن مراسلها في      9/6/2007 الحياة الجديدة    وأضافت

  .ثالث قذائف هاون باتجاه الموقع العسكري اإلسرائيلي المحاذي لكيسوفيم جنوب قطاع غزة
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وأضـافت فـي     . قذيفة هاون  12 بـ معبري بيت حانون وكيسوفيم      تأعلنت كتائب القسام إنها قصف    كما  
  ).RPG(وقذيفة " ياسين" قذائف 7  خاصة شرق بيت حانون بـ"إسرائيلية"بيان لها أنها تصدت لقوات 

تمكّن مجاهدو كتائب القسام مـن رصـد قـوة          : رفح من   9/6/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد
حيث أمطروها باألسلحة الرشاشـة     حربية صهيونية خاصة، توغلت غرب حي النهضة في مدينة رفح،           

وأكدت الكتائب، في بيان عسكري، تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منـه، أن العمليـة                .عن قرب 
بعد العملية تقدمت آليات االحتالل من معبـر صـوفا إلـى            " إلى أنه    تراشأو .نفّذت صباح اليوم السبت   

قل اإلصابات، حيث أكد مجاهدونا وقوع قتيلـين        المكان بسرعة، وحلقت طائرات األباتشي في المكان لن       
 . "على األقل من الجنود الصهاينة في هذه العملية

  
  فتح االنتفاضة تشرع في حوار وحدة مع فتح األم .15

قدمت حركة فتح االنتفاضة ورقة حوار سياسـية إلـى الحركـة األم    : عوض الرجوب -الضفة الغربية   
طة أن تكون الوحدة على أساس العودة إلى مبادئها واألهـداف           بهدف إعادة الوحدة لكلتا الحركتين، شري     

وشددت الورقة التي سلمتها قيـادة فـتح        . 1965التي كانت وراء إطالقها شرارة الثورة المعاصرة عام         
وحصلت الجزيرة نت علـى نـسخة        -االنتفاضة لوفد من اللجنة المركزية لفتح األم الخميس في دمشق           

 وأن تـشكل ركيـزة      ة يجب أن تأتي في سياق وحدة الساحة الوطنية عموماً          على أن وحدة الحرك    - منها
هذا ال يمكن أن يتم إال على أساس برنامج حده األدنى تجمـع             "أساسية في سياق تشييد بنيانها، مؤكدة أن        

عليه كافة أطرافها ويستند إلى ركيزتين هما حق ممارسة المقاومة لدحر االحتالل وحق العودة لالجئـين                
إعادة بناء منظمة التحرير علـى      "ورأت ورقة الحوار أن االلتزام بهاتين الركيزتين يلزمه          ".سطينيينالفل

 وعبر إعادة االعتبار إلى ميثاقهـا       ،"أسس ديمقراطية وبمشاركة كافة القوى المناضلة وفعالياته وكفاءاته       
ضافت أن الحـوار الـوطني      وأ .الوطني الذي تم العبث به العتباره برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني         

المنشود يجب أن توجه بوصلته باتجاه توحيد الساحة الفلسطينية على األسس التي أشير إليها، وأن وحدة                
ألننا ال نتفـق وال نختلـف إال        "الحركة كهدف منشود وخطوة داعمة بهذا االتجاه ال تقوم أيضا إال عليها             

والذي زاد في تعميق    .. الذي قاد إلى ولوج وحل التسوية     للتراجع   "وتضمنت الورقة انتقاداً  . "على فلسطين 
 مضيفة أن ذلك كان السبب في اندالع الـصراع الـداخلي المـدان              ،"أزمة العمل الوطني كما نرى اليوم     

  .وتغذيته وإطالة أمده
وأعلنت مصادر في الحركة للجزيرة نت أنها أوضحت لوفد اللجنة المركزية لحركة فتح أسس الحـوار                

 تتلق الرد، وشددت على أن أي كالم عن قرارات وحدوية أو قضايا تنظيمية أو حتـى بـرامج                   لكنها لم 
  .سياسية سابق ألوانه

  8/6/2007الجزيرة نت 
  

   في عين الحلوة اللبنانيمسؤول مخابرات الجيش يستقبل المقدحمنير  .16
م بزيارة إلى مخـيم     قام مسؤول فرع مخابرات الجيش اللبناني العقيد عباس إبراهي        :  محمد صالح  - صيدا

ن العقيد عبـاس    إفي مضمون هذه الزيارة، ف    و.  بحد ذاته   وشكلت حدثاً  عين الحلوة، وصفت بالجريئة جداً    
لى منزل المشرف العام على ميليشيا فتح في لبنان منير المقـدح،            في المخيم إ  انتقل بعد هذه جولة ميدانية      

سالمية المجاهـدة الـشيخ     رف على الحركة اإل   لى المقدح، المش  إضافة  إحيث عقد لقاء موسع شارك فيه       
عالمي للعصبة الـشيخ    بو طارق السعدي، والمسؤول اإل    أنصار الشيخ   جمال خطاب، ومسؤول عصبة األ    

مين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في الجنوب خالد عـارف، والمـشرف              أبو شريف عقل، و   أ
  .على القوة المشتركة خالد الشايب
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بحث تمحور خالل الجلسة، التي استمرت نحو ساعتين، على مسألة منع أي اختراق             ن ال أوعلمت السفير   
نها رسالة اطمئنـان للمخـيم   أووصف المقدح الزيارة ب. و تعد على الجيش مع ضمانة عدم حصول ذلك     أ

ووصف خالـد   .  جداً  ومريحاً يجابياًإن الجو كان    أكد  أنه تكتم على مضمون المباحثات و     أال  إكما للجيش،   
من صيدا ومخيم عين الحلوة ممنوع، وما حدث لن يتكرر          أن العبث ب  أجاءت لتؤكد   "نها  أف الزيارة ب  عار

هي لنرسـخ   " همية اللقاء مع العقيد عباس وفي المخيم تحديداً       أن  أكد  أما خالد الشايب ف   أ. "في هذه المنطقة  
مـن فيـه    منا االستقرار واأل  لى مخيم عين الحلوة، الذي يه     إالهدوء هنا ولنمنع انتقال ما حصل في البارد         

  ."مني في هذه المنطقةأوتوافقنا في اللقاء على منع أي خرق 
  9/6/2007السفير 

  
  الموساد يكشف تفاصيل اغتيال فتحي الشقاقي .17

حرونوت، في ملحقها األسبوعي الذي ينشر اليوم، فصالً        أنشرت صحيفة يديعوت    :  فراس خطيب  -حيفا  
يف الصحافي رونين برغمان، الذي يكشف عن رواية الموساد لتفاصيل          ، من تأل  "نقطة الالعودة "من كتاب   

، فـي   1995 من عام    أكتوبر/ اغتيال مؤسس حركة الجهاد اإلسالمي، فتحي الشقاقي، في تشرين األول         
 "سرائيلياإل"وجاء في الكتاب أن رئيس الوزراء        .جزيرة مالطا االيطالية أثناء عودته من مؤتمر في ليبيا        

سالمي عملية بيت   في أعقاب تنفيذ الجهاد اإل    " باغتيال الشقاقي    يناير/ ، أمر في كانون الثاني    اسحق رابين 
  .108 وجرح "سرائيلياًإ" 22، حيث قتل "1995ليد في كانون الثاني 

بعد صدور األوامر من رابين، بدأ الموساد االستعداد الغتيال الشقاقي، عن طريق وحدة منبثقـة تـسمى                 
 لسنوات طويلة، لـذا     "سرائيليةاإل"ان الشقاقي، وقبل تنفيذ عملية بيت ليد، تحت الرقابة          ك. "خلية قيسارية "

إال أن رئيس    ."يحدد مكان الشقاقي في دمشق بسهولة     "استطاع الموساد في حينه، وبعد أوامر رابين، أن         
ستؤدي "لية كهذه   شعبة االستخبارات العسكرية، أوري ساغي، حذّر من مغبة هذه العملية، معتبراً أن عم            

  ."إلى غضب سوري كبير
  9/6/2007األخبار اللبنانية 

  
   مع سورياأولمرت دفع ثمن السالم استعداد عن ردود فعل اسرائيلية متباينة .18

تباينت ردود الفعل االسـرائيلية علـى       : أسعد تلحمي  عن مراسلها    الناصرة من 9/6/2007 الحياة   قالت
، أمس أن ايهود أولمرت بعث، برسائل سرية الـى الـرئيس            "وتيديعوت احرون "الخبر الذي انفردت به     

 ورأت أوسـاط حزبيـة      ،"يعرف ما هو ثمن السالم مع سورية ومستعد لدفعه        "بشار األسد أبلغه فيها أنه      
وإعالمية واسعة ان اولمرت يروج لخطوة سياسية يعرف جيداً انه ليس قادراً على اتخاذها حيال وضعه                

وقال الوزير مئيـر     .يفعل ذلك ليبرر لمعارضيه بقاءه على كرسي رئيس الحكومة        الداخلي المأزوم، لكنه    
شيتريت لالذاعة العبرية أمس انه يستغرب الحديث عن الثمن الذي ستدفعه اسرائيل في مقابل السالم مع                

وأضاف انه شخصياً يؤيد إعادة الجوالن كله شرط تـأجيره السـرائيل            . سورية قبل انطالق المفاوضات   
، وفي حال تبين انها صادقة تتم إعادة الجوالن         "يتم خاللها التأكد من النيات السلمية لسورية      " سنة   25لمدة  

  .مع انتهاء فترة االستئجار
 الديني الشرقي ايلي يشاي ان الزعيم الروحـي للحركـة           "شاس"وقال نائب رئيس الحكومة زعيم حزب       

 من أجل عـدم هـدر دم يهـودي          "مقابل السالم األرض في   "الحاخام عوفاديا يوسف ما زال يؤمن بمبدأ        
لكن فقط بعد أن تتأكد اسرائيل مـن النيـات          "واحد، وأنه من هذا المنطلق سيؤيد االنسحاب من الجوالن          

وأضاف انه طالما تصر سورية على التحالف مع ايران ومحور الشر، فلـن يكـون ممكنـاً                 . "السورية
الملـف  "ان  ) ليكـود (جية السابق النائب سـلفان شـالوم        وقال وزير الخار   .التوصل الى أي اتفاق سالم    

فيما سورية تدعم االرهاب وتـؤوي      "، لكن ليس من الحكمة الخوض فيه اآلن         "السوري ملف استراتيجي  
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واستهجن  . الجوالن بعد االنسحاب منه ليس واقعياً      "استئجار"وأضاف ان الحديث عن     . "تنظيمات ارهابية 
. ين نتانياهو بأن حافظ االسد وافق على وجود اسرائيلي في جبل الشيخ           نيامبشالوم تصريح زعيم حزبه،     

بل السؤال هو هل وافق نتانياهو على االنسحاب الكامـل          "واضاف انه لم يسمع من قبل عن موافقة كهذه          
وهاجم نواب اليمين المتشدد رئـيس الحكومـة         ."من الجوالن في مقابل وجود اسرائيلي في جبل الشيخ؟        

األرض في مقابـل    "، وقال الوزير أفيغدور ليبرمان ان معادلة        "يديعوت احرونوت "ليه في   على ما نسب إ   
الـديني المتطـرف    " مفدال" ليست مقبولة لديه في الملف السوري، في حين قال النائب من حزب              "السالم

  ."اولمرت مستعد لبيع الجوالن في مقابل البقاء على كرسيه"زفولون اورليف ان 
 دعا الى "المفدال"حزب أن : علي الصالح عن مراسلها لندن من 9/6/2007وسط  الشرق األوأضافت

وقال رئيس المفدال، . استقالة اولمرت الذي اتهمه باالستعداد لبيع الجوالن من اجل االحتفاظ بمنصبه
سة ان استعداد اولمرت للتنازل عن الجوالن هو محاولة يائ"النائب زفولون اورليف، لالذاعة االسرائيلية 

وحث النائب الليكودي جدعون ساعر ". ان الجوالن لن تباع كما بيعت غوش قطيف"وتابع القول . "للبقاء
حزب اسرائيل بيتنا لليهود الروس وحركة شاس لليهود الشرقيين، على االنسحاب من االئتالف الحكومي 

ن ادارته تشكل خطرا ان اولمرت ال يمتلك الشرعية من الشعب لالنسحاب من الجوالن وا"وقال . فورا
  ".على امن اسرائيل

 اليساري، فقد اشاد بالتغيير الطارئ على موقف رئيس " ياحاد-ميرتس "اما يوسي بيلين، زعيم حزب 
من عام ) كانون الثاني(ان اتفاقا مع سورية قائم كأمر واقع منذ يناير "ونقل عن بيلين القول . الوزراء
المفاوضات التي كانت جارية في شيبردزتاون )  الوزراء آنذاكرئيس(، عندما اوقف ايهود باراك 2000

أدعو اولمرت الى ان يبدأ مفاوضات مع سورية في اقرب "وأضاف بيلين . "في غرب والية فرجينا
وهذا من شأنه ان تنعكس آثاره . فرصة من اجل التوصل الى اتفاق يرتكز على المبادرة العربية للسالم

   ."وحركة حماس وايران) اللبناني(على حزب اهللا 
ان سورية " معقبا "الشرق األوسط"وقال جهاد المقدسي، المستشار اإلعالمي في السفارة السورية بلندن لـ
بالنسبة للتسريبات "وأضاف . "مستعدة دوما للسالم واستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة

ئيلية ضعيفة وهي خارجة مهزومة من حرب اإلسرائيلية، نعتقد أنها بالونات اختبار وان القيادة اإلسرا
  ."وما زالت آثار حرب تموز تتجلى على الساحة السياسية اإلسرائيلية

وبخالف المرات السابقة التي تم فيهـا تـسريب         الى أنه   : حلمي موسى  عن 9/6/2007 السفير   وأشارت
اء تغيير حقيقي في الوضعين     أنباء مماثلة، يعتقد معلقون إسرائيليون أن أولمرت اندفع إلى هذا الخيار جر           

فإسرائيل بعد حرب لبنان الثانية ليست بالضبط ما كانت قبـل الحـرب، ونظـرة               . اإلسرائيلي واإلقليمي 
وال يقل عن ذلك أهمية حجم التغييرات التي طرأت         . السوريين لها تقوم على أساس أنها خسرت الحرب       

لى أن الجيش اإلسرائيلي، المـسؤول عـن        وأشار معلقون إسرائيليون إ   . على الوضع العسكري السوري   
تقدير الموقف االستراتيجي، يرى أن إسرائيل لن تخرج رابحة من استمرار التصعيد مع سوريا، معتبرا               
أن كلفة أي حرب مع دمشق ستكون عظيمة وغير مبررة حتى لو كانت نتيجتها تدمير الجيش الـسوري                  

ون أن الجيش قد يكون أشد داعم للقيادة السياسية إن          ويرى معلقون إسرائيلي  . والوصول إلى بوابات دمشق   
هي اختارت التفاوض مع سوريا، غير أن العقبة الحقيقية أمام ذلك ليست الجـيش وال حتى الرأي العام                 

 في المئة يرفـضون التخلـي عـن         84 أمس أن    "معاريف"اإلسرائيلي الذي أظهر آخر استطالع نشرته       
 الضعيف، عاجز عن تحريك عملية استراتيجية بقدر متطلبات السالم          ثمة من يعتقد أن أولمرت    . الجوالن

ولهذا السبب، ليس من المستبعد أن يكون التغيير في موقف أولمرت، الذي كان يرفض قبـل                . مع سوريا 
وحتى إذا كان جديا في ذهن أولمرت والمقربين منه، فمـن           . شهور أي حديث حول الجوالن، غير جدي      

ذا الوقت بالذات، قبل نشر التقرير الكامل للجنة فينوغراد، على قيادة إسـرائيل   الصعب تخيل قدرته في ه    
  . نحو واحدة من أخطر معاركها السياسية الداخلية والخارجية
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بعـض المحللـين    أن  : ادم انتوس والستير مكدونالد    عن مراسليها    القدس من 8/6/2007رويترز   ونقلت
حراز تقدم بخصوص السالم مع الفلـسطينيين المنقـسمين أو   يعتقدون أنه في ظل االحتماالت الضعيفة ال      

ويدرس أولمرت أيضا الرد على      .على الحدود اللبنانية فان المحادثات مع سوريا قد تعزز موقف أولمرت          
وأعرب الون ليل وهو دبلوماسي اسرائيلي       . مبادرة السالم العربية التي أعادت الجامعة العربية طرحها       

ت سرية مع السوريين لسنوات عن اعتقاده بأن قاعدة التفاق بين اسرائيل وسوريا            سابق شارك في اتصاال   
واضاف ليل الذي يرأس حاليا جمعية الـسالم         .اخذة في التشكل لكن مفتاح أي اتفاق يقع في يد واشنطن          
لكن . يةأعتقد أن االتفاق أنجز الى حد كبير للغا       "االسرائيلية السورية التي تهدف لدعم تسوية بين البلدين         

مـع الواليـات    ) الكبيـر (مع سوريا دون االتفـاق      ) الصغير(ال يمكنك المضي قدما يخصوص االتفاق       
وأضاف ليل أن االسد لن يتخلى عن تحالفاته مع ايران دون ضمان الحصول مساعدات ومزايا                ."المتحدة

ها مصر بابرامهـا    أخرى من الواليات المتحدة والقوى الغربية االخرى على غرار تلك التي حصلت علي            
  .1979اتفاق سالم مع اسرائيل في عام 

  
  "األندوف"إسرائيل تتمسك بتفويض  .19

 عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن التفويض إلى القوات الدولية المنتشرة في "هآرتس"نقلت صحيفة 
وأضافت أن . يره يمدد تلقائياً كل ستة أشهر، وإنه ال إمكان لتعديله أو تغي"أندوف"هضبة الجوالن 

إسرائيل لن تحاول أن تستغل فرصة إثارة موضوع الجوالن على جدول أعمال مجلس األمن الدولي من 
أجل إطالق تحذير أمام المجتمع الدولي من تعاظم قوة الجيش السوري وتنامي التنسيق بينه وبين إيران 

 تبذل أي جهد دبلوماسي خاص  عن المصادر نفسها قولها إن إسرائيل ال"هآرتس"ونقلت . وحزب اهللا
حسابات "لمحاولة منع حصول مواجهة مع سوريا، باستثناء رسائل نُِقلَت عبر قنوات تحذر دمشق من 

  . قد تؤدي إلى تدهور الوضع"خاطئة
  9/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  إسرائيل ترفض االقتراح األمريكي بفتح طرق الضفة الغربية .20

إن الحكومة اإلسرائيلية ال ، م سنيه نائب وزير الدفاع اإلسرائيلييأفراقال :  أحمد عبدالهادي،واشنطن
تستطيع أن تنفذ جدول المهام الذي قدمته لها إدارة الرئيس بوش والمتعلق باتخاذ إجراءات متبادلة 

نحن ال نحتاج إلى أي شخص يقول لنا "وقال سنيه  .لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
وأضاف أن حكومة أولمرت ردت على ". غي أن نفعل وفق خطة للعمل، إننا ننفذ بالفعل خطة للعملما ينب

الخطة األمريكية برؤية تقول إنه يمكن تقسيم المهام التي طلبتها واشنطن إلى ثالثة أقسام، قسم جرى 
  . األصليه إسرائيل منتنفيذه بالفعل، وقسم تنوي الحكومة اإلسرائيلية تنفيذه، والقسم الثالث ال توافق عل

  9/6/2007الوطن السعودية 
  

  خمسون مليار دوالر خسائر اإلحتالل اإلسرائيلي في أربعين عاما .21
 50قدر خبراء اسرائيليون تكلفة االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينة طوال اربعين عاما باكثر من 

 .فاظ بقوات عسكرية كبيرة في المنطقةمليار دوالر امريكي ما بين بناء المستوطنات وحمايتها واالحت
 2،5ويبلغ متوسط التكاليف العسكرية واالحتفاظ بسبعة الوية عسكرية في المناطق الفلسطينية السنوية بـ 

وشيدت اسرائيل منذ بداية االحتالل حوالي  .مليار شيكل شامل لمصروفات االنتفاضتين االولى والثانية
 المدنية مثيالتها داخل الخط االخضر بسبب ارتفاع التكلفة االمنية مثل  تجمعا استيطانيا تفوق تكلفتها121

السيارات المصفحة والطرق المنارة باضاءة خاصة واالحتفاظ بقوات عسكرية وشرطية كبيرة حيث يخدم 
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 شرطي يضاف اليها تكاليف مستوطنات قطاع غزة التي تم اخالئها 1000في الضفة الغربية اكثر من 
 .2005عام 

  8/6/2007الة معا وك 
  

  بوش وأولمرت يناقشان استراتيجية مشتركة للشهور الثمانية عشر القادمة .22
أن هناك ضغوطاً عربية تمارس على عباس لعقد لقاء مع " المنار"ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة 

وكشفت المصادر أن اللقاء المرتقب بين بوش وأولمرت سيناقش . أولمرت قبيل سفر األخير إلى أمريكا
 شهراً القادمة، وأن لقاءهما المرتقب هو لقاء 18استراتيجية مشتركة يسير عليها االثنان خالل الـ 

تنسيق وترتيب للخطوات بشأن المسارين الفلسطيني والسوري، وأن اولمرت سوف يطلب من واشنطن 
  . الموافقة على اتصاالت بين تل أبيب ودمشق في محاولة إلبعاد سوريا عن إيران

  8/6/2007الفلسطينية المنار 
  

  يخطئ من يعتقد ان إسرائيل جمدت فعليا خطة التجميع التي طرحها اولمرت: بركة .23
أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، أن : زهير اندراوس -الناصرة 

اء شعبنا الفلسطيني، ويقبله البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يجمع الغالبية الساحقة من أبن
العالم، ولهذا فإن االلتفاف من حوله دون زج أجندات خارجية به، من شأنه أن يساهم في دفع القضية 

