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  طالق النارإوقف واتفاق جديد على .. في تجدد االقتتال في غزة جريحاً 23قتلى وثالثة  .1

علن فجر أ :عال محمود وحكمت يوسف من غزة نقالً عن مراسليها 11/6/2007 وكالة سما أوردت
طالق النار إعلى وقف مني المصري  عن اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية الوفد األ)اإلثنين (اليوم
 وسحب كافة المظاهر المسلحة من الشوارع اً،نصف فجرال من الساعة الثانية و ابتداء، بين الحركتينفوراً

 .لى قاعات االمتحانات في أول يوم لهمإتاحة الفرصة لطلبة الثانوية العامة للتوجه إوإزالة الحواجز و
ن قيادات إماع خالل اتصال هاتفي مع مراسل سما  مقرب من االجتىوقال مصدر فلسطيني رفيع المستو

 االشتباكات المسحلة توكان .مني المصري بالعمل على تطبيق االتفاق فوراًمام الوفد األأالحركتين تعهدتا 
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 بين عناصر من حركتي فتح وحماس في المنطقة القريبة من برج الغفري غرب حدقد تجددت مساء األ
  .مدينة غزة

أعلنت مصادر طبيـة بـوزارة       :11/6/2007األيام الفلسطينية    في    ومحمد الجمل  كتب فايز أبوعون  و
 آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة والحرجـة،        23 مواطنين وإصابة    3الصحة في غزة عن مقتل      

 معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة         .وأوضح د  .وذلك نتيجة تجدد االشتباكات   
محمد السويركي من قوات أمن الرئاسة، ومحمد الرفاتي إمام مسجد العباس،           : ى الثالثة هم  لأليام، أن القتل  

والمواطن سالمة أبوقينص، مشيراً إلى أن جثث القتلى الثالثة وصلت إلى مستشفى الشفاء وعليها آثـار                
  .تعذيب وإطالق نار في مختلف أنحاء أجسامهم

ل مسؤولية كٍل منهما عن قتل السويركي والرفاتي بـدم          وكانت حركتا حماس وفتح تبادلتا االتهامات حو      
بارد، ففي الوقت الذي نفت فيه حماس ما قالته فتح إن عناصرها قاموا بإلقاء الـسويركي مـن الطـابق                    

 .الثامن عشر من برج الغفري، قائلة إنه سقط وحده حين كان يعتلي سطح البرج مـع آخـرين، أكـد د                    
قلها إلى مستشفى الشفاء كانت معصوبة العينين ومقيدة اليـدين إلـى            حسنين أن جثة السويركي التي تم ن      

  .الخلف، وبها طلقات نارية في الساقين
وبالمقابل، ففي حين نفت قوات أمن الرئاسة واألمن الوطني في تصريحات صحافية أية مسؤولية لهمـا                

ز حـرس الرئاسـة     عن مقتل الشيخ الرفاتي إمام مسجد العباس، قالت حركة حماس إن عناصر من جها             
 عالء الدين الرفاتي رئيس قسم التجارة في الجامعة اإلسـالمية،           .أعدموه بعد أن حاصروا منزل شقيقه د      

وحين لم يجدوه في المنزل، اختطفوا شقيقه محمد ونقلوه إلى مجمع أنصار األمني، مـشيرين إلـى أنـه                 
 حسنين قـال    .وكان د  .عة اإلسالمية تعرض لتعذيب شديد، ومن ثم أعدموه وألقوا بجثته بالقرب من الجام          

إن الرفاتي نُقل إلى مستشفى القدس جثة هامدة، إثر إصابته بعيارات نارية في مختلف أنحـاء جـسمه،                  
  .حيث تم تحويله إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء إلجراء الكشف الطبي عليه

  
  تطرفالحصار يزيد ال: عمروأبو  ووفياضعباس أعده " متشائم"تقرير  .2

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، لألخبار أمس، النقاب عن إعداد الرئيس محمود           :  سامي سعيد  -رام اهللا   
عباس ووزير الخارجية زياد أبو عمرو ووزير المالية سالم فياض ومجموعة من مستـشاري الرئاسـة                

الية المفروضـة علـى     تقريراً شامالً بناء على رغبة أوروبية عن الوضع الفلسطيني الداخلي والقيود الم           
وُأرسـل   .الفلسطينيين منذ ما يزيد على العام وتأثيرها على أوضاع الفلسطينيين في الـداخل والخـارج              

واألردن ومصر والسعودية واإلمارات واالتحـاد      " اسرائيل"إلى الواليات المتحدة و   " المتشائم جداً "التقرير  
ي في النهاية إلى انفجـار كبيـر فـي وجـه            األوروبي، وقد حذر من أن تبعات استمرار الحصار ستؤد        

وقالت المصادر، التي اشترطت أال يذكر اسـمها، أن          .وزيادة التطرف لدى الشباب الفلسطيني    " اسرائيل"
دوالً عربية عديدة مارست ضغوطاً قوية على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي مـن أجـل تخفيـف                 

ذه الدول طالبت وزيرة الخارجية األميركية رايس بالضغط        الحصار وإنهائه بشكل كامل، مشيرة إلى أن ه       
لإلفراج عن األموال الفلسطينية المحتجزة لديها، حتى وإن تم ذلك بالتـدريج، شـرط أن               " اسرائيل"على  

  .يكون هذا األمر بسرعة كبيرة تالفياً لتدهور األوضاع
ال يجدون المال إلعالـة أبنـائهم،       . ةسيئ... أوضاع الناس هنا صعبة للغاية    "وجاء في التقرير حرفياً إن      

ويزيد " اسرائيل"حتى إن الحصار يزيد من العنف مع        . ويتقاتلون مع أنفسهم من قلة العمل وقلة الرواتب       
إن : "وأضاف التقرير  "".اسرائيل"حماسة الشباب لالنضمام إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية التي تقاتل          

القاعدة تلعب علـى هـذا الحبـل وهـذه          ومتشددة في فلسطين ستزيد،     لم نتحرك سريعاً، فإن التيارات ال     
وتعهد عباس وفياض وأبو عمرو في       "".اسرائيل"فرصتها للوصول واالقتصاص من مشروع السالم مع        

التقرير استخدام حساب مصرفي يتبع لمنظمة التحرير ويديره فياض وأبو مازن فقط واستخدام األمـوال               
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ويفـسر  . لقضايا اإلنسانية ورواتب الموظفين والسفارات والالجئين في الخارج       المرسلة إلى الحساب في ا    
هذا التقرير الحديث عن تخفيف القيود المالية على السلطة، حيث بدأت تظهر، خالل األسابيع الماضـية،                

في اإلفراج عن بعض األموال     " اسرائيلية"بعض اإلشارات إلى رغبة أميركية في تخفيف الحصار ورغبة          
  .حتجزة لديها وإرسالها إلى أبو مازنالم

  11/6/2007األخبار اللبنانية 
  

 هنية يدعو مسلحي فتح وحماس الى االنسحاب من الشوارع .3
 طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية كل من حركتي فتح وحماس بضرورة عوده الهدوء               :غزة

األجواء المناسـبة إلجـراء امتحانـات       وسحب المسلحين من الشوارع وتغليب المصلحة الوطنية لتوفير         
 أن "وقال غازي حمد الناطق باسم رئيس الـوزراء فـي تـصريحات لـه      .الثانوية العامة دون معيقات 

اجتماعا عقد بين قادة الحركتين وكان هنالك توافق على حل كل المشاكل لكن األمور تطورت فيما بعـد                  
ة الجهود ال تزال تبذل مـن كـال الطـرفين            حتى هذه اللحظ   "وأضاف   . "وخرجت عن نطاق السيطرة   

 ."للتوصل إلي اتفاق لوقف إطالق النار
  11/6/2007وكالة سما 

  
 البرغوثي يحمل فتح وحماس مسؤولية اي ضرر يلحق بالقضية  .4

 البرغوثي حركتي ىمصطف. دالفلسطينيةحمل وزير االعالم الناطق باسم حكومة : وليد عوض -رام اهللا 
وحذر من  .ة عن اي ضرر يلحق بقدسية القضية الفلسطينية نتيجة االقتتال الداخليفتح وحماس المسؤولي

 .الضرر الجسيم الذي يلحق بعدالة القضية الفلسطينية والتضامن الدولي معها نتيجة االقتتال الداخلي
وقال في  .وأعرب عن أسفه لتجدد االشتباكات بين فتح وحماس في رفح جنوب الليلة قبل الماضية

في الوقت الذي كنا نتظاهر فيه في :  بها صباح امس إلذاعة صوت فلسطين من لندنىحات أدلتصري
شوارع لندن دعما للقضية الفلسطينية كان هناك فلسطينيون يسقطون برصاص فلسطيني مما سبب لنا 

 . اإلحراج الكبير لما يتركه ذلك من آثار سلبية علي القضية الفلسطينية
 11/6/2007القدس العربي 

  
  تطبيق الخطة األمنية األسبوع المقبل: غازي حمد .5

غازي حمد أن الخطة األمنية التي تقدم بها وزير الداخليـة   .ذكر الناطق باسم رئيس الوزراء الفلسطيني د      
موضحاً أن التطبيق بحاجة إلى احتياجات كثيرة،       . المستقيل هاني القواسمي سيتم تطبيقها األسبوع المقبل      

وأشار في تصريحات صحافية أمس إلى وجود تواصل مع وزير           .وال، أو المعدات  سواء على صعيد األم   
المالية سالم فياض بهدف توفير كافة اإلمكانيات لتطبيق الخطة األمنية، وقال إن هناك توافقاً بشأن هـذه                 

وأكد على ضرورة البدء بتطبيق الخطة األمنية بشكل عملي وسريع، مضيفاً، أنه كلما أسـرعنا                .القضية
في تطبيقها كلما كان هناك رأب للصدع، ووقف للقتال الدائر بين الفلسطينيين، وعودة األمن واالستقرار               

  .كما نفى حمد تعرض منزله في رفح ألي عملية إطالق نار صباح أمس. للشارع الفلسطيني
  11/6/2007البيان اإلماراتية 

  
  ن ضعفنا ضبط النفس ليس نابعاً م:الناطق باسم جهاز الحرس الرئاسي .6

حذر العقيد علي القيسي الناطق باسم جهاز الحرس الرئاسي، كل من يقوم  :المجموعة الفلسطينية لإلعالم
بالتعدي على أبناء األجهزة األمنية ومقراتها من مغبة االستمرار في اعتداءاتهم، مؤكدا أن ضبط النفس 

ضعف إنما من الحرص على تهدئة ، وهو ليس نابعا من الارسه جهاز الحرس الرئاسي له حدودالذي يم
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األمور وعدم تصعيدها في قطاع غزة، وتفويت الفرصة على كل من يرغب في سفك دماء أبناء الشعب 
أن حركة حماس تقوم بتصعيد األوضاع في "، في تصريحات إذاعية  صباح اليوموأضاف  .الفلسطيني

لى الطرقات، وقامت باعتقال عدد القطاع منذ صباح اليوم حيث قامت بنصب عدد كبير من الحواجز ع
حرس الرئاسة، وكللت هذا التصعيد بجريمة بشعة يندى لها الجبين  المناضلين في االجهزة األمنية ومن

بعد خطف أحد أفراد حرس الرئاسة ومن ثم القاءه من الطابق الخامس عشر من برج الغفري بعد تكبيل 
وأكد أن عناصر حماس ال  . هذه الجريمة البشعة، مطالبا بالتحقيق في"يدية وقدمية وتعصيب عينيه