وجاء هذا في ندوة عقدها مركز القدس للديمقراطية وحقوق اإلنسان، في أبو ديس،  .الفلسطينية الي األمام
حسين . ن خليل التوفكجي، ووزير األوقاف الفلسطيني دوشارك فيها الخبير الفلسطيني بشؤون االستيطا

 ضرورة خلق حالة شعبية فلسطينية للتصدي للمشاهد ىوأكد بركة عل .علي أبو هالل. الترتوري، ود
اإلجرامية التي تجري داخل الساحة الفلسطينية، وأكد أيضا، أن كل سالح بيد فلسطيني يوجه لفلسطيني 

 الساحة ىوتوقف بركة مليا عند التطورات السياسية الداخلية عل .ةآخر، هو سالح مشبوه بيد مشبوه
 قبل فترة هناك برنامجان فيهما بعض التباينات، برنامج قاده حزب العمل ىاإلسرائيلية، وقال إنه حت

استدرك استحالة االستمرار بحالة االحتالل ولكنه عمل علي التهرب من الحل الحقيقي، وبرنامج ما 
 أن نشأ حزب كديما الذي خرج ببرنامج وسطي يجمع بين االثنين، ىرائيل الكاملة، ال بـ ارض إسىيسم

وهو اإلقرار بعدم القدرة علي االستمرار باالحتالل، ولكن في نفس الوقت االحتفاظ بأكثر ما يمكن من 
، فإنه في وقال بركة، إن هذا البرنامج الذي يبدو إسرائيليا .ارض إسرائيل الكاملة وفق الرؤية اليمينية

حقيقة األمر هو برنامج اإلمالء األمريكي، وقد اتفق عليه أرييل شارون، مع الرئيس األمريكي جورج 
واضاف بركة قائال،  .، وتسلم خالله شارون ورقة الضمانات األمريكية إلسرائيل2004بوش، في العام 

مدت فعليا هذه الخطة كما إن هذا البرنامج حمل اسم خطة التجميع ، ويخطئ من يعتقد ان إسرائيل ج
تدعي، بل هي في أوج تطبيقها، وهذا يبرز باألساس من خالل تكثيف بناء جدار الفصل العنصري الذي 
يهدف الي فرض حدود من جانب واحد مع الضفة الغربية وتحويلها الي كانتونات فلسطينية مغلقة، 

 أما البند الثالث غير المطبق في هذه وتكثيف االستيطان في الكتل االستيطانية وبشكل خاص في القدس،
 .  اآلن، فهو انسحاب جيش االحتالل من المدن والتجمعات الفلسطينيةىالخطة حت

 9/6/2007القدس العربي 
  

  فيما يخص حرية حركة الفلسطينيين  أوامر بيريتسالجيش يرفض تطبيق .24
رة عن وزير الجيش عمير الزال جيش االحتالل اإلسرائيلي يرفض التطبيق الكامل لألوامر الصاد

بيرتس فيما يخص حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في منطقة غور األردن ويصر على تطبيقها بشكل 
وذكرت صحيفة هآرتس ان الجنود االسرائيليين المنتشرين على الحواجز العسكرية  .منقوص وانتقائي
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غوار بعبور الحواجز سيرا على سمحوا من االسبوع الماضي للفلسطينيين من غير سكان منطقة اال
االقدام فيما استمر جنود حاجز تياسير بمنع الفلسطينيين من دخول المنطقة بشكل كامل فيما بينت جولة 
ميدانية قام بها نشطاء منظمة بتسيلم ان جنود حاجز العوجة لم يسمحوا مطلقا باي تغيير في االوامر بما 

 على االقدام في اشارة واضحة النتقائية الجنود في تطبيق فيها امر السماح بمرور الفلسطينيين سيرا
 .االوامر الصادرة لهم 

  8/6/2007فراس برس 
  

 تعيين دان هارئيل نائبا لرئيس هيئة االركان االسرائيلية  .25
 .قرر رئيس االركان االسرائيلي جابي اشكنازي تعيين الجنرال دان هرئيل نائبا له خلفا للجنرال كابلينسي

در صحفية اسرائيلية اليوم ان وزير الجيش عمير بيرتس وافق على تعيين هارئيل الذي واكدت مصا
 عاما حاليا منصب 51ويشغل الجنرال هائيل البالغ من العمر  .سيستلم مهام منصبة شهر ايلول القادم

نسحاب الملحق العسكري االسرائيلي في واشنطن كما خدم سابقا قائدا للمنطقة الجنوبية حيث نفذ مهمة اال
وفي ذات االطار عين رئيس االركان االسرائيلي قائد اذاعة  .من غزة بحكم منصبه في ذلك الوقت

  . عاما ناطقا رسميا باسم الجيش خلفا لميري رغيف46الجيش افي بينيهو 
  8/6/2007فلسطين برس 

  
 غالبية الطيارين في سالح الجو اإلسرائيلي يفضلون ترك الخدمة النظامية : استطالع .26

بين استطالع للرأي شمل الطيارين وكبار الضباط في سالح الجو اإلسرائيلي أن هناك هبوطاً حاداً في 
مدى جاهزية الطيارين وكبار الضباط في البقاء في الخدمة النظامية بعد انتهاء الفترة األولية التي التزموا 

ة أخرى على البقاء في الخدمة من المستطلعين فقط صرحوا بأنهم ينوون التوقيع مر% 45وجاء أن  .بها
ينوون البقاء في % 60النظامية، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن االستطالعات السابقة كانت تشير إلى أن 

ويدعي سالح الجو اإلسرائيلي أن السبب الرئيسي لهبوط حوافز الطيارين في البقاء في  .الخدمة النظامية
  .وخاصة في مجال الهايتكالخدمة هو حجم اإلغراءات التي تعرض عليهم، 

  8/6/2007فلسطين برس 
  

  نتنياهو يعمل لتسريع اإلنتخابات التمهيدية في ليكود .27
بنيامين نتنياهو، أنه بصدد اإلستعداد إلمكانية إجراء انتخابـات      " ليكود"رشح عن مقربين من زعيم حزب       

 على غريمه الذي يروم      وذلك إلغالق الطريق   ،في وقت وشيك  ) البرايمرز(تمهيدية على زعامة الحزب     
زعامة الحزب، سيلفان شالوم، خصوصا أن األخير بدأ في اآلونة األخيرة بتصعيد لهجته ضـد نتنيـاهو                 

وعقّب مقربون لوزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق سيلفان شـالوم، خـصم            .وإبداء تحفّظه على زعامته   
. في ضغط وهو مرتبك ال يدري مـا يفعـل         نتنياهو على زعامة ليكود، بالقول إن نتنياهو على ما يبدو           

  .مؤكّدين أنه، نتنياهو، سيخسر زعامة الحزب في المنافسة مع شالوم مهما كان التوقيت، وشيكا أم مؤجال
  8/6/2007 48عرب

  
 شاس يقرر منح أصواته لبيريس في انتخابات الرئاسة .28

 نائب رئيس الوزراء في زقرر المجلس التوراتي لحركة شاس لليهود الشرقيين، دعم شيمعون بيري
وقال سكرتير المجلس رافئيل  .الجاري) حزيران( يونيو 13انتخابات الرئاسة المقررة في الكنيست في 

بنحاسي ان المجلس اتخذ هذا القرار ألنه يريد ان يؤكد تقديره للسنوات الطويلة التي عمل فيها في خدمة 
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رة في الكنيست للتصويت لبيريس، اال انه تمنى ورغم ان شاس أصدر تعليماته لنوابه العش. اليهودية
 .النجاح لمرشح الليكود ريوفين ريفلين

 9/6/2007الشرق األوسط 
  

  ! مليار دوالر11 إسرائيلي تفوق ميزانية الدولة السنوية بـ 500ثروة أغنى  .29
ا، اإلسرائيلية االقتصادية، في عددها الصادر أخيـر      " ذه ماركر "كشف بحث صحافي خاص أجرته مجلة       

 مليـار دوالر، مـا يـشكّل        81 شخص في إسرائيل بلغت هذه السنة أكثر من          500عن أن ثروة أغنى     
 ! مليار دوالر، فقـط 65عن السنة الماضية، حيث بلغت قيمة ممتلكاتهم وقتها حوالي         % 25ارتفاعا قدره   

 70 التي تبلغ في المعـدل       وتزيد ثروة أغنياء إسرائيل بقيمتها المالية عن ميزانية دولة إسرائيل السنوية،          
أن المليونير اإلسرائيلي اليميني، ِلف ليفايف،      " ذه ماركر "وكتبت  .  مليار دوالر  11مليار دوالر، بحوالي    

فـي أعقـاب   " إسرائيل-أفريقيا"تربع هذه السنة على عرش أغنياء إسرائيل، بعد أن ارتفعت قيمة شركته       
  .استثمارات أنجزتها خارج البالد

  8/6/2007 48عرب
  

  لحين اعماره؟..  المخيم مخيم نهر البارد خارجنازحيإسكان  ..ونروااأل .30
 في لبنـان    االنروابعد أيام على النداء العاجل الذي أطلقته        أنه و : بيروت من 9/6/2007 الحياة   جاء في 

ـ            مليـون دوالر أميركـي      12.7بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات األهلية وطالبت فيه بـ
لتغطية تكاليف المساعدات التي سيتم تقديمها إلى الالجئين الفلسطينيين المتضررين من أحداث الـشمال،              

 ألف  500الحكومة األلمانية   فيما قدمت    ، مليون دوالر  3.5الواليات المتحدة قدمت    أن   أمس،   هاأعلن ممثل 
بحسب و أنه   النمع.  المبالغ في شكل محدد    ةعرفم دونوعد متبرعون آخرون بالمساهمة،     في حين   . يورو
ـ  ف ،خبرته  أمس، أن الحكومة اللبنانيـة      ،كشف في مؤتمر صحافي   قد  و . مليون دوالر  12.7سيتم تأمين ال

طلبت من شركة خطيب وعلمي تقويم األضرار في مخيم نهر البارد بعد انتهاء األحداث، علـى أن يـتم                   
طمأن النازحين الى أن الحكومة اللبنانية      قد  و. بناء المخيم وتأهيله  بعدها وضع خطة وتحديد تكاليف إعادة       

 ،ن مـساكن موقتـة    يمأتأوضح أنه سيتم    و.  بإعادة الناس إلى المخيم ما أن يصير آمناً        ونتعهدي،  االنرواو
 ألـف   29 أن نحـو      من جهة أخـرى،    وأكد. ولن يكون ذلك في خيم لما يشكل من حساسية للفلسطينيين         

 ألفاً فـي    25هتم بنحو   ، حيث أن الوكالة ت    خيم نهر البارد ومحيطه منذ بداية األحداث      شخص نزحوا من م   
 االتـصال   مناشدا إياهم عرف أماكنهم،   ت آالف إلى أنحاء متفرقة، إضافة إلى كثر ال          4ما نزح   فيالشمال،  

الماضي أن عدد سكان المخيم كان في الصيف        ولفت من جهة أخرى، إلى      . ونروا لتقدم لهم المساعدة   البا
أكد في سـياق    و . الذي يضم لبنانيين وفلسطينيين    ه ألفاً يتعلق بمحيط   45رقم  في حين أن     الجئ،   31400

 16قبل األحـداث    ، الذي كان    ونروا يتركز على تأمين حاجات الناس في مخيم البداوي        الأن عمل ا  آخر،  
مـن   أن   ر البـارد، قـال    نهالوضع الحالي في    وعن  .  ألفاً 37 وربما بلغ    اليومتضاعف  ، وقد   ألف الجئ 

 آالف شخص ما زالـوا فـي المخـيم          5 و 3هناك بين   ه قدر أن    الصعب معرفة ما يجري في داخله، لكن      
 اسـتقبل القـائم      كـان قـد    السنيورة إلى ذلك تجدر االشارة إلى أن        .يعيشون في ظروف صحية خطيرة    

دوالر للمتضررين في شمال  ماليين 5باألعمال الكويتي الذي أعلن أن أمير دولة الكويت أمر بتخصيص          
  . المساعدات سيوزعها الهالل األحمر الكويتي بالطريقة التي يراها مناسبة هذهلبنان، موضحاً ان

أكثريـة االتـصاالت    أن  : البداوي في تحقيق له من مخيم     9/6/2007 السفير    مراسل  غسان ريفي  وذكر
 ليتمكن فلسطينيو البارد مـن      ،ة على ضرورة ان يتوقف القصف بشكل نهائي عند الصال         ت باالمس تركز

 في مخيم البداوي واجبا دينيا يسبق الصالة فحسب، بل تعدته الى            تهالم تعد خطب   التي   أداء صالة الجمعة،  



  

  

 
 

  

            18 ص                                    747:                                 العدد9/6/2007السبت : التاريخ

اللقاء التشاوري االسبوعي الموسع حيث يتقاطر النازحون لالطالع على آخر التطورات، ومعرفة ما آلت              
 إيجابية   إن كانت  الخطبةمع االشارة إلى أن     . السلمية المطروحة إليه المساعي ومبادرات الحلول السياسية      

على صعيد تطور الحلول والمبادرات أسست لساعات هادئة بعد الصالة في المخيم، أما إذا كانت سـلبية                 
ومن دون أفق على هذا الصعيد، فانها تؤدي الى فترة ملتهبة جدا لجهة التظاهرات االحتجاجيـة والتـي                  

ون استثناء يعمل على تجنبها، خشية من ان تخرج عن السيطرة، وتمتد الـى خـارج                بات الجميع من د   
إال ان ما كان شغل بال النازحين أمس وخصوصا بعد تجدد االشتباكات العنيفة صباحا، هو مـا                 . المخيم

يجري التداول به في وسائل االعالم لجهة حذف مخيم نهر البارد عن الخارطة، وتوزيع أهله على باقي                 
خيمات وذلك في إطار سياسة دمج بعض المخيمات التي من المفترض ان يكون مخـيم البـارد أول                  الم

ن المخيم لم يدمر بالكامل، والى أن       أ  في خطبة الجمعة،   ضحاياها، ما دفع الشيخ وليد أبو حيط الى التأكيد        
ـ                 د اكثـر مـن     هناك منازل كثيرة جدا ما تزال صالحة للسكن، وال ضير في ان يقطن في المنزل الواح

ليس تعلقا بجدار وال    معتبرا أن ذلك    . عائلة، مشيرا الى أن ثمرة المبادرات عنوانها الحفاظ على ما تبقى          
مخيم البارد في هذه المرحلة يجب ان يبقى مخـيم          حيث أن   تعلقا بتراب، بل هي قضية لها أبعاد سياسية،         

واقع الفلسطيني بل تنعكس على كل الـشمال        مؤكدا ان المبادرات االيجابية ال تنعكس فقط على ال        . البارد
  . اللبناني

  
    وهواجسهميتحدثون عن معاناتهم نهر الباردمخيم نازحو األيام األخيرة من : تحقيق .31

العثور على عائالت نزحت للتو من مخيم نهر البارد لالجئين الفلـسطينيين            :  ناجية الحصري  –البداوي  
 ،ن آالف النازحين مع اطفالهم تفيض بهم البيوت والمـدارس         على رغم أ  . الى مخيم البداوي، ليس سهالً    

اهل مخيم البداوي يعرفون بعـضهم       .الى االزقة حيث يجلس الرجال منهم على االرصفة يتأملون الفراغ         
بعضاً بدقة لكن احوالهم تغيرت مع نزوح شركاء لهم في اللجوء الى مخيمهم، ويزيد من قلقهم ان ثمـة                   

 ليل اول من امس، وان بشكل محدود في المخيم يحذر من توسـيع رقعـة                ،سالمبياناً وزع باسم فتح اال    
 وهم كانوا اول مـن طالـب   ،ال يدرون اذا كان ثمة خاليا نائمة للتنظيم في مخيمهمحيث أنهم    .المواجهة

 شهراً بعد صدام مسلح، خصوصاً انه يتردد ان ثمة مريدين كثراً لهذا التنظيم من انـاس                 11برحيله قبل   
 أما النازحون فيصف أحد الخارجين الجدد من جحيم المعارك، المعانـاة التـي              .ور عمل تنظيماتهم  محظ

 في منزل مؤلف من غرفتين ومنافعهما منذ اليوم االول           إلى العيش   فرداً  35كانوا يعيشونه بعد إضطرار   
يومين، فاذا بهـم     لن تستغرق اكثر من      "شلعوطين"ان عملية القضاء على      بعد أن ظنوا     .لبدء االشتباكات 

، موضحا   آالف 5يقدر عدد المدنيين الذين ال يزالون في المخيم بنحو          هو  و .يحاصرون فيه عشرين يوماً   
 ، حيث يمكن تقدير العدد من لحظة وصول سيارات االسعاف التي تحمل الخبز ومياه الشفة الى المخيم              أنه  

ا ونا ك همعام، وتروي زوجته ان أياماً مرت علي      يندفع اآلالف الى المكان ألنها المصدر الوحيد للتزود بالط        
 قبل ان يسمح بدخول سيارات االغاثة الى        ، من اكله  ونتمكني ل هم فيها العفن عن الخبز المتبقي لدي      ونزيلي

يفضل النازحون الجدد عدم االدالء بتفاصيل عن عناصر فتح االسالم، تـارة ألنهـم ال                إلى ذلك    .المخيم
 هملكـن  .هم خشية سلطتهم  وسايري ان   هم الن هؤالء كانوا مسلحين وكان علي      يعرفون الكثير، وتارة اخرى   

يجمعون على ان غالبيتهم من السوريين وتحديداً من حماه وحلب، ومعهم لبنانيون وسعوديون ويمنيـون               
 يلفت شاب إلى أنهم   و. مزودون بكل انواع السالح حتى المطارق واقنعة الغاز       وهم  ومغاربة وعراقيون،   

ـ   السكان داخل المخيم، إال أنه     ولون خالل القصف الذي يستهدفهم التوغل الى محيط منازل        كانوا يحا   نا ك
 عن انهم كانوا ينفقـون      ،ويتحدث كثر ممن كانوا على احتكاك معهم       . طردهم فينسحبون وال يجادلون    يتم

ويروي . الدينالمال من دون مجادلة وحاولوا على مدى سنتين التقرب من الشبان واالوالد بحجة تعليمهم         
احد النازحين ان مقاتلي فتح االسالم جاؤوا الى المخيم تحت غطاء فتح االنتفاضة ولم يتجاوز عددهم في                 

ـ    واستقروا في مركز صامد والتعاونية تحديداً، وهما مكانان يضمان ترسـانة            ، شخصاً 40ذلك الحين ال



  

  

 
 

  

            19 ص                                    747:                                 العدد9/6/2007السبت : التاريخ

ز رفعوا راية فتح االسالم وازالـوا       بعد ايام على حرب تمو    إال أنهم و  من السالح المخزن تحت االرض،      
حاولوا التقرب من الناس فصاهروا عائالت لكن سرعان ما طلبت نـساء            كما أنهم   راية فتح االنتفاضة،    
ويضيف نازح  . صاروا يكفّرون الناس ويمنعون الموسيقى وحتى التلفزيون      حيث  ،  همالطالق بسبب تشدد  

هم كان يأتي سائحاً الى المخيم ال سيما العرب مـنهم      بعض، ف آخر ان عناصر هذا التنظيم راحوا يتكاثرون      
ويـشير   . ماذا كانوا يفعلون بعد ذلـك  أحددريي  ، دون أن وكانوا يعبرون على الحواجز االمنية اللبنانية     

 الى ان احدهم تمكن من ان يقفز من على دراجة           ،شاب كان تابع عرضاً عسكرياً لفتح االسالم عند البحر        
عة قصوى ويطلق النار على هدف في البحر ويصيبه، في داللة الـى تـدريبات               نارية كانت تسير بسر   

يبدون في مقتبل العمر وهم متعلمون جداً، ويشير الى         ضيف قائال، أنهم    وي. عسكرية متفوقة خضعوا اليها   
مـة  ن ث أان المقاتلين الذين يصابون منهم خالل االشتباكات الدائرة حالياً يطببون انفسهم بانفسهم اذ يبدو               

   .اطباء بينهم او ممرضين
 بسبب الكوارث التي حلت علـيهم نتيجـة االشـتباكات           ، كرههم لمقاتلي فتح االسالم    ونال يخف  النازحون

 ينتقدون في الوقت نفسه القصف       النازحين  مصرون على القتال حتى الموت، لكن      همالدائرة، خصوصاً ان  
 تجاوز رقعة تمركز فتح     همالدمار بحسب مشاهدات   حيثالعشوائي الذي يستهدف المخيم براً وبحراً وجوا،        

هـذا   عن وجود عناصر لحركة فتح في المخيم يمنعـون مـسلحي             ونويتحدث .االسالم الى وسط المخيم   
 إن  . بل انهم ينسقون مع الجيش اللبنـاني       ، من التسلل الى المخيم القديم لكنهم ال يتصادمون معهم         التنظيم

، وهـواجس   هم الخوف من عدم العودة الى منازل      ،لبارد اكثرها تردداً  هواجس كثيرة تقلق اهل مخيم نهر ا      
ويعتقد كثر ان فتح تحـاول  . اخرى تقلق الحزبيين منهم ابرزها لمن سيكون النفوذ في المخيم بعد العودة؟ 

ويبقـى  . تثبيت اقدامها في المخيم منذ اللحظة، بعدما تجردت من قوتها في ظل النفوذ السوري في لبنان               
 وال يخشون ان يكون الثمن خسارة العالقـة         ،االكبر كيفية التخلص من فتح االسالم بأقل االثمان       الهاجس  

  .مع الجوار اللبناني
  9/6/2007الحياة 

  
  لدعم صمود أهلها أمام سياسات التهويدقدس الدعوة لتأسيس صندوق خاص بال .32

 على مدار يـومين  فـي         أوصى المشاركون في مؤتمر من اجل القدس  الذي انعقد          :سمير حمتو  - غزة
 لدعم صمود أهلها أمام سياسات التهويد       لمدينة بضرورة تأسيس صندوق خاص با     ،القدس وغزة وبيروت  