يريدون التهدئة و الحوار ويقومون بتصعيد األمور ومن ثم يكيلون االتهامات لغيرهم، مشددا على أن 
  .الحرس الرئاسي متواجد في مواقعه ومقراته الرسمية ولم يخرج منها نهائيا

  11/6/2007 عين على فلسطين
  

 " فئة مأجورة"فلسطين الرسمي ناطق باسم تلفزيون ": القوة التنفيذية" .7
الرسمي، الذي قالته إنه من المفترض أن يكون ناطق " فلسطين"، تلفزيون "القوة التنفيذية"دعت : غزة

. ، بالكف عن اتهام القوة التنفيذية في كل األحداث دون دليل"فئة مأجورة"باسم كافة الفلسطينيين ال باسم 
". صب الزيت على النار وكأنه يهدف إلى تأجيج الساحة الداخلية" بـ واتهمت القوة تلفزيون فلسطين

إننا رغم القتل واالختطاف الذي نتعرض له يومياً من قبل التيار االنقالبي، سنبقى دوماً كما : "وقالت
يد عهدنا شعبنا بأننا نحمي الشعب الفلسطيني بال تمييز، ولن نسمح لهذه الفئة أن تجرنا إلى االقتتال المستف

خرجت هذه األبواق المأجورة في : "وأضافت القوة، في بيان صادر عنها ". الوحيد منها هو االحتالل
وشددت على أن ". قصه جديدة اتهمت فيها التنفيذية بقتل المواطن السويركي ورميه من فوق برج مرتفع

 . للقوة التنفيذيةمحاولة زج اسم القوة في كل األحداث المؤسفة يهدف إلى تشويه الصورة الناصعة 
  11/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   إلرغامه على قبول تعيينهمفي نابلس مسلحون يهددون مدير وزارة الشباب والرياضة .8

هدد مسلحون مدير وزارة الشباب والرياضة في نابلس، فتحي خـضر، بالقتـل              :كتب غازي بني عودة   
دون توفر تقديم المسوغات القانونيـة واإلداريـة        "ارة،  إلرغامه على قبول تعيين أربعة موظفين في الوز       

واتهم خضر أعضاء من حماس بالوقوف خلف هذا التهديد، وحمل           .، كما قال خضر   "المطلوبة الستيعابهم 
 50خلق وقائع على األرض من خـالل تعيينـه          "باسم نعيم مسؤولية محاولة     .وزير الشباب والرياضة د   

واحتشد عشرات من نشطاء عناصر األجهزة األمنية        ".اضة في الضفة  موظفاً في مديريات الشباب والري    
  .في مقر الوزارة الذي لم يغلق أمس تحسباً ألية تطورات قد تحدث" فتح"وأعضاء 

من جانبها، نفت حماس ان تكون لها أية عالقة بإطالق هذه التهديدات، وأوضـحت علـى لـسان احـد                    
أمر شخصي محصور بمجموعة من الموظفين، الذي       "ان ما جرى    ) رفض الكشف عن هويته   (مسؤوليها  

  ".عينوا في وزارة الشباب من قبل الوزير، وال عالقة لحماس بما جرى وال يجوز الزج بها في ذلك
 11/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  لتدخل إلنقاذ األسرى ل  يدعو دول العالموزير الصحة الفلسطيني .9

رضوان األخرس دول العـالم وحكوماتهـا       .صحة الفلسطيني د  دعا وزير ال   : والوكاالتن  البيا – القدس
والمنظمات الحكومية واألهلية بكافة أطيافها الحقوقية واإلنسانية واالغاثية بضرورة التدخل العاجل إلنقاذ            
األسرى الفلسطينيين في معسكرات االعتقال اإلسرائيلية الذين يتعرضون للموت اليومي لسوء ظـروف             

أشـقاء  "وطالب األخرس الجهات الدولية ضرورة التدخل العاجل لإلفراج عن           .الطبياالعتقال واإلهمال   
جلبوع اإلسرائيلي جراء إصابته بنوبة قلبية ورفض إدارة السجون          الذي قضى داخل سجن   " [الشهيد دندن 
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كة  حيث ان له ثالث أشقاء في معسكرات االعتقال اإلسرائيلية حتى يتسنى لهم المشار             ]نقله إلى المستشفى  
  .في تشييع جثمان شقيقهم، بعد جريمة استشهاده في معسكر االعتقال

  11/6/2007البيان اإلماراتية 
  

 النائب منى منصور تدعو الى اتخاذ خطوات لتثبيت المقدسيين في ارضهم  .10
دعت النائب عن كتلة التغيير واالصالح منى منصور، الى تقديم كل مـا يمكـن               :  جمال جمال  -نابلس  

للحفاظ على وجودهم، وإعالن توأمة بين كل مسلم أو مسلمة مع أسرة فلـسطينية مقدسـية                ألهل القدس   
وقالت أمـس ان االسـتهداف       .ومدهم بالمال والمساعدات بأية طريقة ممكنة لتثبيتهم في المدينة المقدسة         

وليـة، وان   للقدس بما تمثله من أبعاد حضارية لألمة، يتواصل دونما اعتبار ألية مواثيـق د             " االسرائيلي"
تمضي غير عابئة بتزوير حضاري ومذبحة حضارية وسرقة غير مسبوقة على كافة الـصعد              " اسرائيل"

من جهة األرض والبناء والتاريخ، مستخدمة وسائل ملتوية لتحقيق أهدافها، وسخرت قـوانين منحرفـة               
المخاطر التي تتهدد   واوضحت ان من أبرز      .ألسرلة المدينة وتفريغها من أصحابها الشرعيين والحقيقيين      

القدس هي فتوى رجال الدين والحاخامات اليهود بإباحة دخول اليهود الى المسجد األقـصى المبـارك،                
وطي العقود األربعة الماضية التي كان يحرم فيها على اليهود الدخول الى الحرم إضافة اإلعالن عن نقل                 

ة في القدس، بهدف القيام بما ال يقـل عـن تـسع             الى البلدة القديم  " االسرائيلية"بؤرة نشاط سلطة اآلثار     
ان هذا المخطط سيغير وجـه البلـدة        " اسرائيليون"حفريات كبيرة وطويلة المدى، حيث أعلن علماء آثار         

" االسـرائيلية "واعتبرت أن الخطوات اإلستراتيجية الخطيرة تمثل امتداداً للسياسات واإلجراءات           .القديمة
كزات عزل القدس عن محيطها العربي عزال شبه تام وسلخها عـن قراهـا              السابقة والتي تقوم على مرت    

وبلداتها التي كانت تتنفس من خاللها وتحويل حياة المقدسيين إلى جحيم ال يطاق بفعل الجـدار العـازل                  
والضرائب الباهظة والمضايقات المستمرة ومواصلة تدمير البنى التحتية للمقدسيين، ومصادرة األراضي           

 على العقارات، وإغالق وتخريب مؤسسات ومرافق المجتمع المقدسي ككل، وعلـى رأسـها              واالستيالء
 .التعليم والصحة واالقتصاد وابتزاز المقدسيين المستمر من خالل هويتهم وانتمائهم الوطني

  11/6/2007الدستور 
  

   وكرامي يدعو الى حل سياسيالباردوزير الشؤون االجتماعية الفلسطيني يتفقد نازحي  .11
 دان وزير الشؤون االجتماعية الفلسطيني صالح زيدان االعتداء على الجيش اللبنـاني واعتبـره               :يروتب

العمل سريعاً وبذل أقصى ما يمكن من جهد للتعاون من أجل وضع حد لهذه المأسـاة                "جريمة، داعياً إلى    
 ويحمـي المجتمـع     ولالشتباكات في مخيم نهر البارد بما يصون كرامة الجيش اللبناني وسيادة لبنـان،            

وقال بعد زيارته رئيس الحكومة اللبنانية الـسابق         ".اللبناني وأمن مخيم البارد ونسيج المجتمع الفلسطيني      
سـبل العمـل الـسريع      "عمر كرامي على رأس وفد من فصائل منظمة التحرير أمس، إن البحث تناول              

وضع واالستفادة مما حصل لتنظيم     لتهدئة الوضع من اجل عودة النازحين وصوالً الى حل جذري لهذا ال           
 لبنانية راسخة مبنية على أساس الحوار وتهدف إلى دعم حق العودة ورفض             - عالقات سياسية فلسطينية  

  ".التوطين، وكذلك إقرار كل الحقوق االنسانية والمدنية للفلسطينيين
، "ا حصل في مخيم البارد    لوال هذا التأزم السياسي الموجود في لبنان لما كان حصل م          "واعتبر كرامي انه    

". الصيغة اللبنانية والتوازنات اللبنانية ال تحتمل هذا النوع من الوجود غير اللبناني في لبنان             "الفتاً إلى أن    
اتفقنا على ان الجيش هو المؤسسة التي يجب الحفاظ عليها وعلى معنوياتها ألن هذه المؤسسة هي                : "وقال

  ".ان ال بد من حل سياسي لهذه االزمة المستعصية" مشدداً على ،"التي تضمن سيادة لبنان واستقالله
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وكان زيدان عقد اجتماعاً موسعاً مع فاعليات الشمال الفلسطينية في مقر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي،                
وجال على اماكن تجمعات النازحين من مخـيم نهـر          . فور وصوله الى المخيم على رأس الوفد المرافق       

  .ك التقى زيدان الداعية فتحي يكنوكذل. البارد
  11/6/2007الحياة 

  
  لدخول األرض المحتلة" بدر"جيش التحرير الفلسطيني ينفي تجهيز  .12

قال قائد قوات جيش التحرير الفلسطيني في األردن اللـواء الـركن فيـصل              :  نادية سعد الدين   –عمان  
ز عناصر من قوات بدر لدخول األراضي       رئيس عباس بتجهي  الالفاهوم إن القيادة لم تتلق أية تعليمات من         

للغـد المكرمة الملكية بدفع جزء من رواتب منتسبي جيش التحريـر،           في حديث    الفاهوم   ثمنو .المحتلة
الفتاً إلى أن القيادة ستقوم بإعداد قوائم بأسماء أفراد القوات مرفقة بجداول الرواتب والمبـالغ المـستحقة                 

  ".هذه القوات لم تتلق رواتبها لمدة ثمانية أشهر"وبحسب الفاهوم فإن  .وذلك لرفعها إلى الجهات المعنية
قوات بدر محترفة عسكرياً، وهي تتلقى تدريبات منتظمـة فـي           "على صعيد متصل، أوضح الفاهوم بأن       

  ".المعسكرات
  11/6/2007الغد األردنية 

  
  ضد حماس" إسرائيل"إشعال الفتنة في رفح فصل من حرب : صالح البردويل .13

صالح البردويل . دالبرلمانية أكد الناطق باسم كتلة حماس :القدس من 10/6/2007 قدس برس تأورد
أحمد أبو حرب القيادي البارز في كتائب وصوالً إلى اغتيال  ،أن ما يجري في رفح طيلة األيام الماضية

 .مباشرة من فصول صراع حركة حماس مع االحتالل اإلسرائيلي بطريقة غير  ليس إال فصالً،القسام
وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لقدس برس أن قصة مدينة رفح تتأسس على وصول 

ضد عناصر حماس لم " باللحديين" إلى قناعة أن االقتتال الداخلي الذي أشعله من أسماهم "اإلسرائيليين"
نطقة رفح  ولذلك قرروا نقلها إلى الشمال في م،"اإلسرائيلي"يوقف انطالق الصواريخ باتجاه القلب 

من الرهان على أن يكون الدور البردويل وقلل  .إلرباك المقاومة على الحدود مع إسرائيل، كما قال
ال أحد يستطيع تقديم ضمانات على استمرار : "المصري ضمانة لكبح جماح من أسماهم باللحديين، وقال

 ونحن نعاني من قتال مباشر ،"إسرائيل"ـالتهدئة حتى المصريين، ألن عناصر اللحديين تابعون مباشرة ل
 عن إلقاء القبض على أبو حرب كلفت "اإلسرائيلية"، فعندما عجزت الطائرات "إسرائيل"وغير مباشر مع 
وعما إذا كان هذا التيار الذي قال بأن من يتزعمه هو النائب محمد دحالن يعبر عن  ".أعوانها فقتلوه

مشكلتنا ليست مع حركة فتح، المشكلة أن الجيش  ":حقيقة حركة فتح وموقفها من حماس، قال البردويل
هذه الجماعة انتزعت القيادة من حركة فتح ولم يعد .. . قد أعد جماعة وأمدها بالمال والسالح"اإلسرائيلي"

 في فتح بل هو  لمحمد دحالن، مع أن هذا األخير ليس قيادياًبمقدور الرئيس عباس نفسه أن يعارض رأياً
  ".ي، لكنه فرض نفسه بالقوةعضو في المجلس الثور

صرح النائب فتحي :  فلسطين مباشرعن موقعغزة من  11/6/2007عين على فلسطين ونقلت نشرة 
 إن مضيفاً, حماد أن حركة حماس لن تقف عاجزة أمام هذه الجرائم التي تمارسها فرق الخونة والمنافقين

ستنتصر في هذه المعركة التي تجمع فيها هذه الفئة الباغية قد اجتمعت على مناصرة الكفر ولكن حماس 
من أبناء حركة فتح % 90وقال إن  .كل أعداء اهللا تعالى  لخوضها ضد المشروع اإلسالمي في فلسطين

وفتح طرق االتصاالت ,  عميل أعطي الدنية في دينهاً ولكن هناك تيار،ن بوطنهميهم من الشرفاء المتشبث
, نطالب شرفاء فتح باتخاذ قرار حازم لما يجري: أضافو, عداءمع األعداء ليكون يد لتنفيذ جرائم األ

  . وتتبرؤوا من هذا التيار العميل الذي يقود فتح إلى المهالك...عليكم أن تقفوا موقف الرجال
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 سنخوض معركة ضد العمالء واالحتالل في وقت واحد: برهومفوزي  .14
ن ما يجري إ باسم حركة حماس  قال فوزي برهوم المتحدث:غزة من 10/6/2007 فراس برس أفادت

، مضيفاً أن هذه الفئة االنقالبية "مؤامرة تقوم بها فئة عميلة تنفذ مخططات أمريكية صهيونية"في غزة هو 
وأضاف برهوم، تعقيباً على حادثة  . على حد قوله،"فئة إمبريالية عميلة تنفذ أوامر تأتيها من الخارج"هي 

مبريالية األمريكية، هؤالء مجموعات اختلطت عقولهم باإل": تي قائالًإعدام إمام مسجد العباس محمد الرفا
ونحن قلنا لوفد حركة فتح في حوارات القاهرة ومكة ودمشق بأن حركة فتح قد سرقت وسلبت من قبل 

تم إبالغ الوفد األمني المصري خالل حوارات القاهرة أن جهة "وأوضح برهوم أنه  ."فئة عميلة مجرمة
، وأضاف أن األحداث بدأت بالفعل في رفح " ساعة بعرقلة الحوار48ستقوم خالل من حركة فتح 

وأوضح برهوم أن حماس ستحرق بالنار كل من . باستهداف وقتل أحد قيادات كتائب القسام في رفح
 إياها ، متهماً"مواقف حازمة لحماية المواطن الفلسطيني"يمسها أو يمس أبناءها، وطالب الفصائل باتخاذ 

وقال برهوم مخاطباً الحكومة والمجلس التشريعي . لعثم في الكالم، وأنها تتقاعس عن اتخاذ القراربالت
ما فائدتهم على كراسيهم ما لم يستطيعوا لجم هؤالء المجرمين الذين يعبثون بأمن الوطن ": والفصائل
  .د، مؤكداً على أن حماس ستخوض المعركة ضد العمالء واالحتالل في آن واح"والمواطن

 أيمن طه ممثل  أن فلسطين اآلنعن موقعغزة من  11/6/2007عين على فلسطين ونقلت نشرة 
حركة حماس في المكتب المشترك دعا إلى ضرورة وضع خطوات ناجعة من أجل لجم الفئة الضالة 

دد وش . إلى أن الحوارات وحدها ال تكفي في وضع حد لهذه الفئةوالتيار االنقالبي في حركة فتح، مشيراً
 في الوقت ذاته من تمادي هذه طه على أن حماس ما زالت تمارس ضبط النفس أمام هذه الجرائم، محذراً

ستضع وأنها  حماس القدرة على ردع هذه الفئة ى إلى أن لد، مشيراًركةحالالفئة في جرائهما بحق أبناء 
يقول كلمته في هذا وطالب طه الرئيس عباس بأن يكون له موقف صريح من هذه الفئة وأن  .احد له

 إلى أن المطلوب بصفته الرئيس الشعب الفلسطيني وحركة فتح بأن يرفع الغطاء عنهم، ال التيار، منوهاً
  .أن يقوم بتدفيق األموال عليهم

  
  حماس تتخذ من العنف وسيلة للضغط السياسي في الحوارات الداخلية: ماهر مقداد .15

 ،استخدام بعض قادة حركة حماس أن سم حركة فتحبا الناطق ماهر مقداداعتبر : الضفة الغربية
بقدر ما هي محاولة مكشوفة "  جديداً لم تعد تحمل شيئاً،" في حركة فتحنقالبيينالا"مثل لمصطلحات 

في مقداد،  قالو ."للتغطية على أخطاء تيار دموي داخل حماس ال يريد لحكومة الوحدة الوطنية أن تنجح
ن أبرز إ قال ، بين تيار دموي عميقاًة حماس تعاني انقساماًن حرك، إتصريحات خاصة لقدس برس

تيار نافذ وكلمته قوية "نه وإ، الحركةممثليه هم محمود الزهار وسعيد صيام وقادة األجهزة العسكرية في 
لكنه تيار ضعيف التأثير وقد فشل "سماعيل هنية، إ، وتيار معتدل من أبرز قادته "ومسموعة داخل الحركة

  .، حسب تعبيره" القيام بمهامهأو أفشل في
وأشار إلى ، رمسؤولية تدهور الوضع األمني في األراضي الفلسطينية إلى سيطرة هذا التيامقداد وحمل 

، فهو عادة ما يسبق حوارات ما، كما كان األمر بالنسبة التفاق توقيت التصعيد له أهدافه أيضاً"أن 
جارية اآلن، فإن حماس تصعد كي تفرض شروطها القاهرة أو اتفاق مكة المكرمة أو الحوارات ال

السياسية على طاولة المفاوضات، وهو ما يعني أن حماس تتخذ من الدم الفلسطيني آلية للضغط السياسي 
  ."من أجل مكاسب سياسية

ي قال بأنه أتى معه بهذه الحالة الغريبة عن ذسيطرة هذا التيار ونفوذه داخل حماس، ال، وأعاد مقداد
   التي نشأت عليها حماس كحركة "بالثقافة الشمولية"الفلسطيني من العنف واالقتتال، إلى ما أسماه المجتمع 
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والتي ال تقبل بفكرة اآلخر المغاير المختلف، ولذلك فهي تريد أن تسيطر على الوضع في "، إسالمية
  .، حسب رأيه"قطاع غزة حتى ال يكون لها شريك في الحكم

  10/6/2007قدس برس 
  

 فتح ملتزمة بمعالجة األوضاع الداخلية وإنجاح حكومة الوحدة: ندحال .16
ن حركة فتح ملتزمة بمعالجة األوضاع الداخلية، وتعزيز أكد النائب محمد دحالن أ : وكاالت-القاهرة 

العالقات الثنائية مع حركة حماس، وتثبيت التهدئة وإنجاح حكومة الوحدة الوطنية، طبقاً لما ورد في 
إن مصر : نشرتها اليوم" المصري"وأضاف في تصريحات لصحيفة  .حثاً عن أفق سياسياتفاق مكة، ب

ستحدد موعد الحوار الشامل، والمنتظر عقده في النصف الثاني من الشهر الجاري، وأن فتح ترحب بعقد 
حوار سيكون وسيلة للحصول على دعم وإجماع الفصائل، حتى ال تتهم حركتا فتح وحماس باالنفراد 

وأكد دحالن أن األزمة بين فتح وحماس ليست أمنية،  . وحدهما، كما حدث من قبل في اتفاق مكةباألمر
 أن كل محاوالت الحل  هيبل هي خالف في البرامج والسياسات والمناهج، منوهاً إلى أن المشكلة

 ،قل نظرياً على األ،السابقة كانت تركز على البعد األمني فقط، ونحن نحتاج إلى تفاهم شامل لكل القضايا
 ."إسرائيل"حتى نستطيع أن نحتمي بالمجتمع الدولي الذي يحمي فلسطين حتى اآلن من 

إن مسؤولية الحكومة توفير األمن والغذاء للشعب، ألن من يتولى الحكم عليه أن يجد :  دحالنوقال
 1948ذ عام ألول مرة من: واستطرد .الحلول، ويتحمل مسؤولياته، وأن يحول نقاط ضعفه إلى نقاط قوة

، وعلى حماس العمل لفك الحصار، واالستجابة للشروط الدولية، %60تصل نسبة الفقر في فلسطين إلى 
، ففتح نفسها لم تعترف بها حتى اآلن، ولكن على األقل "إسرائيل"ـوليس بالضرورة أن تعترف حماس ب

 .تي جاءت بناء عليها للسلطة، النظمة التحرير الفلسطينيةيمكنها االعتراف باالتفاقات الموقعة مع م
، وصل عدد القتلى اإلسرائيليين إلى 2002 مارس /وأشار دحالن إلى أنه في ذروة االنتفاضة في آذار

 جريح، لكن لم تنقطع الرواتب، ألن أبو عمار استطاع أن يوازن بين 800 قتيالً، إضافة إلى 136
هناك : ، عندما كانت في السلطة، قال دحالنوحول أخطاء حركة فتح .المقاومة وتوفير احتياجات الشعب

أخطاء اعترفنا بها، ودفعنا ثمنها في االنتخابات، لكن على األقل لم يحدث طوال فترة حكم فتح اقتتال 
، علي الرغم من %7داخلي، أو اعتداء على منزل مواطن، مشيراً إلى أن نسبة النمو االقتصادي كانت 

 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، ولم تتجاوز نسبة الفقر 450معيشتهم علي المعونات، وكان هناك 
13.% 

أنا : وحول إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وكيفية منح الحصص داخل المنظمة، قال دحالن
أرفض نظام الحصص، ومشاركة الفصائل في المنظمة يجب أن تعتمد على انتخابات حرة في الداخل 

 .والخارج
  10/6/2007وكالة سما 

  
 الفصائل تطالب مصر برفع يدها عن دحالن .17

شهدت أجواء الحوار الذي تجريه السلطات المصرية مع قيادات وممثلي الفـصائل الفلـسطينية              : القاهرة
 غير مـسبوق علـى      هجوماً) حماس وفتح والجهاد والجبهتين الديمقراطية والشعبية     (الخمس في القاهرة    