وشدد المشاركون على ضرورة وقف كافة أشكال التطبيع مـع سـلطات             .واالستيطان التي تتعرض لها   
من خالل منـاهج التربيـة       والقدس بخاصة    ،االحتالل، والعمل على تعزيز الوعي بقضية فلسطين عامة       

عقد وتنظيم المزيد من المـؤتمرات والنـدوات        ، إضافة إلى    والتعليم في الوطن العربي والعالم اإلسالمي     
حول مدينة القدس، للتأكيد على عروبتها وإسالميتها، خاصة في الدول األجنبية لكسب التأييـد والـدعم                

  .السياسي للقضية الفلسطينية
 9/6/2007الحياة الجديدة 

  
  رسالة تضامن من مروان البرغوثي إلى المطران عطااهللا حنا .33

 رجال الدين   ثمن فيها جهود  تلقى المطران عطااهللا حنا رسالة تضامن مؤثرة من مروان البرغوثي، حيث            
العرب وعموم أبناء الطائفة األرثوذكسية العربية على جهودهم فـي الـدفاع عـن االوقـاف العربيـة                  

  .تصديهم لسياسات تهويد المدينة المقدسة، وهااألرثوذكسية ومنع تسريب
  8/6/2007 48عرب
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 نتيجة ظروف الحصار يفكرون بالهجرة  غزة وقطاع الغربية من شباب الضفة44% .34

معطيات فلسطينية شبه رسمية، لعدم وجود جهة رسمية فلسطينية ترعي ذكرت :  اشرف الهور-غزة 
 2006تقدموا بطلبات رسمية للهجرة منذ اواسط  الف فلسطيني 45ن ما يقارب من أامور الهجرة 

 ىفي حين بينت استطالعات رأي اخر .للممثليات االجنبية في االراضي الفلسطينية، هاجر منهم اآلالف
 .من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يفكرون بالهجرة لبلدان اجنبية% 44ان نحو 

 حالة الفقر المدقع بسبب الحصار من المناطق الفلسطينية  تشهدهوذلك بحسب ما تؤكده الوقائع، بسبب ما
بالنسبة للدخل، وان اسرتين  % 65تبين االرقام ان نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت  حيث .الدولي

 % 80تقدر اإلحصائيات ان ما نسبته في حين فلسطينيتين من بين كل ثالث اسر تعيش في فقر مدقع، 
  .ن معونات اجتماعيةمن سكان قطاع غزة يتلقو

 9/6/2007القدس العربي 
  

   قرب الخليل فلسطينيينسقوط شهيد إثر عدوان إسرائيلي على شباب .35
أطلقت ثلّة من قوات المظليين اإلسرائيلية النار على مجموعة من الشباب الفلسطيني إلى القرب من مدينة                

آخر بجروح لـم يفـصح بعـد عـن     الخليل في الضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط شهيد، فيما أصيب    
  .نقلته إلى جهة غير معلومةوقامت قوات اإلحتالل باعتقال المصاب قد و. حجمها

  8/6/2007 48عرب
  

  العنصري  ومواجهات خالل المسيرات الفلسطينية المناهضة لجدار الفصلاتإصاب . 36
تضامنة بريطانية سبعة متظاهرين بينهم مأن :  وفا نقال عنبلعين من 8/6/2007 تقرير االسرى أورد

،  بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل مسيرة حاشدة في قرية بلعين في الضفة الغربيةووطفل، أصيب
حياء للذكرى األربعين الحتالل الضفة إ مجموعة من المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين، هاشارك في

 إلى الدعوةرفض االحتالل، وعلى وقد أكدت الشعارات خالل المسيرة، . الغربية والقطاع والقدس
والتشديد االفراج عن األسرى والمعتقلين وإزالة المستوطنات والحواجز من الضفة الغربية وهدم الجدار، 

تمكنت من عبور الجدار من قد مجموعة من المتضامنين كانت من ناحية أخرى،  و.الوحدة الوطنيةعلى 
الستخدام  ويشار في هذا السياق إلى أن ا. باعتقال ستة منهمواجنود االحتالل قامإال أن الجهة الجنوبية، 

  .أحرقت مساحات واسعة مزروعة باشجار الزيتونقد المفرط لقنابل الغاز 
قوات االحتالل اعتقلت أربعة مواطنين مـن       أن  : 8/6/2007 48 عرب  مراسل موقع   رامي دعيبس  وذكر

لى مصادرة األراضي لـصالح بنـاء جـدار         المشاركين في مسيرة أم سلمونة التي انطلقت لالحتجاج ع        
 في حين أطلقت عشرات األعيرة النارية والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المشاركين            ،الفصل العنصري 

  .في المسيرة
  

   من زيارته أسيريمنع والدة وزير فلسطيني سابقاالحتالل  .37
اعتقاله في الحملة األولى التـي      منعت إدارة سجن مجدو والدة الدكتور عمر عبدالرازق من زيارته، منذ            

 يقبعان في غرفة    ، حيث نجلهلوه  كما منعت إدخال األلبسة ل    . طالت عددا من النواب والوزراء الفلسطينيين     
  .ةسجن واحد

 9/6/2007البيان اإلماراتية 
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  ضد األهالي االحتاللبفعل ممارسات االسرائيليين  سجني جلبوع وشطة سوديتوتر  . 38
حالة من التوتر الشديد، سجني جلبوع وشطة، بعد أن أرغمت إدارة السجنين، أهالي تسود : وفا – جنين

 وقد .األسرى وذويهم على خلع مالبسهم بالكامل بحجة التفتيش، قبل زيارة أبنائهم القابعين خلف القضبان
 تنفيذ ، ينوونينسجنفي السرى االمسؤول الدائرة اإلعالمية في مديرية شؤون األسرى في جنين، أن أكد 

عدة فعاليات احتجاجية واسعة، على هذه الممارسات التي تتنافى مع كافة األعراف والقوانين الدولية 
 .واإلنسانية

  8/6/2007تقرير االسرى 
  

  يدنسون تحت حراسة الجيش مقبرة للمسلمين في الضفة الغربيةمستوطنون .39
 انتقلوا اليها ،ي شمال الضفة الغربيةدنس متطرفون يهودا مقبرة للمسلمين في قرية كفل حارث ف: القدس

 من جهته،بلدية الوقال رئيس  .تحت حراسة عسكرية وذلك للصالة امام قبر مفترض لشخصية توراتية
 األمر .دمروا تسعة شواهد قبور، كما  وكتبوا شتائم على الحيطانعنصريةان اليهود هتفوا شعارات 

الجيش ينظر الى هذا الحادث على انه بمنتهى ان ، مشيرا إلى  مصدر عسكري اسرائيليهكدالذي أ
  .الخطورة

  9/6/2007وكالة سما 
  

   ضوابط قانونية على المعايير الوطنيةعلى  فلسطينيون يشددوناعالميون وكتاب .40
 أكد عدد من اإلعالميين والكتاب خالل حلقة نقـاش نظمتهـا مؤسـسة الـضمير                :نفوذ البكري  - غزة

 أهميـة   ، بجامعة بيرزيت حول التغطية اإلعالمية لحالة الفلتان األمني        اإلنساني وبرنامج دراسات التنمية   
 مـشددين علـى     .توفير الحماية للمؤسسات الصحفية والعاملين فيها وعدم زجها في الصراعات الحزبية          

تناولـت الحلقـة أيـضا       كما   .ضرورة إيجاد ثقافة إعالمية قائمة على المعايير الوطنية واحترام التعددية         
 فيما تم التأكيد على ضرورة اتبـاع المهنيـة          ،اجد وتحويلها إلى منابر إعالمية وتعبئة سياسية      قضية المس 

  .وتوفير الحماية واالبتعاد عن الحرب اإلعالمية
  9/6/2007الحياة الجديدة 

  
  يومينلغلق معبر رفح الحدودي بعد تشغيله  ياالحتالل .41

جانب المصري بـاغالق معبـر رفـح        قال مسؤول حدودي مصري ان اسرائيل ابلغت ال       : مصر -رفح  
تم خالل اليومين    مشيرا إلى أنه     .دون ان تحدد موعدا جديدا العادة تشغيله      ،  يومينلالحدودي بعد تشغيله    

 2235 فلسطينيا في اتجاه االراضي المـصرية و       2291 فلسطينيا بينهم    4526الماضيين السماح بمرور    
  .ةراضي الفلسطينيالفلسطينيا في اتجاه أ

  8/6/2007رويترز 
  

     يطالبون البنوك بتقنين الخصومات على موظفي السلطةنواب فلسطينيون .42
طالب عدد من اعضاء المجلس التشريعى الفلسطيني البنوك العاملة في :  خليل العسلي-رام اهللا 

االراضي المحتلة بمراعاة الظروف االقتصادية الصعبة الذي يعاني منها الموظَفون نتيجةً للحصار 
 وتقليصها إلى أدنى يهمصادي الذي تفرضه سلطات االحتالل، وذلك بتقنين الخصومات المستحقَة علاالقت

ن المصارف مجبرة على تحصيل ديونها عبر خصم ، أوعلى صعيد متصل قال مصرفيون. حْد ممكًن
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ي يؤدى معين من رواتب الموظفين، وذلك حتى ال ينعكس تراكم الديون على بياناتها المالية، االمر الذ
 التوصل الى حل وسط اذا ما ابدت سلطة هم استعدادوا واكد.الى االضرار بالبنوك وبمصالح المساهمين

  . خاصة في بند المخصصات على القروضهمالنقد الفلسطينية مرونة في التعامل مع
  9/6/2007الدستور 

  
   دوليتان لمصور فلسطينيجائزتان .43

 الفلسطيني محمد بالص، الذي يعمـل مـصورا لوكالـة            عبر المصور الصحافي   : ماهر إبراهيم  -غزة  
اسوشيتد برس، عن شعوره بالفخر للفوز بجائزتين دوليتين عن صورة صحافية التقطها في مخيم جنـين                
تظهر مسلحين من سرايا القدس في لحظة إعدام مواطن متهم بالتجسس، والضلوع في جريمـة اغتيـال                 

  .ات اإلسرائيليةاثنين من كوادر السرايا بصواريخ المروحي
  9/6/2007البيان اإلماراتية 

  
   البحرين  قناةوفد اردني الى واشنطن الجتماعات مشروع .44

البحر االحمر الى البحر "يتوجه رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع نقل المياه من :  كمال زكارنة-عمان 
 حسن من اللجنة الفنية امين عام سلطة وادي االردن المهندس موسى الجمعاني والمهندس يوسف" الميت

للمشروع الى واشنطن، اليوم، للمشاركة في االجتماعات الخاصة بمشروع البحرين التي يشارك فيها الى 
  .جانب االردن كل من فلسطين واسرائيل والبنك الدولي

  9/6/2007الدستور 
  

  يؤكدون أن نكسة حزيران ما تزال مفتوحةفي ندوة تحليلية متحدثون  .45
اجمع متحدثون في ندوة تحليلية أقامها حزب الوحدة الشعبية، اول من امس، في : بة ماجد تو-عمان 

شكلت تحوال "، على ان تلك الهزيمة 1967الذكرى األربعين للنكسة والعدوان االسرائيلي العام 
الرد على الهزيمة يأتي "ورأوا ان ". استراتيجيا في الصراع العربي الصهيوني، وبقيت مفتوحة حتى اليوم

  ".بتوفير الدعم القومي للمقاومة الفلسطينية والعربية
    9/6/2007الغد األردنية 

  
  "اليونيفيل" يعترفون بالتخطيط الستهداف نموقوفوو" نهر البارد"قصف عنيف على  .46

شهد اليوم العشرون على أزمة نهر البارد أعنف قصف للمدفعيـة            :9/6/2007 البيان اإلماراتية    ذكرت
المتشدد ما أدى إلى سقوط عشرات من القتلى والجرحى،         " فتح اإلسالم "قع مقاتلي تنظيم    اللبنانية على موا  

في وقت كشف القضاء اللبناني عـن أن        ،  فيما ال تزال جهود الوساطة الفلسطينية متواصلة إلنهاء األزمة        
لمؤقتة في   شخصاً، اعترف بعضهم بالتخطيط الستهداف القوة الدولية ا        35عدد الموقوفين من التنظيم بلغ      

في مخيم نهر البارد مجـددا بعـدما        " فتح اإلسالم "وقصفت قوات الجيش مسلحي     . "يونيفيل"جنوب لبنان   
وأفاد شـاهد   . رفضوا المطالب بتسليم أنفسهم، وقامت المدفعية والدبابات بضرب عدة مناطق في المخيم           

، مشيرا إلى أن أربعة أشخاص      من دون أن يحدد أعدادا دقيقة     " العشرات سقطوا بين قتيل وجريح    "إلى أن   
تجدد القتال العنيـف    "وأوضح مصدر أمني لبناني، رفض نشر اسمه، أنه         . قتلوا في القصف بشكل مؤكد    

فتح (بعد يومين من االشتباكات المتقطعة وجاء بعد ساعات من فشل إسالميين لبنانيين في إقناع مسلحي                
  ".بتسليم أنفسهم) اإلسالم
في غضون ذلك كانت اتصاالت مكثفة تجري مع قيادة الجـيش مـن قبـل         :9/6/2007السفير  وافادت  

رابطة علماء فلسطين من اجل وقف إطالق النار إفساحا في المجال امام ابناء المخيم في تأديـة صـالة                   
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ظهر الجمعة في المساجد، فوافقت قيادة الجيش وساد هدوء حذر على مختلف المحاور لم يخل من بعض                 
 .  الخفيفةالمناوشات باالسلحة

نجحت سيارات للصليب األحمر بالتعـاون مـع         :9/6/2007 الشرق األوسط    وفي سياق متصل اضافت   
في حين قـام وفـد مـن الفـصائل     . الهالل األحمر الفلسطيني في اجالء خمس عجائز من داخل المخيم         

اليـات فـي    بجوالت على بعض السياسيين والفع    " تجمع علماء فلسطين  "الفلسطينية في الشمال وآخر من      
مدينة طرابلس بينهم الرئيسان السابقان للحكومة عمر كرامي ونجيب ميقاتي وعضو كتلة تيار المستقبل،              

 .النائب سمير الجسر، للبحث في آليات تساعد على وقف النار وإيجاد حل
  

  الفرصة مؤاتية لحل يرضي الجميع: علماء فلسطين يجولون على كرامي وميقاتي ويكن .47
جال وفد من رابطة علماء فلسطين على كّل من الرئيسين عمر كرامـي             : لكافي الصمد  عبد ا  -طرابلس  

الداعية فتحي يكن، إلطالعهم على الجهود التي تُبذل من         " جبهة العمل اإلسالمي  "ونجيب ميقاتي، ورئيس    
، الفتاً  "األمر متروك لقيادة الجيش الوطني    "وأكد كرامي للوفد أن      .أجل إيجاد حل لمشكلة مخيم نهر البارد      

اإلجماع اللبناني على دعم الجيش الذي يحتضن المقاومة، ودوره أساسي فـي مواجهـة األطمـاع                "الى  
الجيش قد حقّق الكثير من أهدافه وأعاد هيبته وكرامته في المواجهـات            "، ورأى أن    "اإلسرائيلية في لبنان  

وقف االستنزاف في صـفوف  ضرورة إيجاد حل سلمي في أسرع وقت ل      "، مشدداً على    "حول مخيم البارد  
 إعطاء فرصة لمبادرة    اهمية"من ناحيته، أشار الشيخ داود علي مصطفى الى          ".الجيش والمدنيين األبرياء  

بعد التطورات التي حـصلت فـي المعركـة         "، آمالً   "نسعى الى إنجاحها من خالل التواصل مع المعنيين       
افة الى احترامه وتقديره، من هنـا نقـول إن   األخيرة والتي نرى أن الجيش قد حقّق فيها انتصارات، إض 

داعيـاً الدولـة     ".الفرصة أصبحت مؤاتية أكثر للتوصل الى حل سياسي يرضي اإلخوة اللبنـانيين أوالً            
أن تفتح مجاالً لهذه المبادرة فنتواصل مع جماعة فتح اإلسالم ومع الدولة لكي نصل الى ما                "اللبنانية الى   

الخطوة التي توصـل    "وقدر  ".  اللبنانيين وبذلك نحقق السالمة ألهلنا في المخيم       يحقّق أوالً وأخيراً مصلحة   
اليها التحالف الفلسطيني مع منظمة التحرير لتحقيق اللجنة السباعية المشتركة التي كنا نشكو دائمـاً مـن              

ت مـع  تحديد موعد دخولهم الى مخيم نهر البارد سيكون بعد إجـراء االتـصاال  "وأشار إلى أن     ".غيابها
ما تناهى إلينا على أثر ما حدث بعد المعركة األخيـرة           "وبعد لقائه يكن لفت مصطفى إلى أن         ".المعنيين

لفتح اإلسالم من إصابات في جسم هذه الجماعة، وتخلّي البعض عنها، شعرنا بأن هناك بحثاً عن حـل،                  
عركة مع الجيش، ونرجـو أن      وهذا ما أكدوه في زيارتنا األولى، حيث قالوا بالحرف نحن تورطنا في م            

يبدو أن أمراً ما حصل في مخيم نهر البارد، بما جعل           : "بدوره قال يكن   ".يكون هناك مخرج لهذه األزمة    
ال تظهر وال تفاوض، وبات المنفذ الوحيد للمفاوضة عبر المسوؤل اإلعالمي           " فتح اإلسالم "بعض قيادات   

نركّز علـى مـا     "وأكد أننا    ".م متجاوبة الى حد كبير    شاهين شاهين، إنما نحن نتابع القضية وفتح اإلسال       
 ".اتفقنا عليه مع قيادة الجيش على موضوع التسليم

  9/6/2007األخبار اللبنانية 
  

    وتعتبر انها والجيش مستهدفان معا ترحب بوساطة يكن" فتح اإلسالم" .48
الحركـة  " أميـر "ن إصـابة    نفى الناطق بلسان حركة فتح اإلسالم شاهين شاهين، المعلومات المتداولة ع          

إنهما في صحة جيدة ويقاتالن في      "، وقال   )أبو هريرة (شاكر العبسي أو المسؤول العسكري شهاب قدور        
وعن التغييرات التي حصلت مؤخراً في قيادة الحركة        ". الخطوط االمامية إلى جانب إخوانهم في الحركة      

ـ  رات الميدانية، وال يوجد أي خالفـات فـي         ظروف المعركة تقتضي إجراء بعض التغيي     ": "السفير"قال ل
صفوف الحركة، وهذا الكالم سمعناه منذ بداية المعركة والهدف منـه النيـل مـن عزيمتنـا وإحباطنـا       

نحن نسمع عن مبـادرات     : "وعن موقف الحركة من المبادرات المطروحة قال      ". والتشويش علينا إعالميا  
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كل مباشر، ونحن نشكر الداعية الدكتور فتحي يكن علـى          عديدة، ولكن حتى اآلن لم يتم التحاور معنا بش        
مبادرته، وبالنسبة لنا أي مبادرة تعرض علينا يجب أن تنطلق من تشكيل لجنة تحقيق حيادية يمكـن أن                  
تشارك فيها جبهة العمل اإلسالمي، للنظر في أسباب المعارك التي حصلت في طرابلس ونهـر البـارد،                 

نحـن نتعـرض لحـرب    : "وأضـاف ". ثرها يتم التعاطي بشكل إيجابي  وتحديد من هو المعتدي، وعلى أ     
عسكرية وإعالمية، ونشعر أننا نحن والجيش اللبناني مستهدفون، علماً أننا ال نكن عداء ألحـد، ولـيس                 

  ". عندنا مشاريع أو مخططات كما يتم تصويرنا في اإلعالم
  9/6/2007السفير 

  
   الخروقات في جبل الشيخ  إسرائيلية على خلفية-استنفارات لبنانية  .49

وضع الجيش اللبناني فجر امس في حالة االستنفار القـصوى، فـي مواجهـة            :  طارق ابو حمدان   -شبعا
جيش االحتالل اإلسرائيلي في المرتفعات الغربية لجبل الشيخ جنوبي بلدة شبعا، في اعقـاب الخروقـات                

تي تصاعدت خالل اليومين الماضـيين، عبـر        اإلسرائيلية الجوية والبرية المتواصلة في هذا القطاع، وال       
تجاوز عناصر كوماندوس اسرائيلية السياج الحدودي لعدة مـرات، وإطالقهـم النـار علـى عـشرات                 
المزارعين ورعاة الماشية وترويع المدنيين على طول الخط الحدودي، الممتد من تـالل سـدانة حتـى                 

جرت اتصاالت مكثفة مع القيـادة اإلسـرائيلية،        وعلم في هذا اإلطار ان قيادة الطوارئ أ       . الشحل وجنعم 
طالبة منها وقف خروقاتها المتصاعدة منعا ألية احتكاكات مع الجيش اللبناني، الذي قرر التـصدي لهـا                 

وقد نفت القيادة اإلسرائيلية أن تكون قد خرقت األراضي اللبنانية في تـالل الـشحل               . مهما كانت النتائج  
في أعقاب ذلك، توجهـت صـباح امـس         . نطقة تقع داخل الخط األزرق    جنوب شبعا، مدعية أن هذه الم     

 ترافقهـا   1967عناصر عسكرية لبنانية، سيراً على األقدام الى تالل الشحل وللمرة األولى منـذ عـام                
، حيث عمل فريق التحقيق     "للخط األزرق "، إضافة الى فريق التحقيق الدولي       "اليونيفل"عناصر من قوات    
وتبين أن الخرق بدا واضحاً وحـدد       . لتي كان الكوماندوس اإلسرائيلي يقيم كميناً فيها      على تحديد النقطة ا   

في المقابل، وضع جـيش     .  متراً داخل األراضي اللبنانية في مرتفعات جبل الشيخ        450 الى   300ما بين   
ـ " الميركافا"االحتالل اإلسرائيلي قواته في اعلى حاالت االستنفار، حيث رصدت عشرات دبابات             رج تخ