وبلغ الهجوم حد مطالبة فصائل على رأسـها حمـاس المـسؤولين             .القيادي في حركة فتح محمد دحالن     
المصريين برفع يدهم عن دحالن ودعمهم له واعتباره رجل مصر ألنه يستخدم هذه المظلة غطاء لتحقيق                

 وإلثارة الفتنة بينهم وبـين كـوادر حمـاس          ،مكاسب خاصة ولممارسات فساد وإفساد لكوادر حركة فتح       
بل ولتشويه قيادات حركة فتح ومنهم مروان البرغوثي بترويج وجود سـيناريو             ،وإلثارة االقتتال الداخلي  

ممثلـو    باالتفاق معه على إطالقه في الوقت المناسب لتولي زعامة فتح، األمر الذي اعتبـره              "إسرائيلي"
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 أنه يزعم التنسيق مع القاهرة للوصـول إلـى رئاسـة            الفصائل يسيء إساءة بالغة إلى مصر خصوصاً      
  . ألبي مازناًالسلطة خلف

وحسب مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة، فإن موضوع دحالن أثير في أكثر من جلسة حـوار مـع                 
 1948الجانب المصري، الذي أكد بدوره أن القاهرة تتعامل مع قضية الشعب الفلـسطيني منـذ عـام                  

صر طـوال تـاريخ     وتستقبل وتستمع وتلتقي مع ممثلي كافة الفصائل الفلسطينية دون استثناء، كما أن م            
 فلسطينيا لحسابها ولم تتعاط مع أي فصيل موجود باعتباره فـصيلها            تعاملها مع القضية لم تؤسس تنظيماً     

لكن استياء قطاع كبير من الفصائل ممـا أسـموه           . رجلها في غزة وال في غير غزة       ولم تعتبر فلسطينياً  
إلى الذهاب إلى نقابة األطبـاء يـوم         البرلمانيةظاهرة محمد دحالن دفع سعيد صيام رئيس كتلة حماس          

وبلغـت   .السبت الماضي وإعالن قائمة اتهامات لدحالن منها التخطيط الغتيال قيـادات فـي حمـاس              
نها تثبـت تـورط     إاالتهامات حد تقديم ممثلي حماس إلى المسؤولين المصريين وثائق قال ممثلو الحركة             

ويبدو أن   .تضمن اعترافات المتورطين في العملية    دحالن في التخطيط لعمليات اغتيال قيادات الحركة وت       
تلك االتهامات ستكبر ككرة الثلج، فقد عبرت أوساط سياسية ودبلوماسية مصرية عن عدم ارتياحها للدور               

  .الذي يقوم به دحالن وتزامن ذلك مع مقاالت في الصحف المصرية تنتقده بشدة
  11/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  سوفيميفي عملية ك "T.V"تخدام إشارة سرايا القدس تنفي اس .18

  مصفحاً الناطق الرسمي باسم سرايا القدس أن تكون السرايا وكتائب األقصى قد استخدمت جيباًىنف
وقال أبو أحمد فى تصريح له إن السرايا استخدمت خالل  .في عملية كيسوفيم أمس" T.Vإشارة "يحمل 

 ."سرائيليةاإل"المصفحة التي يستخدمها رجال المخابرات  يشبه الجيبات العسكرية  مصفحاًالعملية جيباً
، "T.V"سرائيلي بتضليل الرأي العام من خالل بث صور للجيب المصفح يحمل إشارة واتهم العدو اإل

موضحاً أن الجيب بقى في مكان العملية ألكثر من ست ساعات متواصلة قبل تفجيره، مما أتاح الفرصة 
  .لى الجيبللعدو بوضع إشارة الصحافة ع

وأشاد أبو أحمد بدور الصحافة المحلية والعالمية ووكاالت األنباء المختلفة التي كان لها الدور الفاعل في 
 التي قد "سرائيليةاإل"، محذراً من خطورة االتهامات  الفلسطينيشعبالفضح ممارسات العدو بحق أبناء 

 . لمنعها من أداء رسالتهاتستخدم الستهداف الطواقم الصحفية في األراضي الفلسطينية
  10/6/2007 48عرب

  
 أحمد سعدات يتهم سلطات االحتالل بتعريضه للتعذيب .19

 بتعريضه للتعذيب الجسدي "سرائيليةاإل"مين عام الجبهة الشعبية، أحمد سعدات، السلطات أاتهم : غزة
ه بثينة دقماق، قوال سعدات في رسالة نقلتها عنأوجاءت . والنفسي خالل نقله من سجنه إلى المحاكم

شار سعدات إلى أو. "سرائيلإ"نسان التي زارته في سجن هداريم شمال محامية مؤسسة مانديال لحقوق اإل
أنه واألسرى يتم نقلهم من السجن في مركبة خاصة، كراسيها من حديد والجلوس عليها مؤلم، وفي نفس 

لى جانب حرمانهم من استخدام إاً، هانات لالسرى ويعتدون عليهم جسديالوقت يقوم الحراس بتوجيه اإل
 ."رحلة العذاب التي تمتد لمدة ثماني ساعات"المرحاض لقضاء الحاجة خالل الرحلة التي وصفها بـ

وفي السياق السياسي، اعتبر سعدات إلغاء اللقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس وزراء االحتالل 
، يجب أن يتبعها حوار فلسطيني شامل وعميق يهود أولمرت خطوة في االتجاه الصحيحإ "اإلسرائيلي"

 .لبناء رؤية سياسية موحدة إلدارة الصراع مع االحتالل
 11/6/2007الشرق األوسط 
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  اإلفرنجي مسؤوالً للعالقات الخارجية عبد اهللامركزية فتح تُعين .20
جي في منصب  قررت اللجنة المركزية لحركة فتح تعيين القيادي في الحركة عبد اهللا اإلفرن:رام اهللا

وأوضحت مصادر في اللجنة المركزية في تصريحات خاصة  .مسؤول العالقات الخارجية في فتح
لفراس برس، أن قرار التعيين جاء في أعقاب اجتماع مركزية فتح في مدينة رام اهللا بحضور الرئيس 

 .تهمحمود عباس، وحاز القرار على مبارك
  10/6/2007فراس برس 

  
 للحركة رأس الشؤون التنظيمية ى قريع عليضعالمجلس الثوري لفتح  .21

قريع أحمد ن أمين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح للقدس العربي قال أ:  وليد عوض- رام اهللا
مفوض التعبئة والتنظيم هو رأس الهرم في الوضع التنظيمي للحركة، وذلك بقرار من اللجنة المركزية 

 تشكيل ىنه تم االتفاق علأ ىلإشار مقبول أو .مسأ التي انتهت وبمباركة من المجلس الثوري في دورته
لجنة برئاسة قريع للنظر في مستقبل جميع اللجان المنبثقة عن الحركة وصياغتها من جديد للعمل ضمن 

ن لجان الساحة التي عينها الرئيس محمود أومن الجدير بالذكر  .مكتب التعبئة والتنظيم وتحت عباءته
خذ جزء من أ الماضي لقيادة الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة حاولت مارس/ ذارآعباس في بداية 
 .صالحيات قريع

 11/6/2007القدس العربي 
  

  بيرتس يؤكد و أي نية للتفاوض مع سورياينفيأولمرت  .22
أكد وزير الدفاع عمير : حسن مواسي ووكاالت عن القدس المحتلة من 11/6/2007 المستقبل ذكرت

صاالت غير مباشرة جرت مع سوريا من طريق وسطاء لمعرفة نيات دمشق الممكنة بيرتس أن ات
للتوصل الى السالم، وأن إسرائيل تواصل بجدية دراسة التقارير والتصريحات حول إمكانية استئناف 

كان علينا أن نتحقق من كل هذه .. كان هناك وسطاء دائماً"وقال في مقابلة مع اإلذاعة إنه  .المفاوضات
يجب عدم إغالق "أضاف ". حول إمكانية فتح مفاوضات، علناً أو سراً وقمنا بذلك) السورية(صريحات الت

إسرائيل غير معنية "، ألن "باب السالم مع سوريا باعتباره قضية استراتيجية يجب بحثها باستمرار
ى أهبة االستعداد بالدخول في حرب مع سوريا، وهي تريد السالم، إال أنه يتعين عليها أيضاً أن تكون عل

  ".لمواجهة أي تدهور أمني
في المقابل، نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت أن يكون قد طلب مـن الـرئيس األميركـي                  

عن " جيروزاليم بوست "ونقلت   .جورج بوش منحه الضوء األخضر للشروع في مفاوضات مع السوريين         
، أن اولمـرت    )االتحاد الـوطني  " (المفدال"كتلة حزب   مصادر مقربة من النائب إيفي أيتام المطرود من         

" معـاريف "أدلى بهذه األقوال في سياق مكالمة هاتفية أجراها مع ايتام قبل نحو أسبوعين، لكن صـحيفة                 
لم يعد سراً أن إسرائيل فتحت قنوات سرية للتحقق من مـدى            "نقلت عن مقربين من أولمرت تأكيدهم أنه        

وقلـل   ".غير جاهزة للدخول حالياً في مفاوضات سالم      "، وأن سوريا    "لسالمجدية السوريين حيال عملية ا    
 من احتمال وجود فرص إلعادة إطـالق محادثـات مـع           زنائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي شمعون بيري     

المشكلة هي أن السوريين غيـر      " للصحافيين   زوقال بيري  ".األرض مقابل السالم  "سوريا بناء على اتفاق     
يريدون إجراء ذلك مـن خـالل الواليـات         . اغبين في التفاوض المباشر مع إسرائيل     مستعدين وغير ر  

.. أيها السادة إذا اردتم التفاوض عليكم التوقف عن مساندة االرهـاب          : والواليات المتحدة قالت  .. المتحدة
  ".وهذه هي النقطة التي علق فيها األمر في الوقت الراهن". حزب اهللا"وعليكم التوقف عن مساندة 

الى ذلك، أوضح عدد من المسؤولين إإلسرائيليين أن الرسائل التي بعثت بها حكومتهم بواسطة األلمـان                
 4واألتراك الى سوريا، ال تتحدث عن استعداد إسرائيل لالنسحاب من هـضبة الجـوالن إلـى حـدود                   
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وضات حـول   ، بل هي لمعرفة الثمن الذي ستحصل عليه مقابل تجديد المفا          1967العام  ) يونيو(حزيران  
وجهت بالفعـل   "عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة اإلسرائيلية        " هآرتس"ونقلت صحيفة    .االنسحاب

سـوريا ال   "، ما يعني أن     "الماضي، وإن سوريا لم ترد بعد     ) أبريل(رسائل إلى القيادة السورية في نيسان       
مئير داغان الـذي يـشكك      " ادالموس"، ما يعزز وجهة نظر رئيس       "تنوي التوصل إلى تسوية مع إسرائيل     

وقال مسؤولون إن قادة االستخبارات اإلسرائيلية منقسمون حول ما إذا كانـت             .بالنيات السلمية السورية  
  .سوريا ترغب حقاً في السالم أم أنها تعد للحرب لمحاولة استعادة الجوالن

 بارزون في إسـرائيل     ل معلقون سياسيون  قلّ: أسعد تلحمي  عن   الناصرة من 11/6/2007 الحياة   وقالت
 الـذي   "الثمن"من شأن الرسالة السرية التي نقلها ايهود اولمرت إلى الرئيس بشار األسد في شأن إدراكه                