من مواقعها في رويسة العلم والمرصد والسماقة، لتتمركز في مواقع قتالية مواجهة لمناطق انتشار الجيش               
فـي اجـواء مـزارع      ." كا. ام"وسجل تحليق مروحيات إسرائيلية وطائرة إستطالع دون طيار         . اللبناني
  .شبعا

  9/6/2007السفير 
  

   مثل جعجعاألفضل للبنان تقرره القيادات اللبنانية: فيلتمان .50
، "فلسفتنا هي أن إدارة لبنان تعـود إلـى اللبنـانيين          "أعلن السفير األميركي في لبنان جيفري فيلتمان أن         

مشيراً إلى أن األفضل للبنان أمر ال تقرره اإلدارة األميركية، بل شأن يعود إلى القيادات اللبنانيـة مثـل                   
 دقيقة، أشار بعده إلى أنـه       90جعجع على مدى    كالم فيلتمان جاء بعد لقائه أمس        ".الدكتور سمير جعجع  

أننا نحاول ما نستطيع لخلق الظروف المالئمة       "، مشدداً على    "ليس من شأننا أن نقول لهم ما هو األفضل        "
  برنامج المساعدة والمساندة للجيش اللبناني قوي "أعلن أن و". لتفعيل السيادة وبناء ديموقراطية قوية

  ".لتلبية هذا المطلب"، معرباً عن سعادته "ش وقيادتهومهم، وقد تم بطلب من الجي
  9/6/2007األخبار اللبنانية 
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 خوجة يقود اتصاالت بعيدة عن األضواء وفرنسا تدعو اللبنانيين الجتماع في باريس .51
يقود السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة اتصاالت واسعة يـسيطر عليهـا              : الوكاالت-بيروت

ات المعارضة واألكثرية لترجمة النوايا الحسنة التي ظهرت من قبل الطرفين لحل األزمـة              التكتم مع قياد  
ولفتت أوساط معنية باألزمة إلى أن الدعوة التي وجهها وزير          . السياسية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية     

ي الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس إلى عقد مؤتمر غير رسمي في فرنسا نهايـة الـشهر الجـار                 
الفرنسية التي كانت قـد     - اإليرانية   -لتشجيع الحوار بين اللبنانيين جاءت كمحصلة لالتصاالت السعودية         

وأكـد   .بدأت منذ مدة سعيا إليجاد حل لألزمة بعد إقرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري   
في االجتماع إال أنها ال تعلـق       مصدر بارز في المعارضة اللبنانية أمس أن المعارضة مستعدة للمشاركة           

بالمقابل قال مصدر رفيع في كتلة سعد الحريري إن تيار المستقبل يرحب بفكرة عقد              . عليه آماال عريضة  
   .اجتماع في باريس وإنه سيكون مستعداً للمشاركة فور تسلمه دعوة رسمية

  9/6/2007الوطن السعودية 
  

  " حزب اهللا"ان على يدي سورية ومؤتمر حول اإلرهاب في مدريد يتوقع إشعال لبن .52
قد يكون المؤتمر الذي انعقد في العاصمة االسبانية يومي االربعـاء والخمـيس              : حميد غريافي  -مدريد

الماضيين لممثلين عن الواليات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا وبلجيكـا ودول اخـرى، احـد اهـم                 
السنوات االخيرة الماضية، وذلك بـسبب اشـراف        المؤتمرات التي انعقدت حول االرهاب الدولي خالل        

في ظـل   "جديدة  " دراسة ستراتيجية اطلسية  "حلف شمال االطلسي عليه مباشرة الذي قدم الى المؤتمرين          
شن النظـام  "من ناحية، و" ممانعة النظام االيراني في طهران في حل ديبلوماسي للمسألة النووية االيرانية    

 - على لبنان بهدف اسقاط الدور الدولي فيه، والسيما الدورين االوروبي          السوري في دمشق حرباً ارهابية    
مـشروع  "وقال احد اعضاء الوفد األميركي المشارك في المؤتمر الدكتور وليد فارس مدير              ".األميركي

امـس ان المـؤتمر،     " السياسة"¯في واشنطن ل  " الدفاع عن الديمقراطيات  "في مؤسسة   " مكافحة االرهاب 
 االسالم في   -ان المعركة التي فتحتها عصابة فتح       "ردت اليه من مختلف الدول تشير الى        درس تقارير و  

والتي من المتوقع ان يتبعها فتح جبهات ارهابية اخرى في جنوب لبنـان             ) مخيم نهر البارد  (شمال لبنان   
احل وفي  خصوصاً، هي في الحقيقة قرار اتخذه نظام بشار األسد لمشاغلة الجيش اللبناني على طول الس              

بعض النقاط االخرى في بيروت وهدر طاقاته القتالية والعسكرية ريثما تطلق مجموعات ارهابية اخرى،              
 االسالم، هجومها الواسع على الجيش والقوات الدولية في جنوب لبنان فـي             -وهي اكبر حجما من فتح      

وقد ختم هذا المؤتمر في مدريد اعماله مساء اول من امس الخميس بتوصيات              ".منتصف الصيف المقبل  
 السورية مـن خـارج القـوات        -عدة حيث دعت الى ارسال وحدات مراقبة دولية الى الحدود اللبنانية            

المنتشرة في الجنوب، والطلب الى ألمانيا بتكثيف نشر اجهزة الرصد االلكترونية ونشر            ) يونيفيل(الدولية  
ان من  : وقال الدكتور فارس   .ات اوروبية مشتركة من القوات الخاصة في مواقع سرية في لبنان          مجموع

ان يكون الوروبا مشاركة في ارسال الذخائر والمعدات واالسـلحة الـى الجـيش              "بين التوصيات ايضا    
المؤتمر انه في   اللبناني بموازاة الجسر الجوي األميركي القائم فعالً والذي اكد اعضاء الوفد االميركي في              

  ".تصاعد اذا طلبت الحكومة اللبنانية من واشنطن وبروكسل ذلك
  9/6/2007السياسة الكويتية 

  
  تقرير لمنظمة العمل العربية يعرض التداعيات االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي .53

 مؤتمر يعرض مدير منظمة العمل العربية احمد لقمان تقريره، اليوم، على:  جابر القرموطي-القاهرة 
العمل الدولي المنعقد في جنيف، ويتناول فيه أبعاداً اقتصادية واجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على 

وأشار . 1999 واآلخر منذ انتفاضة األقصى عام 1967فلسطين والجوالن ولبنان، بعضها منذ العام 
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، سياسة تدمير 1967ة عام مارست منذ احتاللها األراضي الفلسطينية والعربي"التقرير الى أن إسرائيل 
منهجي ضد االقتصاد الوطني الفلسطيني، تقوم على أساس تحويل االقتصاد الى تابع، ويكون تطويره 
أسيراً لعالقة غير متوازنة وقسرية مع االقتصاد اإلسرائيلي المتطور واألكبر حجماً، وتحويل األراضي 

وأدت هذه . ئيلية، ومصدراً لليد العاملة الرخيصةالمحتلة الى سوق استهالكية للمنتجات والخدمات اإلسرا
السياسة الى تشوهات بنيوية متأصلة في االقتصاد الفلسطيني، بحيث توسعت النشاطات الخدمية 

وحاولت السلطات الوطنية بعدما فكّت التبعية . والهامشية على حساب النشاطات اإلنتاجية التنموية
إال أن انتفاضة . ات السالم، تأمين المناخ المؤاتي لالستثمارلالقتصاد اإلسرائيلي، عقب توقيع اتفاق

األقصى وتداعياتها وإجراءات االحتالل التي رافقتها، من حصار وإغالق وعدوان ألحق باالقتصاد 
الوطني خسائر فادحة وضعته على حافة االنهيار، ما فاقم المعاناة وترك آثاراً عميقة وسلبية على 

  .الجوانب الحياتية
  9/6/2007ياة الح

  
 الجامعة العربية تندد بقرار الكونجرس األمريكي الداعم الستيالء إسرائيل على القدس .54

أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ اندهاشها ورفضها الكامل للقرار الصادر عن  : واس–القاهرة 
 مدينة القدس  والذى يهنئ اسرائيل باستيالئها على2007 يونيو 5مجلس النواب االمريكي بتاريخ 

ويطالب االدارة االمريكية باالعتراف باالجراءات غير القانونية التي اتخذتها اسرائيل تحت مسمى توحيد 
وأكدت الجامعة، في بيان لها، اليوم، أن هذا القرار يتعارض تعارضا كامال مع مبادئ القانون . المدينة

امل مع قضية االحتالل العسكري االسرائيلي الدولي والقانون االنساني وقرارات مجلس االمن التي تتع
وشددت . لألراضي العربية بما فيها القدس وأنه يقف ضد الشرعية الدولية معلنة رفضها له رفضا كامال

على أن مثل هذه القرارات التي تحرج المصالح االمريكية في المنطقة وتستثير المشاعر على امتداد 
ظى بأي احترام أو قبول مطالبة الدبلوماسية العالمية بعدم االخذ مناطق واسعة في العالم اليمكن أن تح

بهذا القرار الذي يقلب الحقائق ويتجاهل وجود مبادرة سالم عربية ورفض اسرائيل التفاوض بدال من أن 
  .يطالبها بأن تتعامل بإيجابية مع مقترحات السالم المطروحة

 9/6/2007عكاظ 
  

   ممارستها غير القانونية مبارك يطالب إسرائيل بوقفالرئيس .55
أكد الرئيس المصري حسني مبارك، اليوم، التزام مصر الراسخ لضمان ممارسة الشعب : األمم المتحدة

الفلسطيني لحقوقه الكاملة وعلى رأسها حقه في اقامة دولته المستقلة القابلة للبقاء وعاصمتها القدس 
جاء ذلك في كلمة وجهها الرئيس مبارك، . رائيلالشرقية ليعيش في سالم وطمأنينة جنبا إلى جنب مع اس

وألقاها نيابة عنه السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر لدى االمم المتحدة، في االجتماع الخاص الذي 
 عاما على 40عقدته اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني في االمم المتحدة الحياء ذكرى مرور 

والذي أسفر عن احتالل االراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية  1967االعتداء اإلسرائيلي في عام 
  .واألراضي العربية األخرى المحتلة في سوريا ولبنان

وأبرز الرئيس مبارك في كلمته ضرورة ان تبقى ذكرى الضحايا ممن سقطوا جراء اعتداء إسرائيل في 
 تكثيف الجهود الدولية لضمان بدء  حية لتوضح ان حل قضية فلسطين البد ان يتم من خالل1967عام 

  .مفاوضات الحل النهائي في اقرب فرصة ممكنة وفي اطار المبادرة العربية الشاملة للسالم
وحث الرئيس مبارك المجتمع الدولي واللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني على العمل يداً بيد من 

 ضد الشعب الفلسطيني خاصة هجماتها ضد أجل ضمان قيام اسرائيل بوقف ممارساتها غير القانونية



  

  

 
 

  

            27 ص                                    747:                                 العدد9/6/2007السبت : التاريخ

المدنيين وانتهاكاتها المنتظمة لحقوق االنسان والقانون الدولي واالنساني وغير ذلك من الحقوق غير 
  .القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

          8/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

56. ة حقوق اإلنسان أبو الغيط ُيعِرب عن ارتياحه لما جاء في بيان مفوضي  
أعرب السيد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، اليوم، عن ارتياحه لما جاء في البيان : القاهرة

الذي أصدرته مفوضية حقوق اإلنسان باألمم المتحدة حول الذكرى األربعين لالحتالل اإلسرائيلي 
الستشاري لمحكمة العدل الدولية حول جدار لألراضي الفلسطينية من إشارات إلى ضرورة تنفيذ الرأي ا

الفصل العنصري إضافةً إلى انتقاد المسؤولية األممية لسياسة االغتياالت والقصف العشوائي لجيش 
  .االحتالل اإلسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين

          9/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  ستئناف مفاوضات السالمالظروف لم تنضج بعد ال: استنتاج سوري .57
توصل باحثون قريبون من احدى المؤسسات الحكومية في دمشق الى :  ابراهيم حميدي-دمشق 

استنتاجين راهنين، اولهما ان ادارة الرئيس جورج بوش ما زالت على موقفها الرافض وضع استئناف 
ايهود اولمرت الضعيفة ما مفاوضات السالم مع سورية على االجندة االسرائيلية، وثانيهما ان حكومة 

زالت تتحدث عن احتمال السالم العتبارات داخلية ليس اال، وبهدف التهدئة من احتمال الحرب من دون 
نية اجراء محادثات في هذه الفسحة الزمنية الى حين حسم رئاسة حزب العمل بين ايهود باراك وعامي 

ومات المتوافرة، فإن هذين االستنتاجين تم وبحسب المعل. يعالون وبقاء الحزب في االئتالف الحكومي
التوصل اليهما بعد درس جميع االشارات القادمة من تل ابيب وواشنطن بعد زيارة نائب رئيس الوزراء 
االسرائيلي شاؤول موفاز، باعتبار ان االسبوع الماضي كان سورياً بامتياز داخل االوساط السياسية 

وان كان من الصعب الى اآلن الجزم ان كان الجدل الدائر في شأن والعسكرية واالعالمية االسرائيلية، 
احتمالي الحرب او السالم مع دمشق، نابعا من قرار اسرائيلي حقيقي بضرورة وضع النقاط على 
الحروف، او انه مجرد جزء من اللعبة السياسية في اوساط حكومة اولمرت المهتزة بين فريقين، االول 

تقوده وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، من دون استثناء انتخابات حزب العمل في يقوده اولمرت، والثاني 
  .دورها الثاني من هذه اللعبة

ولوحظ في دمشق ان الصحافة االسرائيلية تحدثت في شكل موسع عن الجدل المصطحب بحال خوف 
لسوري بالتزود تجتاح اسرائيل من مؤشرات الى استعداد سورية لحرب الصيف المقبل، اذ يقوم الجيش ا

بصواريخ متطورة وتعزيز وحداته المتمركزة قبالة الجوالن، بحسب الصحافة االسرائيلية التي تحدثت 
ايضا ان الدولة العبرية نقلت رسائل تهدئة الى دمشق عبر قوات االندوف مفادها ان اسرائيل ال تسعى 

  .الى مثل هذه الحرب
االسرائيلي يرون ان الوقت ليس في مصلحة اسرائيل وانه كما الحظ الباحثون السوريون ان قادة الجيش 

ال بد من االسراع في اطالق محادثات سالم مع سورية، واال فان احتمال وقوع الحرب على الجبهة 
الشمالية سيكون كبيرا هذا الصيف، وسط اعتقادهم بأن اطالق المفاوضات مع دمشق سيدفعها الى التخلي 

هللا ووقف دعم المنظمات العراقية والفلسطينية، االمر الذي يؤيده رئيس عن تحالفها مع ايران وحزب ا
  .االركان غابي اشكنازي

 9/6/2007الحياة 
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  اندونيسيا وقطر تؤجالن ادانة ايران بخصوص اسرائيل .58
أرجأت اندونيسا وقطر، يوم الجمعة، صدور بيان مقترح بمجلس االمـن           :  ايفيلين ليوبولد  -االمم المتحدة   

وقـال  . ألمم المتحدة يدين تصريحات للرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد تتوقع تدمير إسرائيل           التابع ل 
جان مارك دو السابليير سفير فرنسا لدى األمم المتحدة، الذي اقترح البيـان، إن الـدعوة إلـى تـدمير                    

 عنـدما   2005وانه يتعين على المجلس أن يرد كما فعل في اكتوبر تشرين االول             " غير مقبولة "اسرائيل  
أحد الوفود لم يحصل    "لكنه أضاف   ". تمحى من على الخارطة   "قال الرئيس االيراني إن اسرائيل ينبغي أن        

وقال دبلوماسيون إن الوفد االول هـو       ." ووفد آخر له تحفظات وسيتشاور مع عاصمته      ... على التعليمات 
جب أن يصدر بيـان مجلـس االمـن         وعلى خالف القرار في   . وفد قطر أما الدولة الثانية فهي اندونيسيا      

وقـال سـابليير انـه      . باالجماع وهو ما يعني بالفعل منح سلطة اعتراض لجميع أعضائه الخمسة عشر           
  .سيحاول مجددا يوم االثنين

  8/6/2007رويترز 
  

   ماليين يورو4مع السلطة بقيمة  المفوضية األوروبية توقع اتفاقية .59
أن وزارة مالية المفوضية األوروبية وقعت مـذكرة        : ام اهللا من ر  9/6/2007الخليج اإلماراتية   جاء في   

 ماليـين   4تفاهم تقضي بإعادة إطالق مساعدات االتحاد األوروبي إلى وزارة المالية الفلسطينية، بقيمـة              
يورو لمساعدتها في إنفاق أموال دافعي الضرائب الفلسطينية بشكل فعال وأن تتم عمليات اإلنفاق بـشكل                

وتعتبر هذه االتفاقية خطوة اولى في اطار مـشروع متكامـل بـين             .  المقاييس الدولية  شفاف طبقا ألعلى  
وأشاد وزير المالية الفلسطيني سالم فياض بالشراكة المتجددة ما بين االتحاد األوروبي والسلطة              .الجانبين

ا فـي الوصـول   إن االتحاد لعب دورا رياديا في العمل مع السلطة الفلسطينية لمساعدته"الفلسطينية وقال  
، مؤكدا إن الدعم لدائرتي التدقيق المـالي        "إلى أهدافها في مجال إدارة األموال العامة بشكل فعال وشفاف         

الداخلي والرقابة الداخلية في الوزارة سيساعدني في ضمان العمل بما ينطبق مع أفضل المقاييس الدولية               
كافة الضمانات بأن يتم صـرف أمـوالهم        بحيث يمكن للحكومة أن توفر إلى كل دافع ضرائب فلسطيني           

ومن جانبه اشار جون الى النتائج الرائعة التي حققها فيـاض وطاقمـه فـي ظـل       .بشكل قانوني وأمين  
ظروف بالغة الصعوبة وقال إن هذا المشروع سيساعد على ضمان أن تـتم إدارة األمـوال الفلـسطينية                  

 في برنامج مساعدة رئيسي لمدة عامين إلى دائـرة          وأعلن ان االتحاد األوروبي سيعيد البدء      .بشكل سليم 
  .الجمارك في السلطة الفلسطينية وإعادة بدء المساعدة إلى إدارة الضرائب

أن دبلوماسيون غربيون قالوا، يوم الجمعـة، ان        :  ادم انتوس  -من القدس    8/6/2007رويترز  وذكرت  
برامج المـساعدة لتخفيـف الـضغوط       االتحاد االوروبي ومانحين غربيين اخرين يدرسون توسيع نطاق         

المالية على السلطة الفلسطينية التي تقود حكومتها حركة المقاومة االسالمية حماس والتي تـرزح تحـت        
وذكر دبلوماسيون أن أحد المقترحات التي يدرسها االتحاد االوروبي يدعو الـى توسـيع              . وطأة عقوبات 

جزء من مدفوعات السلطة الفلسطينية المتـأخرة لـشركات         االلية الدولية المؤقتة الحالية بما يسمح بدفع        
  .فلسطينية تابعة للقطاع الخاص

  
 حماس ترسل اشارات قد تكون مفيدة بالنسبة لمسيرة السالم : بلير .60

، ان  "الجزيـرة انترناشـنل   "اعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، الجمعة في حديث مع قناة            : غزة
ماس ترسل اشارات قد تكون مفيدة بالنسبة لمسيرة السالم غير انه عليهـا ان              حركة المقاومة االسالمية ح   

ان بعض االشارات التي ترسلها حماس ليست بال فائدة لكننا في           "وقال   .تكون اكثر وضوحا بشأن نواياها    
ان الحل الوحيـد  . ان المشكلة مع حماس بسيطة جدا"واضاف بلير  ".حاجة الى معرفة اين تتموضع فعليا  

المشكلة هي معرفـة    "واوضح   ".حل يقوم على دولتين اي دولة اسرائيلية ودولة فلسطينية قابلة للحياة          هو  
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وقال بليـر الـذي يغـادر        ".كيف سنتفاوض مع حماس حين تقول ان اسرائيل ال تملك الحق في الوجود            
مع حركة  يونيو، انه يقر بشرعية فوز حماس التي شكلت حكومة وحدة وطنية            /  حزيران 27السلطة في   

وتأتي تصريحات بلير في الوقت الذي ضـاعف         .فتح لكن المشكلة تكمن في رفضها االعتراف باسرائيل       
فيه المسؤولون االميركيون في االيام االخيرة اشارات تظهر رغبتهم في وضع حد للمقاطعة االقتـصادية               

  .2006مارس / المفروضة على الحكومة الفلسطينية منذ تولي حماس رئاستها في آذار
  8/6/2007وكالة سما 

  
  ميركل تنتقد احدث تصريحات من ايران ضد اسرائيل .61

ادانت المستشارة االلمانية انجيال ميركل، يوم الجمعة، تصريحات الرئيس االيراني محمـود            : هايلجيندام
وقالت ميركل للصحفيين في ختـام قمـة لمجموعـة          . احمدي نجاد بأن العد التنازلي لدمار اسرائيل بدأ       

  ."اجد تصريحات رئيس ايران عن اسرائيل غير مقبولة على االطالق"ماني الث
  8/6/2007رويترز 

  
  "إسرائيل"من سياسة  منظمات خيرية بريطانية تحذر .62

أطلقت منظمتان خيريتان، تعتبران األبرز دوليا، حمالت تهدف الى شجب السياسات           :  عمر حنين  -لندن  
تلة، وتحذير الرأي العام العالمي من المخاطر التي يتعرض لها          اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المح    

المؤيدين لها بأن يبعثوا برسائل الـى وزيـرة الخارجيـة           " كريستيان ايد "وطالبت منظمة    .الفلسطينيون
 لمطالبتها باستغالل نفوذها من أجل بناء الجسور والحـوائط فـي الـشرق               البريطانية مارغريت بيكيت  

  .ارة الى جدار الضم العنصري في الضفة الغربيةاألوسط، وذلك في إش
  9/6/2007الخليج اإلماراتية 

 
  أعضاء في مجلس الشيوخ يطرحون مشروع قرار يجدد التزام واشنطن السالم .63

في خطوة استثنائية للكونغرس، قدم ثمانية اعضاء مرموقين في مجلس الشيوخ           :  جويس كرم  -واشنطن  
العالقات الخارجية تعيد التـزام واشـنطن بعمليـة الـسالم بـين             االميركي، أمس، مسودة قرار للجنة      

مضاعفة الجهود الديبلوماسية لبـدء     "االسرائيليين والفلسطينيين، وتحض ادارة الرئيس جورج بوش على         
  .2008، قبل انتهاء واليته الثانية عام "المفاوضات وجعل تسوية الدولتين أولوية

  9/6/2007الحياة 
  

  اسرائيل الخاسر األكبر من الحرب في العراق: ابقمسؤول استخباراتي س .64
انه اذا كانت القاعدة وايران هما الرابحان       "قال مسؤول سابق في المخابرات المركزية االميركية        : رام اهللا 

وأشـار بـروس رايـدل المـسؤول        ". الكبيران في حرب العراق فإن اسرائيل هي الخاسر االستراتيجي        
مع صحيفة يديعوت االسرائيلية، الى ان قرار ادارة بوش بشن الحرب على            االميركي السابق، في مقابلة     

العراق ساعد القاعدة على ان تتعافى مجددا وباتت ايران قاب قوسين أو ادنى من انتاج قنبلة نووية فـي                   
وأوضح رايدل ان حرب العراق في بدايتها كانت لصالح اسرائيل من ناحيـة ان              . غضون خمس سنوات  

عربية القوية لم تعد موجودة لكن سياق االحداث في هذه الحرب ال يصب فـي مـصلحة                 احدى الدول ال  
  .اسرائيل مطلقا

  9/6/2007الحياة الجديدة 
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  اقامة منصة في كوبا تمثل ثالث قارات تضامناً مع الشعب الفلسطيني .65
بالتنسيق مع سـفارة    ، اليوم،   "أوسبال"اقامت منظمة تضامن شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية         : هافانا

 عامـاً علـى     40من القارات الثالثة تضامناً مع شعبنا وقضيته بمناسبة مرور          " منصة"فلسطين في كوبا    
  .االحتالل اإلسرائيلي

 9/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  التشيك أكثر انحيازا إلسرائيل لضعف التحرك العربي .66
للحزب الشيوعي التشيكي ورئيس العالقـات الدوليـة فـي          عضو اللجنة المركزية    :  براغ -أسامة عباس 

المسؤولين السياسيين التشيك فـي دعـم ومـدح         " مبالغة"الحزب حسن شرفو شرح للجزيرة نت أسباب        
شتمه المقاومة الفلسطينية هو ضـعف  "إسرائيل، قائال إن أهم أسباب تمادي رئيس الوزراء توبوالنيك في     

 التشيك سواء كان هنا في براغ عبر الدبلوماسـية أو فـي الـدول               الموقف العربي والرد المناسب على    
يشار في هذا الصدد إلى أن مواقف وزير الخارجية         ". العربية المعنية بالقضية الفلسطينية والصراع هناك     

التشيكي السابق تسيريل سفوبودا تجاه دول الشرق األوسط وإسرائيل كانت تتسم بالتشدد لصالح أميركـا               
  .وإسرائيل

ا رئيس الحزب الشيوعي التشيكي فليب فويتخ فقدم رسالة احتجاجية رسمية تلقت الجزيرة نت نـسخة                أم
منها موجهة لتوبوالنيك يطلب منه االعتذار بشكل رسمي عما صدر عنه من تصريحات مسيئة للـشعب                

 كل يوم في    التي مارستها وتمارسها إسرائيل   " األفعال اإلجرامية "الفلسطيني ويشرح من خاللها موقفه من       
  .المنطقة العربية

  8/6/2007الجزيرة نت 
  

   يوافق على تطبيع العالقات مع إيران في مصراألزهر .67
وافق شيخ الجامع األزهر، على إرسال أكاديميين يتبعون له للتدريس في الجامعات اإليرانيـة،              : القاهرة

مقررات والكتب الدراسـية بـين   وكلية أزهرية يتم إنشاؤها في طهران، كما وافق على تبادل المناهج وال           
وجاء هـذا التطـور      .الجانبين، والسماح ألساتذة إيرانيين بإلقاء محاضرات في كليات األزهر في مصر          

الهام في أعقاب حالة من التقارب بين البلدين نشطت إثر زيارة محمد خاتمي للقاهرة قبل بضعة أشـهر،                  
وقد شدد المستشار الثقافي بالسفارة اإليرانيـة،        .نهماوتبادل مسؤولي البلدين الترحيب بعودة العالقات بي      

على األزهر أن يتسع ليشمل كـل       موضحا أن   تعميق العالقات ألقصي درجة بين األزهر وطهران،        على  
  .العالم اإلسالمي، ألنه يتميز بالتوسط واالعتدال

  8/6/2007 قدس برس
  

 ما هي مستجدات الخطة الصهيونية للشرق األوسط  .68
 التي أصدرها المعهد اليهودي لشؤون األمن 474ت فقرة في الورقة االستراتيجية رقم ورد: الجمل

إن القيام بعملية تغيير النظام هي هدفنا وغايتنا التي نسعى لتحقيقها في كل من لبنان : (القومي، تقول
 أن تختار وقد كتبنا منذ وقت طويل بأن هناك ثالثة طرق يمكن استخدامها إلنجاز تلك الغاية،. وسوريا

هذه األنظمة تغيير نفسها، أن يتم إسقاطها بواسطة شعوبها، أن يتم الهجوم عليها من الخارج بذريعة أنها 
 ).تهدد العالم الخارجي

 :الداللة والمضمون• 
الفقرة التي وردت في ورقة المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي تعتبر بمثابة إعادة اإلنتاج لما ورد عام 

حديث على لسان زئيف جابوتنسكي الزعيم الصهيوني، وذلك في مقاله الذي نشرته صحيفة م من 1915
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إن التطلع المستقبلي الوحيد بالنسبة إلينا : (م، والذي قال فيه1915 تشرين الثاني 30دي تريبيون بتاريخ 
 .)ة للوقتومهمتنا هي أن نحضر لهذا التطلع المستقبلي، وكل ما عدا ذلك هو مضيع.. هو تقطيع سوريا

يتوجب علينا االستعداد من أجل المضي قدماً : (م، وقال1948وبعد ذلك جاء ديفيد بن غوريون في عام 
والنقطة . في مواصلة الحملة، وغايتنا هي أن نحقق النجاح الباهر في تحطيم لبنان، األردن، وسوريا

 ...).األضعف هي لبنان
من (، وقال فيها )1982 للشرق األوسط في عام خطة الصهيونية(أما عوديد اينعون، فقد وضع الـ

الواضح أن االفتراضات العسكرية المذكورة أعاله، والخطة بشكل عام، تعتمد أيضاً على استمرارية أن 
يكون العرب في حالة انقسام أكثر مما هو عليه اآلن، وأيضاً في حالة افتقار ألي حركة جماهيرية 

 عربية أياً كان نوعها، سوف تساعدنا على المدى القريب، -يةومن ثم فإن أي مواجهة عرب.. حقيقية
وسوف تؤدي إلى تقصير الطريق باتجاه الغاية والهدف األكثر أهمية والذي يتمثل في تحطيم وتقسيم 

 ..).وأيضاً سوريا ولبنان.. العراق إلى محافل طائفية
 :النموذج التطبيقي• 

، واإلسرائيلية يشير إلى جملة من الوقائع واألدلة المادية التي األداء السلوكي للسياسة الخارجية األمريكية
 أمريكا يمضي باتجاه تنفيذ الغايات واألهداف التي ظلت تتكرر بدءاً من عام -تؤكد بأن تحالف إسرائيل

 .، وحتى اليوم1982م، وعام 1948، مروراً بعام 1915
 اعتبارات االستدالل على الكل بالجزء، التحليل الكلي والتحليل الجزئي مترابطان، وذلك على أساس

فإن ما يحدث على الواقع الميداني من وقائع جزئية يؤكد ذلك، وهي : وعلى سبيل المثال.. والجزء بالكل
 :وقائع يمكن تناولها من منظور التحليل الجزئي على النحو اآلتي

الل العراق، وبعد فترة من وضع  العربية، تمت عملية غزو واحت-بعد تزايد الخالفات العربية:  العراق-
 اثنية، -العراق تحت االحتالل العسكري، برزت أولى الخطوات العملية لتقسيم العراق إلى محافل طائفية

والقاضي ) ومن ورائها إسرائيل(وذلك عن طريق الدستور العراقي الذي وضعته السفارة األمريكية  
 .يص الموارد النفطية الخاصة بكل كيان بشكل منفصلبتقسيم العراق إلى ثالثة كيانات فيدرالية، وتخص

 - برغم عدم احتالل األردن، فقد تم بالكامل وضع األردن تحت الوصاية اإلسرائيلية:  األردن-
 األردنية التي تم التوقيع عليها في منطقة وادي عربة، -األمريكية، بموجب اتفاقية السالم اإلسرائيلية

المؤسسية السيادية األردنية مجرد فروع لرصيفاتها من إسرائيل، وهي اتفاقية جعلت من الهياكل 
فالمخابرات األردنية، والشرطة األردنية، هي مجرد فروع للمخابرات اإلسرائيلية والشرطة اإلسرائيلية، 

وال ).. حماية الملك(كذلك فالجيش األردني هو عبارة عن كيان صغير يقوم فقط بأداء مهمة واحدة هي 
وقد استطاع األمريكيون والبريطانيون النجاح في تكييف المذهبية العسكرية .. ضايا األخرىشأن له بالق

 .والقتالية الخاصة بالجيش األردني وقوات الحرس الملكي بما يتالءم مع أداء هذه المهمة
لياً األسواق األردنية واالقتصاد األردني، أصبحوا ال يمثلون سوى فروعاً من األسواق اإلسرائيلية، وحا

وبكلمات )..  اإلسرائيلية غير المعلنة-العالقات االقتصادية العربية( يعمل االقتصادي األردني كممر لـ
أخرى فقد أصبح االقتصاد األردني يقم بدور حصان طروادة االقتصادي اإلسرائيلي داخل االقتصاد 

ربية المختلفة بسبب قيام الكثير العربي، وذلك بدليل انتشار الكثير من السلع اإلسرائيلية في األسواق الع
من الشركات األردنية بتمرير السلع اإلسرائيلية بعد تغيير شهادات األصل والمنشأ بحيث تكون أردنية 
خالصة، كذلك يشتري اإلسرائيليون حاجتهم من السلع العربية من األسواق األردنية دون حاجة إلى تغيير 

 .شهادات المنشأ واألصل
ردن محطة للتنسيق بين بعض األطراف العربية واإلسرائيلية، ويمضي النظام الملكي وسياسياً أصبح األ

األردني في مسيرة التعاون مع إسرائيل ظناً منه بأن هذا التعاون سوف يكفي األردن شر المطامع 
اإلسرائيلية، وسوف يدرأ عنه شبح االحتالل اإلسرائيلي، ولكن سوف يتفاجأ رموز النظام الملكي لو 
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هدوا خارطة إسرائيل الكبرى التي ظهرت حديثاً بعد غزو العراق، وخارطة الشرق األوسط الكبير، شا
أما آخر المفاجآت فيتمثل في حوار شيمون بيريز مع ديفيد ماكوفيسكي والذي أعلن فيه شيمون بيريز عن 

 .رفض إسرائيل للقيام باإلعالن عن حدودها السياسية
ط واضحاً، وقد قطع التنفيذ فيه شوطاً كبيراً، وفي هذا الصدد يشير في لبنان أصبح المخط:  لبنان-

 :التحليل الذي قدمه الباحث األمريكي تريش شو، إلى
ملف المحكمة الدولية، وكان آخرها العبارات التهديدية التي وجهها األمريكيون للمحقق الدولي سيرجي * 

وقد أشار ..  ال يساعد في إنجاز المهمة المطلوبةبراميريتز في حالة قيامه بإعداد تقرير يؤدي إلى ناتج
 .الباحث األمريكي بتفصيل أكبر إلى المحقق الدولي السابق ديتليف مليس ودوره الذي تم إحباطه

تحركات السفير األمريكي في بيروت جيفري فيلتمان، وعلى وجه الخصوص تهديداته للحكومة * 
 .ي صلوخاللبنانية بشأن وزير الخارجية اللبناني فوز

الشبكات اللبنانية التابعة للموساد اإلسرائيلي والتي تم القبض على عنصرها بواسطة قوات األمن * 
اللبنانية، وكانت تقوم ببعض الهجمات اإلرهابية والتفجيرات، وغيرها من األنشطة ذات الصلة باغتيال 

 .األمريكية في بيروت) السفارة(وفي نهاية األمر تم التكتم على ملفاتها بسبب ضغوط . الحريري وغيره
تجاهل األمريكيين واللبنانيين ولجنة التحقيق الدولي لما ورد في تقرير ستراتفور األمريكي الخاص * 

 .بجريمة اغتيال الحريري
الطريقة التي تم بها إصدار القرارات الدولية حول لبنان، وطبيعة السيناريو الذي سوف يترتب على * 

 .نطقة عموماً وداخل لبنان على وجه الخصوصهذه القرارات في الم
حادثة اغتيال األخوين مجذوب، وبالذات طريقة التنفيذ، والتغطية وقيام السلطات اللبنانية بلفلفة * 

 .الموضوع
وعموماً، لقد أصبح لبنان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الغاية التي تحدث عنها جابوتنيسكي، وبن 

كدت عليها وثيقة المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي، ولم يبق من غوريون، وعوديد اينعون، وأ
سيناريو القضاء على لبنان سوى تنفيذ السيناريو الفرعي الخاص بأشكال الحرب الداخلية اللبنانية، وحالياً 
د بعد قيام الحكومة اللبنانية بوضع ملف المحكمة الدولية في يد أمريكا وبريطانيا وفرنسا، فإنها تكون ق

تقدمت خطوة كبيرة في التنازل عن سيادة لبنان، ولن يكون أمام هذه الحكومة من سبيل سوى الرفض 
والتراجع، وفي هذه الحالة سوف تدخل في مواجهة مع هذه األطراف، وهو ما تريده أيضاً وتتحسب هذه 

 .األطراف باعتباره المسار البديل في عملية استهداف لبنان
  7/6/2007موقع الجمل 

  
  القاعدة على خط التماس العربي اإلسرائيلي  .69

 عريب الرنتاوي  
ُأخذ على تنظيم القاعدة منذ تأسيسه، ابتعاده عن ساحة الصراع العربي اإلسرائيلي، وقلة اهتمامه بالقضية 
الفلسطينية، بل ولطالما اتهم التنظيم من قبل خصومه ومجادليه بأنه لم يرق قطرة دم إسرائيلية واحدة، 

ل عملياته استهدف عربا ومسلمين تحت حجج وذرائع شتى، وحتى عندما بدأت القضية الفلسطينية وأن ج
تأخذ مساحة أوسع في الخطاب اإلعالمي للقاعدة، قال خصوم التنظيم ومجادلوه أن رفع منسوب االهتمام 
ب اللفظي بفلسطين قضية وشعبا وحقوقا ومقدسات، ليس سوى عمل دعائي هدفه كسب تعاطف الشعو

العربية واإلسالمية، أسوة بما تفعله األنظمة والحكومات التي طالما تاجرت بالقضية الفلسطينية وبمعاناة 
 .شعب فلسطين

أصبح للقاعدة توجه استراتيجي لالقتراب من فلسطين .. بعد الحادي عشر من سبتمبر، بدأ األمر يختلف
ائمة واليقظة في فلسطين ولبنان وسوريا والصراع العربي اإلسرائيلي، عملت إلى إنشاء الخاليا الن
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الممتد من العقبة إلى سيناء مرورا بشرم الشيخ " الكوريدور األمني الرخو"واألردن، سعت في توظيف 
 .وإيالت وطابا وغيرها لتنفيذ عدد من العمليات الموجعة، ضد أهدف إسرائيلية وغربية عموما

 في المنطقة، إذ شهدنا خالل السنوات القليلة الفائتة وال شك أن القاعدة نجحت في توسيع دائرة حضورها
نشوء عدد من التنظيمات التي تحمل بصمات التنظيم األم ونكهته، من فتح اإلسالم مرورا بجند الشام 
وعصبة األنصار وأنصار السنة في لبنان ومخيماته، وإلى جيش اإلسالم وسيوف الحق وغيرها من 

رات الخاليا التي قبض عليها في األردن أو وقع االشتباك معها في المسميات في فلسطين، فضال عن عش
المؤكد أن ثمة توجها مركزيا لدى القاعدة للدخول بقوة على خط الصراع والمواجهة في هذه . سوريا

األولى تفكيك حالة األمن واالستقرار الهشة في اإلقليم برمته والبناء على : المنطقة، ومن بوابتين رئيستين
للبرهنة على صحة " االعتدال اإلخواني العام"ت الحكومات واألنظمة وبؤس أدائها، وتوظيف مأزق إخفاقا

الدخول على خط المواجهة مع إسرائيل من فلسطين وعبر : الخط الجهادي العنفي التكفيري، والثاني
 .الحدود، باعتبار ذلك موئال ال ينضب للشعبية والجماهيرية

حركة حماس بعد أن كال " نعي"ه أن الزعيم الثاني للقاعدة لم يتوان عن ومما يؤكد مركزية هذا التوج
، ورغم أن الرجل يحتفظ شخصيا "متخاذلة"إليها من االتهامات ما كال، مذكرا بمواقف إخوانية أخرى 

مع إخوان مصر، إال أن أحاديثه المتلفزة تخطت الشخصي إلى العام، والعام هنا أن " تجربة مرة"بـ
المباشر، من دون رهان على حركات إسالمية أخرى قابلة " بدورها الجهادي"د أن تقوم القاعدة تري

 .للمساومة والتفريط والتدجين كما هو حال حماس واإلخوان من وجهة نظر أيمن الظواهري
لهذا السبب، رأينا المواجهة في شمال لبنان، تعزز االنفصال بين تيار القاعدة والسلفية الجهادية من جهة 

عض التيارات اإلخوانية من جهة أخرى، ونرى اليوم تزاحما وتنافسا بين حماس واإلخوان الفلسطينيين وب
 .من جهة والحركات السلفية في قطاع غزة وفي األردن، واألمر ذاته ينطبق على األردن كذلك

 ، فإن هي إذن محاولة لالنخراط وليس التسلل إلى الصراع العربي اإلسرائيلي، لكن وكما هو معروف
ولهذا قد تعيد القاعدة " العملية"طريق القاعدة لمحاربة إسرائيل ستمر حتما بمحاربة األنظمة الكافرة و

الطريق إلى القدس يمر بعمان أو بيروت أو غيرها : االعتبار لبعض الشعارات التي انتشرت ذات يوم
 .من العواصم العربية، ولكن بقالب إسالموي هذه المرة

  9/6/2007الدستور 
 

  استحالة الحسم العسكري وصعوبة الحل السياسي .70
 حسين عطوي

في شمال لبنان " نهر البارد"تبدو االحداث االمنية التي تفجرت في مدينة طرابلس وانتقلت فيما بعد الى 
تتجه الى مزيد من التداعيات بسبب غياب امكانية المعالجات السياسية في االفق القريب نتيجة الوضع 

يشهده لبنان وكذلك الساحة الفلسطينية مما افسح المجال امام نمو وظهور فتح االسالم على المعقد الذي 
هذا النحو من القوة والحضور مستفيدة من الصراع القائم في لبنان وغياب الدولة المركزية وحالة الفقر 

 .متشددةالمدقع خصوصا في شمال لبنان االمر الذي وفر التربة الخصبة للتنظيمات االسالمية ال
ان هذا الواقع ادى ويؤدي الى سيادة حالة من القلق والخوف من احتمال ذهاب االوضاع نحو حرب 
استنزاف مكلفة للجيش اللبناني وللشعبين اللبناني والفلسطيني وفي آن معا خصوصا ان اطرافا اساسية 

اسيا ومن داخل بعض  شباط ال يريدون حال سياسيا لالزمة بل انهم يسعون الى الضغط سي14في فريق 
الضباط في الجيش وعبر الشارع من اجل خلق مناخات تدفع قيادة الجيش الى سلوك طريق الحسم 

 .العسكري في مخيم نهر البارد
لكن من المعروف ان مثل هذا الطريق العسكري لن يحل المشكلة بل سوف يفاقمها ويؤدي الى 

 :ابمضاعفات خطيرة على ساحة الصراع الداخلي لعدة اسب
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ان الجيش اللبناني لن يتمكن من حسم المعركة عسكريا النه سيواجه حرب عصابات :  السبب االول-
في الشوارع وازقة نهر البارد وسيكون مضطرا عندها الى القيام بعمليات قصف عنيفة وهذا بحد ذاته 

 .سوف يزيد من حجم النزف والكلفة البشرية والمادية وبالتالي زيادة حجم المأزق
ان القول بأن حسم المعركة عسكريا في نهر البارد سينهي هذه الحرب هو قول خطأ :  السبب الثاني-

فهناك اعتقاد واسع بأن مثل هذا االمر سوف يكون بمثابة الشرارة التي ستؤدي الى تفجير حرب مخيمات 
نال من  شباط في توريط الجيش في حرب تستنزفه وت14جديدة وبالتالي نجاح مشروع ومخطط قوى 

سمعته ودوره الوطني وتحقق هدفهم في اعادة طرح موضوع السالح الفلسطيني تحت شعار ان 
 .المخيمات تحولت الى ملجأ للتنظيمات االرهابية وبالتالي يجب نزع هذا السالح

ان مثل هذه الحروب اذا ما تطورت على هذا النحو فلن تكون لها نهاية بل سوف تقود :  السبب الثالث-
الى دفع البالد الى آتون حرب اهلية الن القوى الوطنية والمقاومة لن تستطيع الوقوف متفرجة على حتما 