ستدفعه إسرائيل لقاء إبرام اتفاق سالم، وطلبه رداً سورياً عما إذا كانت دمشق ستفك تحالفاتها مع ايـران   
واعتبر المعلقون توجه اولمرت إلى      . في مقابل اتفاق كهذا    و حزب اهللا والتنظيمات الفلسطينية الراديكالية     

وعـزا مـصدر    . ، خصوصاً انه لم يخض في ما ستقدمه إسرائيل لـسورية          "غير جدي "المسار السوري   
األسد وقبل أن يلعب في ملعب اولمرت، فإنه يريد التيقن من           "سياسي إسرائيلي عدم الرد السوري إلى أن        

في الوقت نفسه، أشارت تقارير صحافية إلى أن رسالة اولمرت          . "حديداًمصير حكومته ومصير رئيسها ت    
  .لألسد تأتي في وقت يتواصل فيه النشاط االستيطاني المكثف في الجوالن المحتل

أكدت تقارير صحافية ان النشر عن رسالة اولمرت إلى األسد لم يلق االهتمام لدى المـستوطنين فـي                  و
سعي الحكومة إلى إنقاذ نفـسها بواسـطة     " ان الرسالة تندرج في إطار       الجوالن السوري المحتل لقناعتهم   
وأفادت  .، كما قال ليديعوت أحرونوت رئيس أحد مجالس المستوطنات        "ألعوبة إعالمية ال تنطلي على أحد     

الصحيفة ان وزير السياحة اسحق أهارونوفتش سيدشن غداً موقعاً سياحياً في القنيطرة السورية المحتلة،              
يدشن مواقع أخرى قريباً ضمن الحملة الحكومية لتشجيع السياحة في الجـوالن تحـت شـعار                على أن   

وأضافت الصحيفة ان وزارة اإلسكان أقرت أخيراً طلباً لبناء حي جديـد مـن     . " متنزه الدولة  –الجوالن  "
عـدد  كما أوردت أرقاماً متعلقة بالجوالن المحتل أكـدت ان          . "كتسرين" وحدة سكنية في مستوطنة      150

 ألفاً، وهو عدد مواز لعدد الـسوريين فـي القـرى            20 مستوطنة بلغ    33المستوطنين الذين يرتعون في     
وبحسب األرقام، فإن عدد عـائالت المـستوطنين ارتفـع فـي            . األربع في الجوالن  ) الدرزية(السورية  

  . عائلة1200السنوات الخمس األخيرة بـ
  

 لتسوية مع الفلسطينيينخالفات بين واشنطن وتل ابيب حول ا: يديعوت .23
كشف إسرائيليون شاركوا في اللقاءات التي اجراها شاؤول موفـاز، فـي            :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

واشنطن مؤخراً عن وجود خالفات بين اإلدارة االمريكية والحكومة اإلسرائيلية حول المفاوضـات مـع               
الـشريك  ب"ي حين تصف إسرائيل عبـاس       فف. الفلسطينيين والتعامل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس      

 وال ترى امكانية الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين لعدم وجود شريك للـسالم فـي الـسلطة                 "الميت
. الفلسطينية، فإن االدارة االمريكية ترى ضرورة استئناف المحادثات وتفضيلها عـن الجبهـة الـسورية              

ؤولية الخروج من المأزق الفلسطيني ملقاة على عاتق        ويرى مسؤولون كبار في االدارة االمريكية، أن مس       
وجاء في تلخـيص     .إسرائيل، كونها الطرف القوي، حسب ما نقله اإلسرائيليون بعد لقاءاتهم في واشنطن           

لزيارة موفاز ان االمريكيين سيطالبون أولمرت بالشروع في البحث مع الفلسطينيين في المسائل المتنازع              
  .القدس، حل مشكلة الالجئين والمستوطناتالحدود، مستقبل : عليها

  11/6/2007الخليج اإلماراتية 
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 أولمرت ينوي منح حزب العمل وزارة المالية في حالة فوز أيالون  .24
أعلن مقربون من أولمرت أن األخير ينوي تعيين شاؤول موفاز وزيرا لألمن في حالة فوز عامي أيالون 

إال أن األمر لن يكون بهذه البساطة، . رة المالية بدال منهابرئاسة حزب العمل، ومنح حزب العمل وزا
فأيالون كان قد أعلن إنه لن يشارك في حكومة برئاسة أولمرت وأنه سيسعى لتشكيل ائتالف حكومي مع 
كديما برئاسة مرشح آخر، وفي حال تراجعه عن ذلك يقول مقربون منه أن ليس بنيته التنازل عن وزارة 

لي بالنسبة ألولمرت هو فوز أيهود باراك وتوليه وزارة األمن بدال من الوزير الوضع المثا .األمن
لشؤون "الحالي، عمير بيرتس، وإعادة حاييم رامون إلى الحكومة ومنحه حقيبة المالية أو تعييه وزيرا 

وقال مقربون من أولمرت إنه سيلتقي رئيس حزب العمل المنتخب، في  ".المفاوضات مع الفلسطينيين
عضو الكنسيت شيلي يحيموفيتش التي أيدت عمير . ة األسبوع، قبل سفره إلى الواليات المتحدةنهاي

 . بيرتس في الجولة األولى أعلنت يوم أمس عن تأييدها إليهود باراك
  11/6/2007فلسطين برس 

  
  حكومة االحتالل تقلص ميزانية وزارتها لصالح األمن   .25

ل اإلسرائيلي تدرس إجراء تقليص في ميزانية بعض إن حكومة االحتال" "معاريف"قالت صحيفة 
- 10وذكرت الصحيفة في عددها الصادر األحد  ".، لصالح وزارة األمن الداخلي2008وزاراتها لعام 

 أن التقليصات قد تبلغ ما يقارب مليار ونصف المليار دوالر، وهو ما قد ينعكس على 6-2007
  . مليار دوالر65ل للعام الحالي بـ الوزارات األخرى وتقدر ميزانية دولة االحتال

  10/6/2007عين على فلسطين 
  

  قائمة أهداف لضربها داخل العمق السوري: اسرائيل .26
أن حالة االستنفار والتأهب واالستعداد والتـدريبات التـي تجتـاح المؤسـسة             ) المنار(نقلت مصادر لـ    

 .رب جديدة على سوريا وحـزب اهللا      العسكرية في اسرائيل منذ انتهاء الحرب ستدفع اسرائيل الى شن ح          
أن الجيش واالجهزة االمنية في اسرائيل تؤيد فكرة التفاوض مـع دمـشق             ) المنار(وقالت المصادر لـ    

ولكن هذه االجهزة ترى اهمية أن تذهب اسرائيل الى طاولة المفاوضات وهي             للوصول الى اتفاق سالم،   
 اهللا، ألن ذلك يمنح تل ابيب موقعا تفاوضيا         تحمل معها ورقة انتصار عسكري على دمشق أو على حزب         

واضافت المـصادر لــ      .قويا، خاصة بعد أن أدت الحرب االخيرة الى اضعاف قوة الردع االسرائيلي           
أن اجهزة االستخبارات في اسرائيل أعدت قائمة بعـشرات االهـداف التـي سـيقوم الجـيش                 ) المنار(

شبت الحرب بين دمشق وتل ابيب، وأن هذه القائمـة          االسرائيلي بضربها داخل العمق السوري في حال ن       
عرضت على االجتماع االخير للمجلس الوزاري المصغر الذي بحث التهديدات على الجبهـة الـشمالية               

  .والمخاوف من اندالع حرب في المرحلة القادمة
  9/6/2007المنار الفلسطينية 

  
  إسرائيل تطلق قمراً صناعياً للتجسس .27

ي فجر االثنين قمراً صناعياً  للتجسس على إيران وفق راديو إسرائيل وبـالتزامن              أطلق الجيش اإلسرائيل  
مع دعوة السيناتور األمريكي جوزيف ليبرمان اإلدارة األمريكية للنظر في شن عدوان عـسكري علـى                

كما يأتي إطالق القمر التجسسي في إثر تصريح  نائب           .الجمهورية اإلسالمية بسبب تورطها في العراق     
 الوزراء اإلسرائيلي شاؤول موفاز أن العمل العسكري خيار مطروح للتعامل مع برنـامج إيـران                رئيس
   .النووي

 11/6/2007سي ان ان 
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  لنشر قوات على الحدود مع سوريابدفع السنيورة أولمرت سيطالب بوش : يديعوت .28

ميركي جـورج   رجحت صحيفة يديعوت احرونوت امس ان يثير ايهود اولمرت، خالل لقائه الرئيس اال            
 حزيران الحالي، مسألة اعادة تسليح حزب اهللا، وان يطلب ممارسة ضـغوط             19بوش في واشنطن في     

على الرئيس فؤاد السنيورة لدفعه الى نشر قوة دولية على طول الحدود اللبنانية الـسورية بحجـة منـع                   
سالح لم ينفذ بـسبب     حظر وصول ال  " ان   "دبلوماسي رفيع المستوى  "ونقلت يديعوت عن    . تهريب االسلحة 

، وتشير الى ان بإمكان رئيس الوزراء اللبناني ان يطالب بنشر           )1701(الصيغة التي اعتمدت في القرار      
 . "غير ان الرئيس فؤاد السنيورة ليس في عجلة للقيـام بـذلك           . قوات دولية على طول الحدود مع سوريا      

رية االلمانية في منع تهريب االسـلحة       يشير اولمرت لبوش الى نجاح القوات البح      "ورجحت يديعوت ان    
  ."عن طريق البحر، مطالبا اليونيفيل ببذل المزيد من الجهد لمنع اعادة تسليح حزب اهللا

  11/6/2007السفير 
  

   الشرطة تحقق مع أولمرت تحت طائلة اإلنذار .29
ذار، وذلك  من المقرر أن يخضع أيهود اولمرت، للتحقيق تحت طائلة االن         :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   

امس، ان هذه أول مـرة      " معاريف"وقالت   .االسرائيلي" ليئومي"لشبهة تورطه في قضية خصخصة بنك       
 .، تحت طائلـة اإلنـذار     2006) يناير(يتم التحقيق مع اولمرت منذ توليه منصبه في شهر كانون الثاني            

 اسـتجواب اولمـرت     ونشرت الصحيفة أن الشرطة اإلسرائيلية بدأت بوضع مسودة األسئلة التي سـيتم           
  . حولها، وذكرت انه سيتولى التحقيق محققون من شعبة مكافحة الفساد في الشرطة

  11/6/2007المستقبل 
  

  ثقة االسرائيليين بقيادتهم ومؤسساتهم سجلت تدهوراً جديداً .30
ي  التحقيق السنو–سجلت ثقة اإلسرائيليين بقياداتهم وبالمؤسسات المختلفة بحسب االستطالع : الناصرة

 تدهوراً العام الحالي مقارنة بالذي ،"المعهد اإلسرائيلي للديموقراطية"األوسع في إسرائيل الذي يجريه 
قلق من األوضاع العامة )  في المئة79(سبقه، اذ أكدت األرقام مجددا ان السواد األعظم من اإلسرائيليين 

وتراجعت ثقة  .فساد مستشر في المئة مقتنعة بأن ال75في اسرائيل، كما ان غالبية واسعة من 
 في المئة العام الحالي، علماً ان النسبة 74 في المئة العام الماضي إلى 79اإلسرائيليين بالجيش من 