ما يجري بل سوف تتدخل لمنع استمرار هذه الحرب والجيش اللبناني لن يقوى على االستمرار في 
 األزمة، ما المحافظة على وحدته، التي تتأمن من خالل موقف الحياد اإليجابي الذي يعتمده منذ بداية

 .جنبه االنقسام ومكنه من حماية السلم واالستقرار في البالد
 شباط هدفه احراق الجيش اللبناني 14لذلك فإن طريق الحسم العسكري الذي يحرض عليه فريق 

وضرب نوره الوطني، ومحاولة استخدامه في خدمة مخططهم، وبالتالي استدراج المقاومة والمعارضة 
حرب الداخلية التي عملت على تجنبها لقطع الطريق على المشروع األميركي الساعي إلى شرك الفتنة وال

 .إلى النيل من المقاومة وسالحها
ان هذا البعد الخطير المرسوم من وراء تفجير األحداث األمنية، في شمال لبنان واستدراج الجيش اللبناني 

نانية إلى التحرك من أجل الحيلولة دون إلى التورط في حرب داخلية، هو ما دفع بقوى المعارضة اللب
اندفاع األمور في هذا المنحى، والعمل على تطويق هذا المخطط الجهنمي، وفي هذا االطار يأتي موقف 
أمين عام حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا الداعي إلى معالجة األزمة في االطار السياسي والقضائي 

ن هذا الموقف أزعج اقطاب في السلطة ودفعهم إلى واألمني بعيدا عن منطق الحسم العسكري، لك
مهاجمة السيد نصر اهللا لكونه شكل موقفه غطاء للجيش وحماية له من االنزالق إلى آتون معركة 

 .استنزاف ال يراد لها ان تنتهي
فالجميع يدرك أن حربا من هذا النوع ال تنتهي بالحسم العسكري، انما تقود إلى استنزاف البالد، ولن 

رج منها رابح، فيما المستفيد األول واألخير منها هو إسرائيل واإلدارة األميركية، اللتان تريدان النيل يخ
 .من المقاومة عبر استنزافها في حروب داخلية بعد أن عجزتا عن القضاء عليها

غير أن الحل السياسي حسب كل المعطيات يواجه أيضا مصاعب حقيقية، فهذا الحل يتطلب من ناحية 
فظ هيبة ودور الجيش من خالل تسليم العناصر التي ارتكبت بحق جنوده غدرا، ومن ناحية ثانية حماية ح

المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين من التعرض إلى اضرار بالغة، لكن ما يحول دون تحقيق هذين الهدفين، 
التنسيق مع حركة رفض فتح اإلسالم تسليم اي من عناصرها، واستمرار دخول اطراف في السلطة وب

 .فتح برئاسة محمود عباس على خط الصراع الحباط اية جهود سياسية
يظهر من خالل ما قدم أن الحل العسكري ليس له أفق سوى تسعير الصراع، أما الحل السياسي فإن 

 وفي بلوغه ليس باألمر السهل، فيما قيادة الجيش اللبناني ال تستطيع التراجع بأقل من تسليم قتلة الجنود،
 .نفس الوقت ال تعتزم السير في خيار الحسم العسكري النها تدرك صعوبته ومخاطره

وفي مثل هذه الحال فإن االحتمال المرجح أن تسير األمور في مسار حرب استنزاف متقطعة تشل الحياة 
 .في منطقة نهر البارد ومحيطها وتؤدي إلى تعطيل الحركة بين مدينة طرابلس وقضاء عكار
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ا االحتمال ال يمكن تفاديه أو الخروج منه إال إذا حصل تطور يفتح األفق لحل يرضي الجيش ان هذ
  .ماللبناني وتوافق عليه فتح االسال

  9/6/2007الوطن القطرية 
 

  العنصرية والوجدان اإلسرائيلي .71
  عبد الوهاب المسيري. د

. ية العنصرية في الوجدان اإلسرائيلي    يمكننا اآلن أن نترك العنصرية القانونية لننتقل إلى مدى تغلغل الرؤ          
ـ   لم يـضع األمـل   " بعنوان   2007 أبريل 28نُشر على موقعه اإللكتروني في      " (يوري أفنيري "في مقال ل

، يبين الكاتب أن النزعة الديموجرافية اإلقصائية تتبدى في كثير من رموز الدولة الصهيونية، التـي       ")بعد
إن مشكلة هذا النشيد    : "لنشيد الوطني الصهيوني اإلسرائيلي، فيقول    الكاتب يشير إلى ا   . تدعي أنها يهودية  

المـشكلة هـي أنهـا      . من أوروبا الشرقية  " سرقته"ال تكمن في كلماته وليس في اللحن أيضاً، الذي تمت           
. من السكان في الدولة   % 20تُخرج من الدائرة المواطنين العرب، الذين أصبحوا يشكلون اآلن أكثر من            

ما معنى ذلـك؟    ". دولة يهودية "أخوض هنا مرة أخرى في السؤال فيما إذا كانت إسرائيل هي            ال أريد أن    
هـل صـحيح أن     : دولة الدين اليهودي فيها أغلبية يهودية أم ال؟ على من يريد ذلك أن يسأل نفسه أيضاً               

ـ                أن " فـا هتكي"نجعل كل مواطن عربي يشعر بأنه من دون انتماء؟ إن هذه دولة غريبة ومعادية؟ يمكن ل
ولكنها ". كريات مالخي "تظل نشيد الحركة الصهيونية، ويمكن لليهود أن ينشدوها في لوس أنجلوس وفي             

حان الوقت للنظر في تبديل النشيد الوطني، ليس بهدف إرضـاء           .ال يجب أن تكون نشيد الدولة الوطني        
 يجسد واقعنـا، وبهـذه      ليكون لنا نشيد وطني   : المواطنين العرب فحسب، بل كذلك بهدف إرضاء أنفسنا       

  ". لقد حان الوقت لتجديد الفكرة.  سنة اقتراح قانون للكنيست ولم يتم قبوله38الروح قدمت قبل 
" الطاليت"لقد أخذوا   . العلم األزرق واألبيض هو علم الحركة الصهيونية      . هذا صحيح بالنسبة للعلم أيضاً    "
وهي شعار يهودي قديم ظهـر فـي        ( إليه نجمة داوود     وأضافوا) الشال الذي يرتديه اليهود أثناء الصالة     (

لونـاه، األزرق واألبـيض،     : إن فيه نقصاً واضـحاً    . وكونوا علماً وطنياً جديداً   ) حضارات أخرى أيضاً  
والسلبية الرئيسية في العلم تكمن في أنه يخرج كل الجمهور          . يختفيان على خلفية السماء، الغيوم والمباني     

العربي الذي يؤدي التحية للعلم يكون كاذباً في أعمـاق نفـسه حـين يحـاول                . لةالعربي من عائلة الدو   
ناهيك عن أن العديد    . ونجمة داوود، اللذين ينكرانه وال يعنيان له شيئاً       " الطاليت"التعاطف مع رموز مثل     

ـ                  ة من العرب يؤمنون بأن الخطين األزرقين يشيران إلى نهري النيل والفرات، وأن العلم يشير إلـى ني
ِلنَْسِلك ُأْعِطـي هـِذِه     ): "15التكوين،  (الصهاينة في إقامة دولة يهودية بموجب الوعد في الكتاب المقدس           

هذه ليست حقيقة، ولكن هذا يزيد األمر صعوبة        ". اَألْرض، ِمْن نَْهِر ِمْصر ِإلَى النَّْهِر الْكَِبيِر، نَْهِر الْفُراتِ        
إنه ال يعزف علـى أوتـار قلـب    .  التوحيد، أما هذا العلم فهو يقسم     هدف العلم الوطني هو   . بالنسبة للعلم 

" امتالكه"مؤخراً، لقد تم    " جدعون ليفي "كما كتب   . وال يبعدهم وحدهم  . إنه يبعدهم . جمهور مهم في الدولة   
، وهو يرتبط في قلوب دعـاة الـسالم والعـدل بالتنكيـل علـى الحـواجز،                 "اليمين المتطرف "من قبل   

  ". باالحتاللبالمستوطنات و
ميخائيـل  " أزمـة المجتمـع اإلسـرائيلي، ألفـه          – كتاب بعنوان نحو قبر فاغراً فـاه         2004ظهر عام   
والكتاب يعطينا فرصة أن نـدخل فـي العقـل          ). 2004(وترجمه مازن الحسيني    ) ميكادو" (فارشافشكي

، وكتـب بأمانـة     يقول المؤلف إنه تجول في إسرائيل لعدة شـهور        . اإلسرائيلي والمزاج العنصري فيه   
  : فوجد أن الشعارات تنقع عنصرية وكرهاً، وفيما يلي بعض األمثلة. الشعارات التي وجدها في القدس

  ). بوستر معلق في جميع أنحاء القدس" (األمن+ السالم = ترانسفير  "-
 تل أبيب   مئات البوسترات على الطريق السريع بين     !" ( ترانسفير اآلن  –األردن هو الدولة الفلسطينية      "-

  ). والقدس
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  ). بوستر" (رحلوا العدو العربي "-
  ). بوستر!" (رحلوا عرفات "-
  ). بوسترات" ( حطموا العرب–اضربوا العرب  "-
  ). كتابة على الحائط" (ال لليساريين، ال للتفجيرات "-
  ). بوسترات" ( ترانسفير–إما نحن أو هم  "-
  ). بوسترات" ( ترانسفير–ن غادر ثالثمائة ألف منهم إلى األرد "-
  ). كتابة على الحائط" ( اطردوا العرب–كاهانا على حق  "-
  ). كتابة على الحائط" (الموت للعرب "-
  ". كال لوسائل اإلعالم المعادية "-
  ). بوستر" (أنا أشتري من يهود فقط "-
  ). ملصق وبوستر وكتابة على الحائط" (حاكموا مجرمي أوسلو "-
  ). ملصق صغير" (ارثة، نريد الحربالسالم ك "-
  ). كتابة على الحائط!" (كال لفلسطين  "-
  ). ملصق صغير" (الخليل لألبد "-
  ). بوسترات بمناسبة االنتخابات التمهيدية لحزب الليكود" (شارون يعطي اإلرهابيين دولة "-

" البوسـترات "واردة فـي    الشعارات ال : "ويعلق الكاتب على هذه الشعارات وهذا المزاج العنصري بقوله        
والملصقات التي أوردناها سابقاً، تبين أن تعبير الجمهور عن العنصرية أصبح اآلن شيئاً عاماً، واكتسب               

. مشروعية بين األحزاب السياسية التي تقف في مقدمة الحياة السياسية اإلسرائيلية، والممثلة في الحكومة             
سوياً، سيشكالن فلسفة السياسة الجديدة فيما يتعلق بالشعب       وتدور العنصرية حول محورين اثنين، لو أخذا        

  ". القمع والترحيل: الفلسطيني
تضرب وحشية السنوات األخيرة جـذورها فـي        : "ثم يحاول الكاتب تفسير هذا المزاج العنصري فيقول       

ئيليون درج الساسة اإلسرا  :  الخوف -1. الخوف والرغبة في االنتقام   : طريقتْي سلوك عميقتين لدى البشر    
على تنمية الخوف، والتالعب به في أكثر أشكاله انحطاطاً وبدائية، دون محاولة على اإلطالق إلضـفاء                

 يريدون ذبحكم؛   -أي الفلسطينيون -أنهم  : ويتلخص قرع الطبول في   . شيء من المدنية على ذلك الخوف     
ر بالعواقب، حتى تلك العواقـب  إنهم يلقون عليكم قنابل؛ يجب علينا أن نرد بال تردد أو وازع أو أي تفكي         

كما هو الحال فـي     -هذه الرغبة   :  رغبة الضحية في االنتقام    -2. التي تتعلق بسالمة اإلسرائيليين أنفسهم    
إذا فجرت نفسك في تل أبيب سوف أقصف غـزة، وإذا قتلـت             :  تُبقي على دوامة العنف    -أي مكان آخر  

  . ثالثة من أبنائي سوف أقتل خمسة من أبنائك
" االسـتباقية "ص الكاتب من كل هذا بالقول إن ثمة هدفاً سياسياً مزدوجاً لمنطق االنتقام والضربات               ويخل
وجزء من قيادة الجـيش     " العمل"بشكل خاص حزب    -فبالنسبة ألكثر الساسة اإلسرائيليين اعتداالً      . والثأر
 من خمسة وثالثين عاماً،      هذا أسلوب للقضاء على المقاومة التي مضى اآلن على استمرارها أكثر           -العليا

ـ     أمـا  . ترفضه حتى اآلن جميع تيارات الرأي العـام الفلـسطيني         " حل"وحْمل الفلسطينيين على القبول ب
األمر الذي  -بالنسبة للمتطرفين، فإن هدف العنف في المناطق المحتلة هو حمل الفلسطينيين على الرحيل              

ي إلى تصعيد ينتهي بعملية تطهير عرقـي علـى       أو أن يؤد   –"الترانسفير الطوعي "يسميه حزب مولديت    
  . نطاق واسع

وفي نهاية هذا الجزء من الكتاب، يحلل الكاتب الصور المجازية المهيمنة علـى الوجـدان اإلسـرائيلي،           
هي رمز دولة إسرائيل، إذ أصبح الرمز       ") درع داوود "التي تُسمى بالعبرية    " (نجمة داوود "لم تعد   : "فيقول

فالجرافات تستخدم في كل مكان، فـي الطـرق واألحيـاء، تخلـع األشـجار               ". لدوزرالبي"هو الجرافة   
عندما يطلق لها العنان، ال تتوقف الجرارات عند الخـط          . باختصار، لتدمير الطبيعة والثقافة   ". البيارات"و
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ترام البيئـة  تتحكم كما تشاء دون أي اعتبار للبيئة أو اح : إن لها الكلمة العليا في إسرائيل نفسها      . األخضر
   .واهللا أعلم .لها

  9/6/2007االتحاد االماراتية 
   

  في دمعة فلسطيني " فتح اإلسالم"وظيفة  .72
  عايدة الجوهري

) مايو( أيار 22هذا ما قال يوم  ..."خلّي يخلصوا علينا بالكيماوي... إحنا جرثومة، وباء على هذه األمة"
وأجهش بالبكاء، بكاء . هر البارد في شمال لبنانالماضي أحد الفلسطينيين الهاربين من معارك مخيم ن

وكان لبكائه نكهة إضافية، غير تلك التي تتأتى من شعور بالخسارة . رجل في مجتمع يحتقر بكاء الرجال
واليأس والفقدان أو الفشل، كان بكاء من هدرت كرامته إلى األبد، من ولد مجروح الكرامة، من مست 

ته نفسها، والدة تحمل وزر هوية جريحة سلفاً، هوية تسبق الكرامة اإلنسانية، اإلهانة كينونته وفكرة والد
أن تكون فلسطينياً فأنت مذنب سلفاً، مدان . تزدري مبدأ الطبيعة البشرية والمنطق اإلنساني المشتركين

  .سلفاً، مذنب بالجينات
ن مجموعة من األسئلة ما قال النازح الفلسطيني بلغة تقريرية هي باألحرى استعارة، أو كناية ع

كلنا اضطر ذات يوم من . واالحتجاجات، تتجاوز حتماً االضطرار إلى هجر مكان اإلقامة والمبيت
  .الحرب األهلية اللبنانية إلى هجر بيته

المعارك كانت ذريعته، وسيلته، إلفراغ ". فتح اإلسالم"شهادته تتجاوز االحتجاج على فظاعة وظيفة 
هو مقيم في أحد مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، أال يجوز مقاربة مشكلة شحنة اآلالم المكبوتة، 

هؤالء خارج األفكار المسبقة واإليديولوجيا والحسابات الخبيثة، خارج أخطاء القيادات الفلسطينية 
" فتح اإلسالم"التاريخية، خاصة منها التي ارتكبت وترتكب في لبنان، وحتى خارج الصراع الحالي بين 

وموقفنا منه، للتأمل بشكل مجرد في واقع ضحايا متكررين، منذورين للجلد، مرة من . والجيش اللبناني
دولة إسرائيل ومرة أخرى من األنظمة العربية ومرات من التاريخ، أولئك المدنيين الذين يتلقون الفعل ال 

  .أكثر
ت اعتقال، معتقلين إلى االبد، من منذ ستين سنة يحيا فلسطينيو لبنان في مخيمات، هي أشبه بمعسكرا

دون محاكمات، هي كناية عن مجموعة تنظيمات مسلحة، تفرخ بال كلل، بحسب المزاج اإلقليمي، ويحيا 
على هامشها مدنيون كثر، معزولون في غيتو، كأنهم مخلوقات غريبة ال يجوز لها االختالط بغيرها، وال 

 ولو بالحدود الدنيا، ال اهتمام رسمياً بتعليمهم وتأهيلهم تعتني السلطات الحاكمة في لبنان بشروط عيشها
كم مهنة توجد في لبنان إذاً؟ ماذا يتبقى لهم؟ ...  مهنة86تحرم عليهم ممارسة . وال طبعاً بتشغيلهم

وقد حول البؤس ملجأهم إلى مأوى ... ويحرم عليهم إذا جمعوا يوماً ما حفنة من المال، حق التملك
  .ون وتجار المخدرات وغير ذلك من ذوي االنحرافاتللخارجين على القان

  .تاريخياً حولت هذه السلبيات المخيمات إلى حقل للطاقة السلبية القابلة للتفجير واالستثمار والتجيير
ما شاهدته يستفز العقل . زرت يوماً مخيم برج البراجنة ألسباب مهنية، فتعرفت على عوالم المخيمات

عشوائية أشبه بزنزانات، عصية على أشعة الشمس وعلى الهواء، تنبعث من وجدت بيوتاً . والوجدان
زواريبها الضيقة روائح الصرف الصحي والعفونة والرطوبة، مما أورث ويورث األوالد المقيمين في 
حجيراته تنويعات أمراض الجهاز التنفسي، ويسر للحشرات والجراثيم التكاثر، وجعل، مع عوامل 

  .رد فرصة للعقابأخرى، الحياة مج
ويهم بعض اللبنانيين رحيل هؤالء بأي ثمن، أكثر ". حق العودة"كل هذا اإلهمال المتعمد يتم تحت شعار 

مثير واستفزازي إلى " التوطين"ومبدأ . من حق هؤالء األخالقي والسياسي في العودة إلى بالدهم األصلية
 آذار كمبرر إضافي 8ت إلى آخر في خطاب درجة أنه يستعمل كأداة لالبتزاز السهل، فهو يرد من وق
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التوطين عامل إضافي . كأن يقال ان السالح يهدف في ما يهدف إلى منع التوطين. لبقاء سالح المقاومة
الذي امتهن كراهية إسرائيل وبنى مجده على الخصومة " حزب اهللا"لم نسمع يوماً . للتهويل والتخويف

رة، يطالب بحقوق الفلسطينيين المدنيين في لبنان، كأن القضيتين معها وعلى مبدأ استعادة الحقوق المهدو
  .منفصلتان، أو أن المسألة ال تخص البشر ألنها فكرة تجاوزية علوية، مجردة، فوق بشرية

، أال يمكن منع األول والتشجيع على الثاني، واإلصرار عليه، من دون مخيمات "حق العودة"أو " التوطين"
ن اضطهادات قانونية وإنسانية؟ مما يعني أن ال حق للعودة وال إمكان لمنع مهملة ومعزولة، من دو

معادلة غريبة، يشتم منها عنصرية طائفية، وعندما ال . التوطين من دون فلسطينيين مقهورين مسحوقين
هم فلسطينيون قبل أن يكونوا . تكون كذلك فهي شوفينية نافرة، هم سنّيون قبل ان يكونوا فلسطينيين

كم من الحيوات ستهدر في انتظار العودة، أي جيل سيعود إن عاد، كأن العودة ال تخص بشراً، . بشراً
  !هي عودة أشباح. هي قيمة عليا مطلقة

قد يقال إن الزمن ليس زمن الحديث عن حياة الفلسطينيين اليومية في المخيمات، إنه زمن الحديث عن 
لحديث عن الكلفة الباهظة التي يدفعها لبنان ثمناً الفتن التي وعد بها العرابون والعرافون، زمن ا

لالعتراف به، زمن الحديث عن يوسف الذي يمعن أخوته في قتله، زمن الحديث عن منطقين متعارضين 
زمن الحديث عن نظام ال يفتأ يعلن عن عجزه وال . متنابذين، يصران بضراوة على حكم بلد واحد معاً

الحركات األصولية المستنبتة، زمن الحديث عن األفكار والقيم أحد يريد تصديقه، زمن الحديث عن 
... المستحيلة، زمن الحديث عن إقرار المحكمة الدولية ومستتبعاتها المثيرة الخ" الغرضيات"والمواقف و

لكنه أيضاً زمن الحديث عن االنساني المصبوغ بالسياسات، عن كرامات مهدورة، عن موت متكرر، عن 
  .كل الحجج المعلنة، فللغايات النبيلة وسائل نبيلة أو العكسصالفة ال تبررها 

والجيش اللبناني مشكلة أمن المخيمات الى الواجهة، فمتى " فتح االسالم"أعادت حمأة المعارك الدائرة بين 
تصبح حقوق المدنيين الفلسطينيين أمراً ملحاً؟ خصوصاً ان افترضنا بحق أن اسلوب حياتهم الذي يستفز 

  .النساني، يمهد هو نفسه لكل المغامراتالمنطق ا
  9/6/2007الحياة 
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  محمد خالد األزعر
. ال يستقيم الجدل بشأن إصالح منظمة التحرير وتفعيلها بدون النظر في شؤون مجلسها الوطني وشجونه              

ساتها ومخططاتها وبرامجها، ولقراراته قوة     هو الذي يصوغ سيا   .. فهذا المجلس هو السلطة العليا للمنظمة     
وهو الذي ينتخب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الذي ينـاط بـه            . القوانين الدستورية في النظم المعتادة    