 إلى 68وانخفضت ثقة اإلسرائيليين بمحكمة العدل العليا من  . في المئة حتى قبل فترة وجيزة90المست 
وانعكست فضيحة .  في المئة21 في المئة إلى 43 في المئة، وتراجعت ثقتهم برئيس حكومتهم من 61

  . في المئة22 في المئة إلى 67كتساف في تراجع ثقة اإلسرائيليين بمؤسسة رئاسة الدولة من 
   11/6/2007الحياة 

  
 من اليهود يعتقدون أن العرب لن يرتقوا إلى مستواهم الثقافي% 55: استطالع .31

اطية اسرائيل، ان الثقة معدومة بين العرب واليهود في  معهد ديمقر أجراهتبين نتائج استطالع للرأي
وان الطرف اآلخر في اعين . من الطرفين يجدون صعوبة في الثقة بالطرف اآلخر% 73اسرائيل وان 

من اليهود والعرب المستطلعين، % 87وحول العالقات العربية ـ اليهودية، يرى  .اآلخر ميال للعنف
ان العرب لم ولن يصلوا الى المستوى "من اليهود % 55ويتفق . سيئةانها ليست على ما يرام او انها 

  .من العرب يتفقون على ان اليهود عنصريين% 51الثقافي لليهود، مقابل 
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من % 70من االسرائيليين غير راضين عن الديمقراطية في اسرائيل وان % 66ويفيد االستطالع، ان 
 .ن بآراء المواطنيناالسرائيليين يشعرون بان السياسيين ال يأخذو

 11/6/2007الشرق األوسط 
  

   ألف صاروخ على الحدود20حزب اهللا خزن : إسرائيل .32
، باالستناد إلى تقارير إسرائيلية، أن حزب اهللا استطاع بناء شبكة "صنداي تايمز"ذكرت صحيفة 

دة تسلحه بآالف  اإلسرائيلية، وتمكن من استعا-تحصينات هائلة تحت األرض بمحاذاة الحدود اللبنانية 
مدخل أي "ونقلت الصحيفة عن ضابط استخبارات إسرائيلي قوله إن  .الصواريخ يخبئها في جنوب لبنان

موقع تحت األرض عادة ما يكون ضمن الحديقة الخلفية في منزل أحد أنصار حزب اهللا، الذي يحصل 
معدات حديثة ويكون بعضها على تعويضات في مقابل استخدام حديقة منزله، ويتم إخفاء هذه المواقع ب

 مقاتلين 10 قدماً ومساحتها بحجم ملعب كرة قدم، فيما بعضها اآلخر ال يتسع ألكثر من 70على عمق 
   ."مجهزين بمعدات اتصال متطورة ومرتبطة بأنفاق للحد من قدرة إسرائيل على تدميرها من الجو

  11/6/2007األخبار اللبنانية 
  

   مليار جنيه استرليني سنويا1.2ما قيمته اسرائيل تستورد من بريطانيا  .33
نشرت التايمز مقاال حول التعاون االسرائيلي البريطاني خاصة مع قرار االكاديميين البريطانيين بمقاطعة 

واضافت الصحيفة ان اسرائيل تستورد من . اسرائيل اكاديميا احتجاجا على احتاللها االراضي الفلسطينية
واشارت الى ان الصادرات البريطانية من .  مليار جنيه استرليني سنويا1.2بريطانيا ما تبلغ قيمته 

.  شركة اسرائيلية مسجلة في بورصة لندن11وقالت الصحيفة ان .  مليون جنيه700اسرائيل تبلغ 
واوضحت التايمز نقال عن غرفة التجارة االسرائيلية البريطانية ان صادرات االسلحة والمعدات 

 الى اسرائيل خالل احتالل اسرائيل لالراضي الفلسطينية وخالل الحرب مع لبنان العسكرية من بريطانيا
 .  ماليين جنيه استرليني110قد بلغت قيمتها 

  11/6/2007بي بي سي 
  

 الفلسطينيين لتفادي الحوار مع" ذريعة" خارطة الطريق مجرد :شلومو غازيت .34
االشراف على غزة والضفة الغربية  ة الذي أسندت له مهم،وصف الجنرال اإلسرائيلي شلومو غازيت

تتخذها إسرائيل لتفادي الحوار " ذريعة"مجرد  خارطة الطريق بأنها، 1967مباشرة بعد حرب حزيران 
البريطانية نشرتها اليوم بأنه " اإلندبندنت أون صنداي"وقال في مقابلة خاصة مع صحيفة  .مع الفلسطينيين

راح إقامة دولة فلسطينية وكتب بذلك الى المؤسسة العسكرية مسرور بكونه انفرد قبل أربعين سنة باقت
واضاف إنه لم يكن أكثر اقتناعا بتلك الدولة مما  .1967 ساعة فقط على نهاية حرب 24اإلسرائيلية بعد 
ويرى أنها تبقى الحل الوحيد لهذا النزاع على أن تكون حدودها معتمدة على الحدود التي , هو عليه اآلن

 .قبل الحرب وأن تشمل انسحابا إسرائيليا من معظم مستوطنات الضفة الغربيةكانت موجودة 
  10/6/2007وكالة األنباء األردنية 

  
  سفير إسرائيلي يتقاسم دراجة هوائية مع فتى فلسطيني .35

انضم السفير اإلسرائيلي في باريس، داني شيك، إلى مشاهير وشخصيات : خلف خلف من رام اهللا
 من أجل السالم تظاهرةا والعديد من الشخصيات العامة الفرنسية، ليشارك في معروفة من عالم السينم
وقد تقاسم السفير .  الفلسطيني الذي أقيم في باريس في األسبوع الماضي–والتعايش اإلسرائيلي 

هذا  .اإلسرائيلي دراجته مع فتى فلسطيني، كما ذكر موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية على اإلنترنت



  

  

 
 

  

            18 ص                                    749:                                 العدد11/6/2007اإلثنين : التاريخ

 سنة، في 15 و12ذا األسبوع أبناء شبيبة من اإلسرائيليين والفلسطينيين تتراوح أعمارهم بين وشارك ه
 يز، بالتعاون مع مركز بير"رحلة من أجل السالم"سلسلة من النشاطات التربوية والرياضية في إطار 

 .للسالم ومركز القدس للديمقراطية
  10/6/2007موقع ايالف 

  
 داخل شاحنة في معبر كارني متوجهة إلى غزة آالف رصاصة 6إسرائيل ضبطت  .36

أن السلطات اإلسرائيلية ضبطت أمس ستة آالف رصاصة حاول " قالت صحيفة يديعوت احرونوت 
وقالت الصحيفة أن الطلقات لسالح من ". سائق شاحنة تهريبها عن طريق معبر كارني إلى قطاع غزة

خالل عملية فصح لشاحنة تحمل أجهزة  ضبطت داخل أجهزة كهربائية في معبر كارني 16نوع أم 
وأوضحت الصحيفة أنه تم اعتقال صاحب شركة الشحن ". كهربائية متوجه من رام اهللا الى قطاع غزة

  ".والتفريغ والتحقيق معه ويقوم خبراء بفحص باقي األجهزة الكهربائية في الشاحنة
  11/6/2007دنيا الوطن 

  
 تقوم بعمل مشين وحقير وال تخجلأنت  :الطيبي للمعارض السوري في الكنيست .37

لفريد الغادري في مدخل لجنة الخارجية واألمن ) الموحدة والعربية للتغيير(أحمد الطيبي .تصدى النائب د
إنك تخون وطنك .. أنت ال تخجل.. أنت تقوم بعمل مشين وحقير: "وصرخ في وجهه, في الكنيست

وتتعاون مع نتنياهو وغالة , ر في إحتالل الجوالنوشعبك وتأتي إلى البلد المحتل لتستجدي منه أن يستم
وبدى واضحاً على فريد  !".يا غادري أنت غدار. أغرب عنا يا عديم اإلحترام..إنصرف من هنا..اليمين

: الطيبي قائالً.الذهول من أقوال د, الذي يسمي نفسه رئيس حزب اإلصالح السوري المعارض, الغادري
قد وصل إلى البالد بدعوة من بنيامين نتنياهو ليحضر جلسة لجنة وكان الغادري ". هذا هو موقفي"

بإدعاء إنعدام ) بلده األصلي(الخارجية واألمن في الكنيست مطالباً بعدم بدء مفاوضات مع سوريا 
 .الديمقراطية فيها

  11/6/2007دنيا الوطن 
  

  نمبادرة لتجمع علماء فلسطين على أمل إنهاء أزمة مخيم نهر البارد في لبنا .38
التحرك فـي اتجـاه فـتح       ،  عاود وفد يمثل رابطة العلماء المسلمين في فلسطين       :  محمد شقير  -بيروت  

اإلسالم بحثاً عن وسيلة لوقف المعارك في ضوء وقف فتحي يكن وساطته بين شاكر العبـسي وقيـادة                  
 شـاهين   يمالتنظوفد من المشايخ، العبسي في حضور المسؤول العسكري في           حيث التقى    . اللبناني الجيش
أن آثار إصابة العبسي    ، وقد لفتوا إلى      في مكان يقع في منطقة تجمع مدارس األونروا في المخيم          ،شاهين

 الحظوا ان مالمح مساعده شاهين شاهين ليست عربية كمـا           في حين أنهم  . في كتفه كانت ظاهرة للعيان    
 أبلغ وجهاء   رئيس الوفد ود ان   وأوضح شه  .كان أشيع سابقاً، وأن بشرته بيضاء وشعره يميل الى الشقرة         

مع االشـارة   . انه حمل مبادرة أدخلت عليها تعديالت عن تلك التي كان طرحها يكن           ة،  مقابلالالمخيم بعد   
 اضطر الى إخـالء مقـر قيادتـه          العبسي مدارس يعني ان  اللقاء للمرة األولى في منطقة تجمع       إلى أن ال  

 رئـيس الوفـد   نقل عن    كما   .حت سيطرة الجيش نارياً   الكائن بين التعاونية ومؤسسة صامد الذي اصبح ت       
تفاؤله الحذر في إمكان التوصل الى حل، داعياً الذين سألوه عن مضمون مبادرته الى إعطائـه فرصـة                  

  .لتسويقها لدى قيادة الجيش
  11/6/2007الحياة 
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  طفال المخيمات الفلسطينية مع الجيش اللبنانيحركة تضامنية أل .39
عن محبتهم وتضامنهم مع الجيش اللبناني في مواجهة         خيمات الفلسطينية في لبنان،   عبر أطفال الم  : صيدا

قام أطفال يرتـدون الـزي التراثـي         حيث   .المشاريع اإلسرائيلية الرامية الى بث روح الفرقة واالقتتال       
 فـي   الفلسطيني والزي الكشفي بجولة على محيط مخيم عين الحلوة، ومخيم المية ومية، وثكنة زغيـب              

، وقدموا ورودا باسم الشعب الفلسطيني في المخيمات، ومنظمة التحرير، واللجـان الـشعبية              ب لبنان جنو
  .الفلسطينية

  10/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   مع قوات االحتاللأوأي صراع داخلي في رفض الزج بالصحافيين تنقابة الصحفيين  .40
لفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وأجنحتها العسكرية دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين جميع ا: غزة

إلى تحييد الصحفيين الفلسطينيين وجميع العاملين في مجال اإلعالم من أي صراع داخلي دائر، سواء مع 
وذلك بعد االنباء التي ترددت عن استخدام منفذي . قوات االحتالل اإلسرائيلي أو على الصعيد الداخلي

يعطي مبررا لقوات االحتالل اإلسرائيلي وأعتبرت أن ذلك . ا يحمل اشارة الصحافةعملية كيسوفيم جيب
 ويضر بعملهم الصحفي الذي كفلته ،باستهداف وقتل الصحفيين، ويحد من قدرتهم على القيام بواجباتهم

 ضد ممارسة الحق في مقاومة واسي لهمأنمؤكدة في نفس الوقت . كافة األعراف والقوانين الدولية
 مع الحرص الشديد على تجنيب الصحفيين همتالل، التي كفلتها األعراف والمواثيق الدولية، ولكناالح

  .ويالت الحروب ووضعهم في دائرة االستهداف
  10/6/2007 قدس برس

  
  فلسطينيون وعرب كنديون ينظمون احتجاجات ضد دار نشر تدعم الجيش اإلسرائيلي .41

 ومسلمين كنديين، متعاطفين مع القضية الفلسطينية، سلسلة نظم فلسطينيو كندا، وبمشاركة عرب: تورنتو
 انديغو، اكبر دار للنشر وبيع الكتب في كندا، -من االحتجاجية ضد المالك الرئيسيين لشركة تشابترز 

  .بسبب رصدهم مبالغ مالية كبيرة لصالح مشروع يتعلق بدعم الجنود اإلسرائيليين
لفلسطيني في مدينة مسيساجا التي تضم اكبر جالية فلسطينية في  المدير التنفيذي لمؤسسة البيت اأشارو

 ان الهدف من هذه الفعاليات هو توعية الشعب الكندي واطالعه على حقيقة هذا المشروع الذي ،كندا
  .يدعم جيشا محتال يمارس كافة أشكال القمع والبطش ضد شعب اعزل

  10/6/2007 قدس برس
  

  عزلة ودخول الفلسطينيين اليها شبه مستحيل القدس العربية تزداد :مسؤول أممي .42
 ، األراضي الفلسطينية المحتلة   في مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية       قال:  جمال جمال  -القدس المحتلة   

 عاماً من احتالل القدس، باتت المدينة أكثر عزلة والوصول اليها اصـبح اكثـر صـعوبة                 40بعد  وانه  
 الن  ،ال فرصـة للتحـرك    أن   و ،ع يزداد صعوبة من الناحية االنسانية     ان الوض  للفلسطينيين، مشيراً الى  

 يـسير بـوتيرة     ذلـك  ان    موضـحا  .إسرائيل تعمل على عزل القدس عن الضفة الغربية وقطاع غـزة          
ن عملية ربط الطرق االلتفافيـة جنـوب الـضفة          أ كماالجدار في مراحله النهائية،     حيث أن   متصاعدة،  

إلـى   لفت من جهـة أخـرى،     و .سماح للفلسطينيين بالمرور بمدينة القدس    الغربية مع شمالها تتم دون ال     
نسبة الشاغر، بسبب عـدم قـدرة       % 50 لديها    التي لمستشفيات الفلسطينية في القدس   لالوضع المأساوي   

  .يهاالمرضى من الضفة الغربية على الوصول ال
  11/6/2007الدستور 
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  ع تهويد المدينة المقدسة مليار دوالر لتسري1.5االحتالل رصد : مفتى القدس .43
 أمس، أن الكيان اإلسرائيلي يواصل حملته لتهويد المدينة المقدسة          ،أكد الشيخ محمد حسين   : القدس المحتلة 

وطمس هويتها ومعالمها العربية واإلسالمية، وأن الحفريات التي يقوم بها وصلت إلى أساسات المـسجد               
إلـى أن هنـاك     ولفـت   . ع االستيطان وتهويد المدينة    مليار دوالر لتسري   1،5األقصى، مشيراً إلى رصد     

مشروعاً استيطانياً جديداً في حي السلوان، فيما بلغت البؤر االستيطانية في القدس القديمة نحو مائة، إلى                
وقال إن  . حي المغاربة فضال عن    تمت مصادرتها بالكامل،      والتي  دونما 116البالغة  جانب حارة الشرف    
 وثمة لجان متخصصة تعمل على إعداد الدراسات الالزمة،         ،حاجة إلى ترميم وتعمير   بلدة القدس القديمة ب   

  .وال ينقصها سوى التمويل
  11/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
   برفع مستوى رواتب الشهداء يطالبمركز التجمع الفلسطيني  .44

مستوى رواتب الشهداء العام برفع  ر قانون التقاعد الفلسطينييطالب مركز التجمع الفلسطيني بتغي: نابلس
الفلسطينيين الذين يسقطون برصاص االحتالل االسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يعطي 

مشيرا في هذا السياق إلى . من الراتب األساسي% 7.5كل من يتقاعد أو يحال على المعاش بسبب الوفاة 
 االسرائيليينما راتب الشهيد آسر الجندي  ب، شيقال فقط79ن راتب قائد ألوية الناصر صالح الدين هو أ

 قتل أثناء تصديه  برتبة رقيب بالمقابل منح جنديرابينفي حين أن . القانونهذا  شيقال حسب 38هو 
، رتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش 92في القدس عام لمقاوم فلسطيني حاول تنفيذ عملية 

  .اإلسرائيلي تكريماً له وألهله
  10/6/2007وكالة معا 

  
   أطفال منذ االنسحاب110 فلسطينيا في غزة بينهم 576إسرائيل قتلت : بتسيلمتقرير  .45

، مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة        تقرير ل أكد  : القدس المحتلة 
 إلى أن مـن     امشير .منه منذ انسحابها     غزة  فلسطينيا في قطاع   567أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت      

 أطفال، فيمـا قتـل جـراء القـصف          110 لم يشاركوا في أي عمل مسلح، من ضمنهم          314بين القتلى   
إلى أن الفلسطينيين أطلقوا فـي      من جهة أخرى،    وأشار التقرير    . فلسطينيين 304بصواريخ المروحيات   

 .ن أفراد قوات االحتالل صاروخ أسفرت عن مقتل ستة إسرائيليين، بينهم أربعة م        1500نفس الفترة نحو    
 كما أكـد  . وأكدت بتسيلم على أن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ال يبرر لها المس بالمدنيين الفلسطينيين              

 أن إسرائيل ال تزال تسيطر على معبر المنطار للبضائع، وعبره تقوم بخنق االقتصاد مثلمـا   التقرير على 
في حال انهيار االقتصاد في غزة، فـإن   موضحة أنه .تسيطر على معبر رفح المخرج الوحيد من القطاع   

معنـى مـصادرة أمـوال    كمـا أن   إسرائيل ملزمة قانونيا بتزويدها بخدمات الصحة والتعليم والرفاهية،         
ولفـت   . أنها تتحمل مسؤولية مباشرة عن ممارسة سكان غزة حقوقهم اإلنـسانية           ،الضرائب الفلسطينية 

ل ال تزال تسيطر على السجل السكاني، وأنها هي التي تقـرر مـن              إلى أن سلطة االحتال   أيضا،  التقرير  
 إلى أن الفلسطينيين الراغبين بنقل مكان سكناهم من         منوهايستحق بطاقة هوية فلسطينية ومن هو أجنبي،        

 تعتبر كل مواطن غزاوي انتقل للعيش لـرام اهللا          ا أن اسرائيل  فيض م .غزة للضفة يصطدمون بجدار عال    
أن السيدات األجنبيات    كما   .ما غير قانوني، مما يعني بقاء الخوف مالزما له طيلة حياته          واستقر هناك مقي  

المتزوجات من فلسطينيين في غزة ال يسمح لهن باإلقامة الدائمة مع أزواجهن هنـاك، مـشيرا إلـى أن                   
  .بعضهن ممن حصلن على تصاريح إقامة مؤقتة بتن عالقات في القطاع

  11/6/2007 قدس برس
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  67 داخل المعتقالت منذ عام  فلسطينيا توفوا أسيرا188ً: االسرىوزارة  .46
 عن دائـرة اإلحـصاء فـي        ا صادر اتقريرأن   :وكاالت نقال عن    11/6/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت

 أسيراً فلسطينياً قتلوا وتوفـوا داخـل        188ن  أ ، ذكر  أمس ،وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية    
 وحتـى   1967لعديد من االنتهاكات التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية منذ عام           سجون االحتالل جراء ا   

 آخـرون   43 فيما توفي    ، أسيراً 70وأوضح أن الذين سقطوا جراء التعذيب وصل إلى          .آذار العام الحالي  
  .نتيجة سياسة اإلهمال الطبي

باستشهاد االسـير مـاهر   ه وإلى أن: رام اهللامن   11/6/2007 الغد األردنية     مراسل  يوسف الشايب  ولفت
يصل عدد األسرى الذين استشهدوا خالل انتفاضة األقصى، إلـى          ،  دندن نتيجة االهمال في سجن جلبوع     

  . أسيرا14
 منظمة أنـصار األسـرى، طالبـت        أن: غزة من   10/6/2007 وفا   - وكالة االنباء الفلسطينية   وذكرت

 وفي سياق آخـر فقـد طالبـت         . دندن سيربتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف وأسباب استشهاد األ        
وحثـت علـى     .بتشكيل حملة وطنية شاملة مؤسساتية وأهلية للدفاع عن األسرى في سجون االحـتالل            

ضرورة العمل مع المؤسسات الدولية والحقوقية التابعة لألمم المتحدة للضغط على إسرائيل لإلفراج عن              
أكدت على ضرورة إقرار وثيقـة       كما   .زراء والنواب جميع األسرى وعلى رأسهم القيادات السياسية والو      

  .دولية توفر الحصانة السياسية والدبلوماسية للقادة السياسيين من أي استهداف
  

   بعد حرمانها من ذلك لمدة خمس سنوات تناشد لرؤية ابنها األسير فلسطينيةعائلة .47
على التوالي حرمان عائلة األسير روضي ياسين من         للعام الخامس     االسرائيلي تواصل سلطات االحتالل  

عائلة جميـع   الناشدت   وقد   . بتهمة االنتماء لكتائب القسام    حيث اعتقل  ،زيارته في سجن النقب الصحراوي    
المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية منها العمل للضغط على سلطات االحتالل للسماح برؤية نجلهـا              

  .واالطمئنان عليه
  11/6/2007ماراتية البيان اإل

  
  حاشدة تفجر غضبها وتحرق رموز االحتالل في قلقيليةفلسطينية جماهير  .48

تلبية لدعوة اتحاد جمعيات اإلغاثة الزراعية وضمن حملتها الوطنية بمناسبة مرور أربعين : رامي دعيبس
من مختلف مناطق مدينة قلقيلية ما يزيد عن ألف متظاهر فلسطيني قدموا في عاما على االحتالل، احتشد 

د باالحتالل وباستمراره ورفض كل إفرازاته من جدران ومستوطنات وطرق يدللتنشمال الضفة الغربية 
في .  شعارات تعبر عن المواقف الوطنية الثابتة والحقوق العادلة للشعب الفلسطينيتكما رفع .التفافية
 واجهتهم قوات معززة من حيثالجدار،  اقتحم المتظاهرون بقوة وتحد البوابة األولى الموصلة إلى حين

تمثل  دمية  كما أن المتظاهرين أحرقوا. وكادت األمور تتطور إلى قتال دموي،جنود االحتالل والياتهم
  .على صدره قطعة قماش كتب عليها االحتالل جندي إسرائيلي بلباسه العسكري مثبتة