إنه باقتـضاب قلـب العمليـة       .. اصطفاء بقية أعضائها، وتعد هذه اللجنة مسؤولة أمامه فردياً وجماعياً         
  .1964رت في المنظمة منذ السياسية الفلسطينية كما تبلو

كذلك يستدل على المقام الرفيع لهذا المجلس من أن أكثر زعماء المنظمة كاريزمية، أحمد الـشقيري ثـم         
ياسر عرفات، ظال إبان مجدهما القيادي حريصين على تغطية تحركاتهما وسياستيهما بقراراتـه حتـى               

تهما، وكان ذلك يعنـي تحـسبهما لقـوة هـذه           وهما يجتهدان في تفسيرها بأساليب التوائية لتوافق مرادا       
  .المؤسسة

والحق أن الصفة التمثيلية للمجلس الوطني، المكتسبة من طريقة تشكيله، هي التي أسست مطوالً لحقيقـة                
وعليه، فإن أي توجه لـصيانة      .. تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني والتحدث باسم قضيته الوطنية        

تقبال، البد له من التوكيد علي صدقيه تمثيل المجلـس الـوطني للتيـارات              هذه الحقيقة في الحال واالس    
  .الفلسطينية الفاعلة سياسياً ومدنياً في ضوء المستجدات الكثيرة التي مرت خالل العقدين األخيرين
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أولهمـا، هـو    : لتوضيح هذه الموضوعة المهمة نالحظ أن تشكيل المجلس الوطني مر بطورين بارزين           
وثانيهما، اختيـار   . عبر لجان تحضيرية في مراكز التجمعات الفلسطينية بالدول المضيفة        انتقاء أعضائه   

مؤدى ذلك  . 1969األعضاء علي خلفية انتماءاتهم التنظيمية فيما عرف بنظام المحاصصة الفصائلية منذ            
  .الداخلية، طبقاً لمواثيق منظمة التحرير ونظمها "انتخابات حرة مباشرة"أن المجلس لم ينشأ يوماً عن 

وقد بقي هـذا االدعـاء      . لكن األسلوبين المذكورين كفال له إلى حد بعيد الدفع بصحة تمثيله للفلسطينيين           
مقبوالً لدى كافة القوى الفلسطينية والعربية والدولية المعنية لفترة ممتدة، فترة يفترض أن سقفها توقـف                

كنها تعمل خـارج المنظمـة ومجلـسها        عند بروز قوى سياسية تشغل مساحة نضالية وشعبية واسعة، ل         
  .الوطني، على رأسها حركتا حماس والجهاد اإلسالمي

القصد أن وجود هذه القوى وتطور سيرورتها ورسوخ قدمها على هذا النحو، أدى إلى جرح مفهوم تمثيل          
كلـس  ونال من هذا المفهوم أيـضاً ت      . المجلس الوطني للواقع السياسي والكفاحي الفلسطيني عبر المنظمة       

هذا المجلس ألكثر من عقد بكامله من السنين وانكماش دوره إلى حد الجفاف، وضمور أعضائه لغيـاب                 
  .بعضهم بقدر الموت أو الشيخوخة أو بإرادة االعتكاف أو باالكتئاب واالبتعاد عن العمل العام

قعودها، حيويتهـا   المالحظة األولى، أن قيام المنظمة التحرير و      : مؤدى ذلك كله التوكيد على مالحظتين     
وخمولها، من األمور المرتبطة جبراً وخطياً بإيقاظ المجلس الوطني وتقعيده علي سكة الحضور والفعـل               

فاللحظة التي ستشهد تـشغيل     . وأداء وظائفه بانتظام في حدود المستجدات المحيطة به علي كافة الصعد          
ظمة على رأس المـشروع الـوطني       ودوران هذه المؤسسة التشريعية، هي لحظة الوثوق في صحوة المن         

  .الفلسطيني
المالحظة الثانية، أن عملية إحياء المجلس الوطني وتوابعها لن تكون مجرد استئناف لما انقطع قبل سنين                

ولإلنصاف، فإن مختلـف ألـوان الطيـف الـسياسي          . على مستويي الشكل والمضمون، البناء والوظيفة     
حيث إنها تجمع من حيث المبدأ على تعليـق قـضية تفعيـل             الفلسطيني على وعي بهاتين المالحظتين، ب     
  .المنظمة بمصير مؤسسة المجلس الوطني

ومن آيات هذا الوعي أن الوثائق الناتجة عن الحوارات والتفاهمات والتوافقات الداخلية بين القوى األكثر               
ت مـن تـصديق     شعبية ومركزية في حركة التحرر الفلسطينية، فتح وحماس بصفة استثنائية، قد اتخـذ            

المجلس بعد إعادة تشكيله شرطاً أساسياً لمرور أية صيغة لتسوية القضية الفلسطينية يتم التوصل إليها مع                
  .ورد ذلك صراحة في أوراق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومبادئها. إسرائيل

صيغة التـسوية،   وجاء في نص االتفاق أيضا أن بديل هذه المرجعية العليا هو إجراء استفتاء شعبي على                
ما يعني أن المجلس حال تشكيله يساوي في حجيته القانونية والسياسية رأي الشعب الفلسطيني في جميع                

  .أماكن تواجده، وهذه مكانة سامية ال تتوفر ألية مؤسسة فلسطينية أخرى داخل الوطن وخارجه
 من قبـل الـضالعين فـي        وأغلب الظن أن هذه الحيثيات تشفع لالنشغال أيضا بأحوال المجلس الوطني          

كيف ال وهم، شأن الفلسطينيين أنفسهم، بصدد مؤسسة بوسـعها     . القضية الفلسطينية عربياً وإقليميا ودولياً    
  تحديد وجهة ومصير عملية التسوية وما يتمحض عنها؟

على أن االعتراف بهذه األهمية القصوى للمجلس الوطني، يوحي بحجم التعقيدات والمحاذير أمام قضية               
فعيله، ونوعية التساؤالت الفارقة التي ستثور على ضفافها، أبرزها في تقديرنا هو كيف يجري تـشكيل                ت

المجلس في ثوبه الجديد؟ سيقول البعض، إن التطورات من حول الوجـود الفلـسطيني داخـل األرض                 
 تأخـذ   ذلك على اعتبار أن معظم الدول المضيفة صـارت        . المحتلة وخارجها، تسمح بإجراء االنتخابات    

  .بهذه اآللية الديمقراطية، ولن يزعجها أن يفعل الفلسطينيون الشيء ذاته مع مؤسستهم التشريعية
غير أن تقديراً كهذا يبقى في حيز النظرية والكالم المرسل إلى أن يـتم اسـتطالع رأي العواصـم ذات                    

ـ          . الصلة بشكل رسمي وموثق    ضاء المجلـس   وفي كل األحوال، يصعب االعتقاد بأن قرار انتخـاب أع
إنه شأن يخص أيضا العواصم المضيفة للفلـسطينيين        .. الوطني وما يترتب عليه هو قرار فلسطيني بحت       
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. وال نعتقد أن هذه األطراف سوف تتسامح مع مثل هذا الشأن          . وكذا القوى المنغمسة في قضيتهم الوطنية     
  .ا استفهامات كثيرةفمعركة انتخابية كهذه لن تكون كسائر المعارك بل ستتداخل على خطوطه

من ذلك مثال، ما الهدف من بعث المنظمة ومجلسها الوطني؟ ما مدى اتـساق محـصلة هـذه العمليـة                    
اإلحيائية مع االتجاه العام للسياسة العربية للصراع والتسوية مع إسرائيل؟ وبالنظر إلى تغلغل قوى دولية               

فمن المحتمل بقـوة أن تتـساءل العواصـم         حاكمة على مضامير الصراع والتسوية العربية اإلسرائيلية،        
  العربية عن موقف هذه القوى بهذا الخصوص؟

وقبل ذلك وبعده، ربما تساءلت هذه العواصم عن المخاوف والمخاطر المحتملة مـن اشـتعال المعركـة               
االنتخابية الفلسطينية واندياحها في أحشاء مجتمعاتها الداخلية، واألرجح أن الهـواجس األمنيـة سـتحيط     

اإلجابة عن هذه التساؤالت ونحوها، بالنظر إلى التدافع الفلسطيني الذي بلغ كسر العظم بين فتح وحماس                ب
وبالتداعي، ستكون خطوة جريئة بحق إذا مـا        .. بخاصة غداة االنتخابات التشريعية في الداخل الفلسطيني      

  !اقررت العواصم العربية ذات الصلة تمرير انتخابات المجلس الوطني في بالده
ثم إنه حتى إذا ما اتخذ مثل هذا القرار الصعب، وتخطى المعنيون عقبة التشكيل، فسوف تثور على الفور                  

وهنا سيحتدم الجـدل حـول أي الخيـارات         . قضية المرجعية الدستورية الحاكمة لوظيفة المجلس الجديد      
ان والتجويـف، أم    إعادة العمل بنصوص وإلهامات الميثاق الوطني للمنظمة الذي تعرض للهجر         : أفضل

  !إجراء تعديالت محدودة أو واسعة عليه، أم إنتاج ميثاق بديل تماماً في ضوء العوارض والمستجدات؟
  .صدق من قال إن الشياطين تكمن في التفصيالت

  9/6/2007البيان اإلماراتية 
  

  لنفوذ اليهودي في فرنساا .74
  أحمد سعيد نوفل

بات الرئاسية الفرنسية األخيرة من خالل التأييد الكبير الـذي          برز النفوذ اليهودي في فرنسا خالل االنتخا      
لقيه من اليهود الفرنسيين مرشح اليمين الفرنسي نيكوال ساركوزي، الذي تبين أنه مـن أم يهوديـة وأن                  

  .زوجته هي األخرى يهودية
ا القـضية   ولهذا فقد توقع المراقبون حدوث تغيير في الموقف الفرنسي من القضايا العربية وعلى رأسـه              

الفلسطينية بسبب الدور الذي من المكن أن يلعبه اللوبي اليهودي الفرنسي في السياسة الخارجية الفرنسية،               
 ألف يهودي، بالمقارنة مع عدد العرب والمسلمين الذين يتجاوزون          700علما بأن عددهم ال يتجاوز حاليا       

ثر تنظيما ونفوذا بين الطوائف واألقليات      ستة ماليين من أصل ستين مليون فرنسي، ولكن اليهود هم األك          
  .في فرنسا

وعند استعراض تطور وجود اليهود في فرنسا، نجد أن عددهم لم يتجاوز عند قيام الثورة الفرنسية فـي                  
، أي بعد الثورة الفرنسية     1810وفي عام   .  مليون فرنسي  26 أربعين ألف يهودي، من أصل       1789عام  

  . يهوديا46583 بقية الفرنسيين ارتفع عددهم إلى التي منحتهم حقوقاً متساوية مع
 ألف يهودي قد جاؤوا إلى فرنسا، بـين عـام           115وحسب إحصائية صدرت من الجالية اليهودية، فإن        

 ألفا خالل الحـربين العـالميتين       85، و 1914-1881 ألف يهودي بين     30، إذ وصل    1939 و 1880
  .ألف يهودي 270 1939األولى والثانية، فأصبح عددهم في عام 

 1961-1954 ألفا، ثم عاد وارتفع 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    1962وبعد توقيع اتفاقية أيفيان بين فرنسا والجزائر في مارس عام           
ود في فرنسا حاليا، في المقام الرابع بعد الواليات المتحدة وإسرائيل وروسـيا،         وأصبح عدد اليه  . الجزائر
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 مليـون   15إذ يوجد اآلن نحو سبعمائة ألف يهودي في فرنسا من أصل            . وأعلى نسبة في أوروبا الغربية    
  .يهودي في العالم

 ممـا يعـيش فـي       ويوجد نصف اليهود الفرنسيين في العاصمة الفرنسية، إذ يعيش فيها من اليهود أكثر            
  .القدس

  النفوذ اليهودي في فرنسا
يعود بداية ظهور النفوذ اليهودي في فرنسا إلى الثورة الفرنسية، إذ أصدرت الجمعية الوطنية الفرنـسية                

، قانوناً لتحرير اليهود الفرنسيين ومنحهم حقوقاً مساوية لغيرهم كمواطنين، وألغيت القـوانين             1791عام  
  .طاتهمالمقيدة لحرياتهم ونشا

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 "كما طلب من اليهود الفرنسيين أن يعقدوا أول مجمع لحكمائهم في            
وذ الفرنسي، حتى يسيطر على الطريق اإلستراتيجي لتجارة الشرق مع الغـرب،            يهودية تصبح تابعة للنف   

  .وطمعاً في تحطيم النفوذ البريطاني في الشرق
  .إال أن هذه الفكرة لم تنجح، بسبب فشل نابليون في حملته على سوريا وفلسطين

كرية إلى الـسفارة    وظهر النفوذ اليهودي في قضية الضابط اليهودي دريفوس الذي اتهم بنقل أسرار عس            
، 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
ل الـصحافة   وأثار أمر هذا الضابط الرأي العام الفرنسي الذي اعتبره خائناً فـي حـق الـوطن، وشـغ                 

  .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             

في ذلك الوقت،   كما استغلها زعيم الحركة الصهيونية تيودور هرتزل الذي كان مقيماً في باريس             . فرنسا
إلثارة المشاعر في فرنسا وأوروبا لدى اليهود ألنهم عللوا أسباب القضية بمعاداة السامية عنـد بعـض                 

  .المسؤولين
وأثار الروائي الفرنسي المعروف إميل زوال قضية دريفوس في كتاباته حين هاجم المعادين للسامية فـي                

  .فرنسا
 اليهود وأصدقاؤهم، وجيء بالضابط من منفاه، وأعيـدت  وخضعت الحكومة الفرنسية للضجة التي أثارها  

محاكمته، وصدر قرار ببراءته من التهم الموجهة إليه، ومنح وسام الشرف، كما أعيد للخدمة في الجيش                
  .من جديد

واعتبرت قضية دريفوس مثاالً على النفوذ اليهودي في فرنسا الذي بدأ يقوى ويشتد، والـذي اسـتطاع                 
  .تهم بالخيانة إلى ضابط حكم عليه بالبراءة ومنح وسام الشرفتحويل قضية ضابط ا

واستغل اليهود الفرنسيون القضية بعد ذلك بسنوات، من أجل أن توافق الحكومة الفرنسية على خططهـا                
واستطاعوا إقناعها بإصدار وعد كامبو، الـذي اعتبـر         . في فلسطين " الوطن القومي اليهودي  "في إقامة   

  .قبل فرنسا بالحركة الصهيونية يشبه وعد بلفوراعترافاً رسمياً من 
وهو أحد زعماء الحركة الصهيونية وممثلهـا فـي         -وصدر الوعد بعد لقاءات عدة تمت بين سوكولوف         

  . ورئيس الوزراء الفرنسي ريبو والسكرتير العام لوزارة الخارجية جول كامبو-باريس
ياً تعبر فيه عن عطفها على أهـداف الحركـة          وطالب سوكولوف أن تصدر الحكومة الفرنسية بياناً كتاب       

واستجابت الحكومة الفرنسية ونشرت في الرابـع       . الصهيونية فيما يختص بقيام دولة يهودية في فلسطين       
، إعالنا صريحا عبرت فيه عن عطفها على المخطط الصهيوني بإقامة وطـن             1917حزيران  /من يونيو 

  ".سرائيلشعب إ"قومي لليهود في فلسطين التي نفي منها 
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  .وخضعت منذ ذلك الوقت معظم الحكومات الفرنسية لالبتزاز اليهودي، خوفا من اتهامها بالالسامية
  تنظيم اليهود الفرنسيين

تمتاز الطائفة اليهودية في فرنسا عن الجالية العربية واإلسالمية بأنهـا األكثـر تنظيمـاً وتجاوبـاً مـع                   
  .لبعض اآلخرالتنظيمات المتعددة التي ترتبط بعضها مع ا

والتنظيمات اليهودية موجودة على جميع األصعدة، الثقافية والسياسية واالقتصادية والدينيـة والقانونيـة             
  .والطالبية، وحيثما يوجد تجمع يهودي فهناك تنظيم أو اتحاد يربط بعضهم ببعض

اتب لمختلف  وتوجد مائة جمعية واتحاد وتنظيم يهودي وصهيوني في باريس وحدها إلى جانب وجود مك             
  .األحزاب السياسية الموجودة في إسرائيل

مجلس المثقفين اليهود من أجل إسرائيل في       "، و "الحركة الصهيونية في فرنسا   "ومن أشهر هذه المنظمات     
المجلـس  " تحـت اسـم      1977ودخلت العديد من المنظمات اليهودية في تنظيم موحد منذ عام           ". فرنسا

 Le Conseil Representatif des Institutions Juives deفرنسا التمثيلي للمؤسسات اليهودية في 
France (CRIF "(الذي يرأسه آالن روتشيلد.  

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      . من المالحظ أن النفوذ اليهودي في فرنسا هو أكبر نفوذ يهودي في أوروبا            إال أنه   
ومرتبط بالحياة اليهودية في المجتمع الفرنسي، وقد ازداد بعد قيام إسرائيل ومـشاركتها فـي العـدوان                 

  .الثالثي مع فرنسا وبريطانيا على مصر
اتهم في الحقوق مع سـائر المـواطنين الفرنـسيين لـم            ومع ذلك فإن اليهود الفرنسيين بالرغم من مساو       

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        
  ".يهدد اليهودية اليومخطر 

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

ن نفوذهم يبدو واضحاً أيضاً عند السياسيين الفرنسيين ذوي المصالح االقتصادية المرتبطة بمصالح             كما أ 
  .اليهود، وكذلك داخل المؤسسات االقتصادية والبنوك

حيـث  . كل ذلك يعطي اليهود الفرنسيين القوة في انتقاد مواقف حكومتهم من الصراع العربي اإلسرائيلي             
 إلـى هـذا     1967 وتحتج باستمرار على السياسة الخارجية لفرنسا منذ عام          أن المنظمات اليهودية تنتقد   

  .الوقت
ولكن هذا ال يعني أن غالبية اليهود الفرنسيين يقفون مع إسرائيل ضد مواقف حكـومتهم مـن القـضية                   

قـدة  فهناك نسبة ال يستهان بها من اليهود الفرنسيين الملتزمين بمواقف أحزابهم السياسية المنت           . 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
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صر من اليهود دور كبير في الحياة السياسية في فرنسا كرئاسـة بعـضهم الحكومـة                وكان لبعض العنا  
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 /ثورة الطالب الفرنسية في مايووجدير بالذكر أن    

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    %. 15.17بة ترتفع في باريس لتصل في بعض الدوائر االنتخابية إلى           وهذه النس 
  .اليهودي في فرنسا هو ثاني أكبر نفوذ يهودي في العالم بعد الواليات المتحدة، إذا استثنيت إسرائيل

فضوا التبـرع   وحدث أن هاجمت المنظمات الصهيونية الفرنسية، بعض التجار اليهود في باريس ألنهم ر            
  .إلسرائيل، كما هاجموا اليهود المعادين للصهيونية كمكسيم رودنسون

ويالحظ أن تأييد اليهود الفرنسيين إلسرائيل يفوق حماسهم لفرنسا، ومثال ذلك الكاتب الفرنسي ريمـون               
ـ         1967آرون الذي كتب مقالة في لوفيغارو خالل حرب          ي  قال فيها إنه يعتبر نفسه يهودياً منصهرا يبك

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
  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

ر سنوات الهجرة كانت عام      إلى فلسطين، وأكث   3943وحتى قيام إسرائيل لم يهاجر من يهود فرنسا سوى          
 يهوديا فرنسيا، وفي السنوات العشر األولى من قيام إسرائيل لم يهاجر            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        .  هاجروا إليها من مناطق مختلفة من أوروبا       التحقوا بأقارب لهم  
  .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 االضطهاد،       % 33بأنه احتمال مرفوض إطالقا، و    أجابوا  % 54أن  
  .ألسباب شخصية% 11ألسباب عقائدية، و% 2و

أي أن أكثر من نصف اليهود الفرنسيين يرفضون الهجرة، وحتى في حالة الهجرة االضـطرارية، فـإن                 
بلجيكـا وسويـسرا    % 17بريطانيـا، و  أوروبا الشمالية و  % 16منهم اختاروا الواليات المتحدة و    % 35

  %.4دوال أخرى، ولم يعط جواباً % 7إيطاليا وإسبانيا، و% 13أميركا الالتينية، و% 8وكندا، و
% 39وعدم حماس يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل ال يقلل من تأييدهم لها مع بقائهم في فرنسا، بل إن                   

  .من اليهود الفرنسيين ال يتكلمون اللغة العبرية
 شك أن وجود سبعمائة ألف يهودي في فرنسا يؤثر على القرار السياسي ألي حكومة فرنسية، بالنسبة                 ال

  فكيف إذا كان الرئيس الفرنسي الجديد هو نفسه يتعاطف مع إسرائيل؟. للصراع العربي اإلسرائيلي
حـزاب الـسياسية    وللرد على هذا التساؤل على الجالية العربية في فرنسا أن تنظم نفسها وتشارك في األ              

وعندها سوف يؤثرون على النخب السياسية الفرنسية، ولن يستطيع سـاركوزي أو  . والمنظمات الفرنسية 
  .غيره أن يتخذ مواقف سياسية معادية للقضايا العربية

    7/6/2007الجزيرة نت 
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  من يريد السالم في الشرق األوسط؟ .75
  شيمون بيريز

أيام ما زال السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يشكل حلماً بعد مرور أربعين عاماً منذ حرب الستة 
فما زالت إسرائيل مصرة على رفض حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة كشريك في . بعيد المنال

ولكن ما األسباب وراء هذه المفارقة؟ وهل هناك . المفاوضات، بسبب مشاركة حماس في هذه الحكومة
 أي أمل؟

والفلسطينيون لديهم حكومة واحدة . الحكومة الفلسطينية موحدة إدارياً، إال أنها منقسمة سياسياًقد تكون 
 الصعيد السياسي ما زال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ىفعل. ولكنها تنتهج سياستين مختلفتين

. ر المقاومة بكافة أشكالهاضد االعتراف بإسرائيل واحترام االتفاقيات القائمة، ولقد أعلن أنه مع استمرا
 أي شكل من أشكال ضمان استمرار جهود المساعي الحميدة الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية سالم ىتُر

 قد ينبع من مثل هذا الموقف؟
إنه سؤال يتعين على القائمين على االتحاد األوروبي أن يوجهوه إلى أنفسهم أثناء مناقشاتهم الدائرة اآلن 

 االتحاد األوروبي أن ىيتعين عل. رار بشأن استئناف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينيةحول اتخاذ الق
وإذا ما كان الفلسطينيون يريدون . يوضح لحماس أنه لن يمول اإلرهاب ولن يمول رفض السالم

ة  فالبد وأن يكونوا مستعدين إلقام- وهو ما أؤيده تمام التأييد - الحصول على المساعدات األوروبية
إن حماس كحزب ليست هي موضع الرفض؛ بل المرفوض هو السياسات التي . السالم وليس وأد السالم

 حماس؛ بل إننا ضد سياساتها ىفنحن ال نعترض عل. تنتهجها حماس والمخططات التي تسعي إلى تنفيذها
 . الحكمى بعد وصول حماس إلى الحرب والقتال، والتي لم تتغير حتىالميالة إل

إال أن منظمة التحرير . ا كانت مواقف منظمة التحرير الفلسطينية مماثلة لمواقف حماس اآلنفي وقت م
وإذا ما غيرت الزعامة الفلسطينية الحإلىة موقفها فلن تكون هناك أية مشكلة من . الفلسطينية تغيرت

ولتين،  أساس قيام دىفنحن نؤيد المفاوضات، ونؤيد الحل عل. جانبنا، ولن نعترض على المفاوضات
 .إنما نحن ضد اإلرهاب. الشرق األوسط" خارطة طريق"ونحن نقبل 

للفلسطينيين ذلك أن االعتراف بهذا الحق يعني " حق العودة"إال أن ما ال نستطيع الموافقة علىه هو 
إنها مسألة . وجود أغلبية سكانية فلسطينية بدالً من يهودية، وهو ما يعني بدوره نهاية الدولة إلىهودية

فالدولة العربية هي حيث يكون للعرب األغلبية، والدولة إلىهودية هي : موغرافية وليست مسألة دينيةدي
فإنه يتناقض مع فكرة الحل على أساس إقامة دولتين، فهو " حق العودة"أما . حيث يكون لليهود األغلبية
 .كهذاوال أحد في إسرائيل قد يقبل بأمر .  دولة فلسطينية- يعني وجود دولة واحدة
كانت حكومة .  أن تواجهها- والعالم- تعاني منها المنطقة ويتعين على إسرائيل ىولكن ثمة مشاكل أخر

الوحدة الوطنية الفلسطينية الحإلىة قد تشكلت نتيجة للوساطة السعودية، والتي تحركت في األساس في 
س فقط في العراق، بل وأيضاً في محاولة لمجابهة الطموحات اإليرانية الرامية إلى توسيع نفوذ إيران، لي

 .لبنان، وغزة، والضفة الغربية
والحقيقة أن القتال الدائر في . مما ال شك فيه أن أمراً كهذا يقع خارج نطاق سيطرة إسرائيل بالكامل

وم بين السنة والشيعة يذكرنا بالصراع بين البروتستانت والكاثوليك في أوروبا أثناء يلاالعالم اإلسالمي 
وعلى هذا فليس من الغريب أن تسعي المملكة العربية السعودية، واألردن، ومصر، .  السابع عشرالقرن

 .ودول الخليج إلى مقاومة طموحات إيران في فرض هيمنتها على المنطقة
ه أثناء القرن السابع عشر، وذلك ألن إيران تشكل تهديداً يإال أن المخاطر اآلن أشد كثيراً مما كانت عل

والحقيقة أن إيران هي . العقيدة المتعصبة واإلصرار على الحصول على األسلحة النوويةيجمع بين 
.  من الدول األعضاء في األمم المتحدةىالدولة الوحيدة التي تصرح علناً عن رغبتها في تدمير دولة أخر

دي الدول فحين يلقي رئيس إح. وهذا النوع من التهديد ال تستطيع أي دولة إال أن تتعامل معه بجدية
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خطبا مجنونة، وينكر وقوع حادثة المحرقة، وال يخفي طموحه إلى السيطرة على الشرق األوسط، من 
 يستطيع أن يضمن لنا أال تكون هذه التهديدات جادة؟

ذلك أن . النووي في الشرق األوسط كما يزعم قادة إيران" التوازن"إن المسألة ال تتعلق باستعادة 
فإسرائيل لم تعلن قط أنها ترغب في تدمير إيران؛ ولم يحدث . ول، ال تهدد أحداًإسرائيل، في المقام األ

أن صرحت إسرائيل علناً أنها تعتزم تخصيب إلىورانيوم وتصنيع القنابل النووية من أجل تدمير دولة 
بل إن األمر على النقيض من ذلك، فقد أكدت إسرائيل أنها لن تكون أول من يستخدم السالح . أخري

إال أن هذا ال يعني أننا نملك أن نتجاهل تهديداً واضحاً من دولة ترغب في . ووي في الشرق األوسطالن
 .تدميرنا

على الرغم من الموقف الحإلى غير المواتي إال أن الطريق إلى تحقيق االستقرار في الشرق األوسط قد 
معبر جديد إلى "رائيل لبناء  في وقتنا هذا، تخطط إسىفحت. يمر عبر المشاريع االقتصادية المشتركة

وفي إطار هذا المشروع، نسعي إلى وقف . ، والذي سيشمل األردنيين، والفلسطينيين، ونحن"السالم
جفاف البحر الميت، وبناء مطار مشترك وشبكة مياه مشتركة مع األردن، وتنمية البنية األساسية 

نحة متوفرة، لذا فال تنقصنا األرصدة والجهات الما. للسياحة، بتكلفة خمسة مليارات دوالر أمريكي
 .الالزمة لتمويل هذه الجهود التي أكاد أجزم عن يقين أنها سوف تتحقق

 السالم واالستقرار في الشرق األوسط، ولسوف نستمر -ى بل إنها في أمس الحاجة إل-إن إسرائيل تريد 
 هذه الغاية بمفردنا، وال نستطيع أن إال أننا ال نستطيع أن نبلغ. في بذل قصاري جهدنا لتحقيق هذه الغاية

  .نتفاوض مع أطراف ال وجود إلسرائيل في رؤيتهم للسالم في الشرق األوسط
  9/6/2007الراية القطرية 
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  وليام بفاف
  صفوان حيدر : ترجمة

الخـوف  "زاج يسميه االسـرائيليون اليـوم        وفي حالة من اإلحباط، وفي م      1967,في حزيران من العام     
، مقتنعين بأن حربا جديدة مع العرب ال يمكن تجنبها، لتمنع دمار الدولـة االسـرائيلية، قـام                  "الوجودي

وما يثير االندهاش، انه فقط بعد سـتة أيـام، تجـاوز            . االسرائيليون باالستيالء على األرض الفلسطينية    
فلقد احتل االسرائيليون الضفة الغربية التابعة لفلسطين       . افة أعدائهم االسرائيليون مساحة حقل القتال ضد ك     

 واحتلوا القدس العربية وسيناء المصرية ومرتفعات       1948,التي كانت تحت االنتداب البريطاني قبل عام        
  . الجوالن السورية

إلهيـة، تلقـي    " يةهد" بدا هذا االنتصار المدهش      - وآلخرين يوازونهم    -بالنسبة ألغلب المراقبين اليهود     
وبدا هذا المستقبل ضمانا لمـستقبل      . على اسرائيل مسؤوليات أمن عسكري واقليمي غير متوقعة ومخيفة        

  لكن ما الذي ينبغي فعله مع هذا االنتصار؟ . الصهاينة
  مشكلة ال حل لها 

 مـن خـالل     1948دائما كانت توجد أقليات صهيونية متطرفة ارثوذكسية تطمح إلكمال حـرب عـام              
أما الضريبة التعويضية   . وطموحها هذا كان يرتكز على مواقع ايديولوجية      . الستيالء على كامل فلسطين   ا

  . العملية فكانت مختلفة
 1967,بالنسبة لتوم سيغيف، المؤرخ االسرائيلي الذي نشر مؤخرا كتابا عن حرب األيام الـستة عـام                 

 بـستة   1967، فقد كتب انه قبل حـرب        "طاسرائيل، الحرب، والسنة التي غيرت الشرق األوس      "بعنوان  
أشهر، توصل رؤساء الموساد والمخابرات العسكرية االسرائيلية وقادة السياسة الخارجية االسرائيلية، الى            
اعتراف مشترك بأنه ليس من مصلحة اسرائيل االستيالءعلى الضفة الغربية، ألن ذلك االستيالء سيجعل              
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 وال يمكن ادارتها من خالل السيطرة على أكثـر مـن مليـوني              .اسرائيل في مواجهة مشكلة ال حل لها      
  . فلسطيني رازحين في الفقر والبؤس والشقاء ومعادين السرائيل

  انتحار إسرائيل 
كان هناك اسرائيليون مثقفون متبصرون قالوا عند نهاية حرب األيام الستة إنه ينبغي على اسـرائيل ان                 

وكانـت  .  إسحق رابين المقتول، ان يتم انشاء دولة فلـسطينية         وأراد. تنسحب من األراضي التي احتلتها    
وحتى ديفيد بن غوريـون، أحـد مؤسـسي دولـة           . تجري مباحثات سرية مع بعض القادة الفلسطينيين      

ولقد تخوف بعض هـؤالء     . اسرائيل، قام بالتحذير ضد إبادة الشعب الفلسطيني واالستيالء على اراضيه         
الحاملة معهـا األرض    " الهدية"لكن  . سيؤدي الى تدمير اسرائيل وانتحارها    المثقفين من ان هذا االستيالء      

وفي الوقت الراهن، وبشكل مشابه، تحول االحـتالل االسـرائيلي          . والموارد كانت أكبر من ان ترفض     
ألراضي غزة والضفة الغربية الى ما يشبه االستيطان االستعماري، أوال، بشكل غير مشروع قـام بـه                 

اينة المتدينون، ثم الحقا قام به االسرائيليون العاديون الذين يبحثون عن مساكن مريحة             المتعصبون الصه 
أرييـل  (وغير مكلفة في األراضي المحتلة وبموافقة ضمنية للحكومة االسرائيلية، وبتشجيع فعلي قام به              

  ). شارون وآخرون
  مشروع نتنياهو 

 عندما أصبح بنيامين نتنياهو     1996, السلطة عام    جاءت الحركة المؤيدة لتثبيت االحتالل االسرائيلي الى      
 كـان نتنيـاهو     1997,وفي ملتقى االقتصاد العالمي المعولم في دافوس في بداية عـام            . رئيسا للوزراء 

فقد قال ان المستوطنات الصهيونية يجب ان تتوسـع مـن أجـل            : صريحا جدا في حديثه مع الصحافيين     
وهكذا فقد تم بنـاء شـبكة مـن         . ة األساسية في فلسطين المحتلة    السيطرة على الموارد الزراعية والمائي    

. الطرقات ليستعملها االسرائيليون حصرا ومن أجل تقطيع المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها الـبعض             
وفـي  . وتم تثبيت سيطرة عسكرية اسرائيلية على المرور فوق الطرقات التي بقيت للسكان الفلـسطينيين             

 وتحت سيطرة الحكومات المتعاقبة بعد نتنياهو، تم إنجاز هذا المـشروع            1997 ,السنوات التي تلت عام   
أما بالنسبة للفلسطينيين، فكان هذا اإلنجاز يعني تـدميرا         . الذي بدا نجاحا عظيما بنظر نتنياهو ومن أيدوه       

 صعود  واالنتفاضتان الفلسطينيتان والقمع الذي مورس ضدهما، إضافة الى       . بطيئا القتصادهم ولمجتمعهم  
  . االرهاب والعمليات التفجيرية االنتحارية، كل ذلك ساهم في إكمال مشروع نتنياهو

  ما الذي سيحدث؟ 
 عنها، نتيجة   - الموقت   -بين حماس وفتح في قطاع غزة التي تم الجالء          " الحرب األخوية "أما اليوم، فإن    

ية، ومن أجل ان تـسحق الـسلطة        للضغوط األميركية واألوروبية واالسرائيلية على السلطــة الفلسطين      
الفلسطينية حماس، على الرغم من انتصارها االنتخابي في غزة، وبعد عـودة الجماعـات الفلـسطينية                
المسلحة الى اطالق الصواريخ على اسرائيل، كل ذلك يجعل قيام دولة فلـسطينية مـستقلة أمـرا مـن                   

   يحدث الحقا؟ لكن ما الذي سوف. المستحيل االعتقاد انه سيتم االتفاق عليه
  انتفاضة جديدة؟ 

إذا كانت صيغة دولتين متجاورتين مستحيلة، فان بعض الفلسطينيين يرون انه يجـب ان يتكيفـوا مـع                  
. أوضاعهم الواقعية ويقبلوا ان يصيروا شعبا واقعا تحت االحتالل في منطقة تسيطر اسرائيل عليها كليـا               

جود وبقاء وسالمة الشعب الفلـسطيني باعتبـارهم        وبحسب القانون الدولي، فان اسرائيل مسؤولة عن و       
كما يرى هؤالء انه على الفلسطينيين ان يلتجئوا الى المجتمع الدولي من اجل             . شعبا واقعا تحت االحتالل   

فهل سيجد هؤالء الفلسطينيون العدالة التي      . تحقيق العدالة معلنين أنهم خاضعون للقمع وللفصل العنصري       
وهذا ما يبدو أنه قد بدأ مـع  . انتفاضة جديدة : يض اكثر يأسا ويبدو أكثر عدمية     يبحثون عنها؟ وهناك تعو   

الهجمات الصاروخية المختلطة والمشوشة التي يطلقها الجناح العسكري لحركـة حمـاس علـى مدينـة                
سديروت االسرائيلية مسببة بعض القتلى ودافعة مئات المستوطنين االسرائيليين الى المغادرة والبحث عن             



  

  

 
 

  

            47 ص                                    747:                                 العدد9/6/2007السبت : التاريخ

الـصادر بتـاريخ   " الجيروزاليم بوست"وبحسب التقرير الصحافي في جريدة . ة اخرى يلتجئون اليها  أمكن
 أيار الماضي، فان رئيس جماعة رابي السفرديمية السابق موردخاي إلياهو، كتب الى رئيس الوزراء               30

مـات حمـاس،    االسرائيلي ايهود أولمرت ليقول له ان المقيمين المدنيين في غزة هم بأسرهم ضحايا هج             
التي تمنع القتل المختلط والعشوائي     " للموانع األخالقية "طالما أنهم ال يمنعون هذه الهجمات، وانه ال وجود          

بالقـصف  "وهكذا فان ابن جماعة الرابي هذا يقترح على الحكومة االسرائيلية ان تقـوم         . لهؤالء المدنيين 
لقت من لبنان في حزيـران مـن العـام          كذلك فان هجمات صاروخية مشابهة انط     . المدروس" السجادي

 والتـي   2006,الماضي وكانت مسؤولة عن القصف االسرائيلي واالعتداء على لبنان في حرب تموز،             
كان يقصد منها تدمير حزب اهللا، والتي تحولت، بشكل غير متوقع، الـى هزيمـة عـسكرية وسياسـية                   

 لها او المسترجلة ليس لها حـل واقعـي          وهذه الطرائق في الحرب غير المتناسقة او المخطط       . السرائيل
  ". القصف السجادي المدروس"سوى 

ولكن ما الذي تحققه اسرائيل من ذلك؟ واألهم الى أين تستطيع اسرائيل ان تذهب اآلن، وألي هدف؟ ما                  
الذي تستطيع اسرائيل فعله مع الفلسطينيين؟ هناك فلسطينيون في الشرق األوسط وفـي العـالم يـوازي                 

  . اليهود واالسرائيليينعددهم عدد 
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  باسمة عطوي
في معالجة " فتح"تعتب مصادر فلسطينية رفيعة المستوى على التراخي الداخلي الذي تعاني منه حركة 

يم الوضع الفلسطيني في لبنان، والذي يظهر في اكثر من مناسبة لعل آخرها ما جرى و يجري في مخ
فقد . والجيش اللبناني" جند الشام"نهر البارد وتشكيل قوة مشتركة في مخيم عين الحلوة للفصل بين 

لترد " فتح"وفرت هاتان الواقعتان، على الرغم من آثارهما الدموية التي تشجبها هذه المصادر، فرصة لـ
، واستكمل بعدها وضع 1983اعتبارها بعد االنشقاق الذي رتّبه النظام السوري في صفوفها في أيار 

  .المخيمات الفلسطينية تحت القبضة السورية كورقة استثمار
الستثمار خطوات متعددة ارساها ممثل منظمة " فتح"سبب هذا العتب يمكن إرجاعه الى تفويت مسؤولي 

التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي من خالل عالقته مع االطراف اللبنانية، وخصوصا المسيحيين 
ناهيك عن خطابه االخير حول احداث مخيم البارد .  الفلسطينية-نها، في معالجة العالقات اللبنانية م

والتوافق مع الحكومة اللبنانية حوله، وقبول رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية اميل لحود 
  .هذا الخطاب

يح الخلل المزمن وتكريس على تصح" فتح"كل ذلك كان يقتضي بحسب المصادر، ان تتجرأ حركة 
وإذا كانت مالبسات ما . مرجعيتها في كل المخيمات الفلسطينية، والدخول مع الدولة اللبنانية بمنطق جديد

" جهادي"و" حماسي"كون المخيم (يجري في مخيم نهر البارد قد غطت الثغرات في االداء الفتحاوي هناك 
فلسطينيو الهوية " جند الشام"ن معظم عناصر ، فإن ذلك ال يصح في مخيم عين الحلوة أل)الهوى

و منظمة التحرير في ان " فتح"العقيدة، وبالتالي فإن عدم الحسم يعني تفويت الفرصة على " قاعديو"و
فشر الشرور هو ان تعطى عصابة مجرمة . يكون الملف الفلسطيني بين الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية

  .را سياسيا وامنيا وان تشرع هذه الحالة سياسيا وتنظيمياومتهمة بقتل القضاة االربعة، دو
في عين الحلوة عاصمة المخيمات، " فتح"من هذه الوجهة، ترى المصادر ان ثمة خطأ استراتيجيا ارتكبته 

خصوصا انها تمتلك . فإذا كان ممنوعا عليها الحسم ايام الوصاية السورية فال مبرر ان ال تحسم االن
 اللبناني المشترك بعدم تحويل عين الحلوة الى نهر -لقوة التسليحية والمطلب الفلسطيني الطاقة البشرية وا

  .بارد جديد
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، ومستوى التشتيت وهدر "فتح"وتفسر المصادر سبب هذا الخطأ االستراتيجي بالبنية الداخلية لحركة 
لبعض على حساب المسائل الطاقات واالمكانات المالية، وافتقاد التنظيم وسيادة الحسابات الشخصية عند ا

وبالتالي فإن من تداعيات هذا االتفاق في صيدا، بروز سؤال سيطرح من االن فصاعدا عما اذا . الوطنية
قادرة على الحسم، وهل تستحق ان تدعي التمثيل للشعب الفلسطيني، فهي فصيل كباقي " فتح"كانت 

حرمها من تثمير الموقف السياسي ، وهذا ما سي"عصبة االنصار"الفصائل ووزنها السياسي كوزن 
  .باالتجاه الصحيح مع الدولة اللبنانية

لموافقتهم على تشكيل القوة االمنية المشتركة مع باقي الفصائل هو رضوخهم لقرار " فتح"تبرير قياديي 
هذا التبرير، برأي المصادر . والجيش اللبناني" جند الشام"الفاعليات الصيداوية بتفادي المعركة بين 

لفلسطينية الرفيعة المستوى، مجرد ذريعة لمداراة العجز وإضاعة الفرص ألن الجيش اللبناني اشار في ا
بإطالق النار عليه، بما يعنيه من قطع للطريق اللوجستي لقوات " جند الشام"موقفه الى خطورة ان تستمر 

قد حاولت الحقا حفظ " فتح "وإذا كانت. ، وهذا ما لن يسمح به الجيش وسيرد عليه بقوة وحزم"اليونيفيل"
تحت راية منير المقدح وخالد " فتح"والمجموعات االسالمية في " انصار اهللا"ماء الوجه من خالل مشاركة 

الشايب في القوة المشتركة، اال ان نتيجة هذه الخطوة، كما تراها هذه المصادر، هي في اختالف نسبة 
وسيكون موقف عباس زكي ضعيفا على . ظمة التحريروفصائل من" التحالف الفلسطيني"القوة بين قوى 

، خصوصا ان هذا "المؤتمر العربي القومي"الرغم من نجاحه في تشكيل لجنة متابعة مشتركة برعاية من 
  .االتفاق ليس سياسيا بقدر ما هو اتفاق ميداني له عالقة بالظروف الراهنة

 البارد يفتح على مرحلة جديدة ال تخلو من وتختم المصادر الفلسطينية بالقول إن الحسم في مخيم نهر
فكرا وممارسة، سيعمدون الى تعميم هذا االرهاب " االرهاب القاعدي"التعقيد ألن رد فعل كل المنتمين لـ

، وهذا ما سيضع لبنان والفلسطينين امام تحد جديد، والسؤال الذي يجب "اليونيفيل"ضد الجيش اللبناني و
وتبين انه كان يقطن احدى المخيمات " اليونيفيل"انتحاريا فجر نفسه في قوات االجابة عنه هو ماذا لو ان 

مع هذه القضية وكيف " فتح"الفلسطينية؟، ما هي تداعيات احتمال قائم من هذا النوع، وكيف ستتعامل 
  .سيتعامل الجيش مع المخيمات؟

  9/6/2007المستقبل 
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