  10/6/2007 48عرب
  

  الخليلمستوطنين في  جراء اعتداءات لل فلسطينييناصابة فتيين .49
 جراء اعتداءات وعمليـات      الفلسطينيين اصيب في الخليل، أمس وأول من أمس، اثنان من الفتية         : الخليل

عربدة قامت بها مجموعات من المستوطنين، وذلك في محيط الحرم االبراهيمي بالبلـدة القديمـة وتـل                 
   .الرميدة حيث تقع البؤرة االستيطانية رمات يشاي
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، ان قوة عسكرية اسرائيلية دهمت منزلين على االقل          من جهة أخرى   مصادر امنية فلسطينية  فيما ذكرت   
  . وذلك بذريعة التفتيش عن مواد ممنوعة،في بلدة اذنا الواقعة غرب المدينة

  11/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  مخلفة دماراً وخراباًفي رفح قوات االحتالل تنسحب من حي النهضة وقرية الشهداء  .50
قوات االحتالل تراجعت من داخل حي النهضة وقرية الشهداء القريبين من مطار             أن   :ب محمد الجمل  كت

 ساعة من العدوان، مخلفة دمارا وخرابـا        24غزة الدولي، شرق محافظة رفح فجر أمس، بعد أكثر من           
  . مواطنين7واسعين، طال منازل ومزارع ومرافق البنية التحتية، إضافة إلى اعتقال أكثر من 

 11/6/2007األيام الفلسطينية 
  

 شركات فلسطينية تبحث فرص االستثمار في الجزائر والمغرب  .51
بدأت شركات فلسطينة من القطاع الخاص بخطوات عملية للبحث عن فرصة :  خليل العسلي- رام اهللا

ي  شركة ومؤسسة شاركت مؤخرا ف18 من بين منهااستثمارية في االسواق العربية حيث تمكنت ثماني 
معرض الجزائر الدولي من عقد صفقات وإبرام عقود تجارية مع عدد من رجال األعمال والمستوردين 

الفالت من العقبات والمصاعب في االراضى الفلسطينية المحتلة بسبب لوتهدف هذه الجهود  .الجزائريين
وتزامن هذا مع . يفقدان االمن واستمرار الحصار االسرائيلي المفروض على السوق واالقتصاد الفلسطين

من   بتمويل بزيارة الى المغربصناعية متعددة،العمال يمثلون قطاعات ا من رجال 14قيام وفد يضم 
تم االتفاق على تشكيل مجلس اعمال فلسطيني حيث  .البنك االسالمي للتنمية لبحث فرصة االستثمار

جدير بالذكر . مختلف المجاالتمغربي، وذلك بهدف تقديم التسهيالت لرجال االعمال من الجانبين في 
شركة صناعية غادر  25و 20 فان هناك ما يتراوح بين ،ووفقا الحصاءات غير رسميةفي هذا الصدد 

 عدد مع االشارة إلى أن هناك معلومات تفيد بأنأصحابها الى الخارج لالستثمار في دول مختلفة، 
  .لخارج اكثر من ذلك بكثيرتها الى ااارمالشركات التي قامت فعال بنقل مصانعها واستث

 11/6/2007الدستور 
  

 توحيد امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية عنوان جديد لتحدي قهر االحتالل .52
برغم الحصار والظروف الفلسطينية هذا العام  الثانوية العامة اتامتحانعملت  : عال عطا اهللا-غزة 

حيث سيخضع الطالب ، فة الغربية وقطاع غزةالتي أوجدها االحتالل على توحيد الضالخانقة الصعبة 
 عاما من المنهج الدراسي المختلف المتحان موحد، بعد أن نجحت السلطة في تطبيق 40بعد فيهما 

المتحانات وفقًا لطلبة الضفة الغربية يتقدمون وذلك بعد أن كان . المنهج الفلسطيني الموحد هذا العام
وكيل وزارة األمر الذي وصفه .  طلبة غزة وفقًا للمنهج المصريللمنهج الدراسي األردني، فيما يتقدم

 لجهد بدأ منذ ا حقيقياتتويجمشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت . التربية والتعليم العالي الفلسطيني بالتاريخي
 إلى أن في هذا السياقوأشار  .، شكل تحديا حقيقيا للوزارة التي نجحت برغم كافة المعوقات1995عام 
 طالبا وطالبة في محافظات الضفة والقطاع سيؤدون امتحانات الثانوية التي ستنتهي في 230 ألفًا و62
 إلى أنهم سيعملون بوصية  من جهتهم،أشار طلبة الثانوية العامةمن جهة أخرى فقد و . يونيو الجاري28

 قدر التحدي وأنتم قادرون أنتم على: بقوله من داخل زنزانته همخاطبالذي وزير التربية والتعليم العالي 
  .أثبتوا لالحتالل قوتكم وأنكم أبدا لن تفشلوا... على قلب المعادلة والتفوق

  10/6/2007إسالم أون الين 
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  48مخرجة فلسطينية تعود بفلسطينيين الى منازلهم التي هجروها عام  .53

 غريبة في بيتـي     ،الوثائقيتعود المخرجة الفلسطينية ساهرة درباس في فيلمها        : علي صوافطة  - رام اهللا 
 بعدد من الفلسطينيين الى منـازلهم التـي         ، الذي عرض في قصر رام اهللا الثقافي بالضفة الغربية         ،القدس

لكي يعـرف   ،  يأتي كجزء من توثيق التاريخ الشفوي للفلسطينين       حيث أنه    .1948تركوها في حرب عام     
تتمنـى ان   ، بحسب ما قالته المخرجة، التـي        ةالجميع أنه كان للفلسطينيين حضارة وتاريخ في تلك الفتر        

ليتعرف االسرائيليون على مافعلوه بالفلسطينيين قبل      ،  تتمكن من عرض فيلمها في دور عرض اسرائيلية       
  .ما يقرب من ستين عاما

  10/6/2007رويترز 
  

   التجمعات الفلسطينيةفيدعوة إلى تحسين آلية التعاطي مع المياه لمواجهة النقص  .54
المدير التنفيذي لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، أمس، ضرورة تحـسين          أكد :بو فرحة كتب سائد أ  

آلية التعاطي مع الشأن المائي، خاصة في ظل التوقعات بأن تعاني الكثير مـن التجمعـات الفلـسطينية،                  
 فـي    وأشار . وجنوبها، نقصا حادا في المياه خالل فصل الصيف الحالي          الغربية خاصة في شمال الضفة   

كمية المياه التي تستهلك سـنويا  حيث أن  معقد وصعب جدا،  الفلسطينيالمائيهذا السياق إلى أن الوضع      
 مليون متر مكعب من الميـاه،       135، تصل إلى     والتي يسمح بها االحتالل    في الضفة لمختلف األغراض   

اجها من آبار الميـاه     ، علما بأن نصف هذه الكمية يتم استخر        غزة وهو ما ينطبق إلى حد كبير على قطاع       
بالكاد يـصل إلـى      الفتا إلى أن ما يستهلك       .الجوفية والينابيع، بينما يتم شراء الباقي من شركة إسرائيلية        

 مليـون متـر مكعـب       800- 670، التي سترتفع لتبلغ      المواطنين من مقدار احتياجات  % 60- 50نحو  
  .2020بحلول العام 

 11/6/2007األيام الفلسطينية 
  

   عربية بواجهة فرنسية إلنقاذ لبنان -أوروبية " ريقخارطة ط" .55
كان الوضع في لبنان موضع اهتمام بين وزيـر خارجيـة           : جورج علم من   11/6/2007 السفير   ذكرت

إسبانيا ميغيل أنخل موراتينوس مع ضيفه وزير خارجية سوريا وليد المعلم، الذي استقبله مطوال قبل يوم                
دعوة االطراف اللبنانيين الى لقاء غير رسمي يعقد فـي          "ية الفرنسية عن    واحد من إعالن وزارة الخارج    

وقبيل االجتماع تلقـى موراتينـوس      ". فرنسا للبحث في سبل حل االزمة القائمة في لبنان منذ أشهر عدة           
" المـستقبل "تقريراً ورده من سفيره في بيروت ميغيل بنيزو بيريا، وتناول ملخصاً عن لقائه رئيس تيار                

وضع القوات الدولية العاملـة فـي       "نائب سعد الحريري، والذي تناول، على حد ما أعلن السفير بيريا            ال
وفـي  ". ، والجهود التي يقوم بها الحريري للتوصل الى حكومـة الوحـدة الوطنيـة             )اليونيفيل(الجنوب  

لخارجية برنـار   المعلومات، أن اتصاالت تمهيدية عدة قد جرت بين مدريد وباريس، حيث وضع وزير ا             
كوشنير زميله االسباني موراتينوس في أجواء المبادرة التي تستعد لها فرنسا تجاه لبنان قبـل أن يلتقـي                  

كما تحولت المفوضية العامة لالتحاد االوروبي الى ما يـشبه خليـة نحـل              . نظيره السوري وليد المعلّم   
 تتمكن الدعوة الفرنسية من تحقيق االهـداف        التي يفترض أن تتبع كي    " لهندسة األطر، وتحديد الخطوات   "

وفي هذا االطـار عقـد      . المرجوة منها، أو حصر االضرار، والحد من التداعيات في حال باءت بالفشل           
المنسق االعلى للسياسة الخارجية واالمن في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا سلسلة اجتماعات عمل مع              

. اولت الخطوات التي يفترض القيام بها بهدف إنجاح المسعى الفرنـسي   كبار المسؤولين في المفوضية، تن    
وفي المعلومات المتوافرة أيضا، أن المفوضية العامة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجيـة الفرنـسية، قـد                

 جغرافية تأخذ بعين االعتبار استمرار التواصل والتشاور مع العديد من           -رسمت خريطة تحرك سياسية     
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 االقليمية بهدف إنجاح المسعى، مع األخذ بعين االعتبار وفي الدرجة االولى الواليات             -الدولية  المحاور  
المتحدة االميركية، ومجلس االمن الذي يوفر أكبر سقف من القرارات الدولية للوضع في لبنان، من دون                

امعة العربية، نظراً لما لهـذا      إغفال إيران وسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر واالمانة العامة للج         
  . الكوكتيل الدولي من أدوار ونفوذ وتقاطع مصالح على الساحة اللبنانية

، الى مساحة واسعة من المعلومات، وكانت المحصلة االولية في حدود           "خاليا العمل االوروبية  "واستندت  
عربية نافذة هذه المحاولة الحوارية،     كان التوجه أن تستضيف الجامعة العربية، أو أي دولة          : أوال: اآلتي

 أن المبادرة التي طرحتها الجامعة، لم يكتـب         :إالّ أن االتصاالت التي جرت باءت بالفشل لسببين، االول        
لها النجاح، وشكّل إقرار المحكمة من قبل مجلس االمن، وتحت الفصل السابع، تحديا صـارخا لـبعض                 

ان الموقف القطري في مجلس االمن عكس عمـق الـشرخ           : الثانيو. الدول والجهات العربية واالقليمية   
  . الحاصل ليس بين الدول العربية، بل حتى داخل مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

 - أوروبيـة، وأوروبيـة      -ان المسعى الفرنسي جاء نتيجة جهود واتصاالت ومشاورات أوروبية          : ثانيا
 إقليمية، وهو يأخذ بعين االعتبـار جملـة معطيـات سـتكون            -ية   إيران - عربية   -أميركية، وأوروبية   

  : محترمة بحزم وإصرار
 لن يبصر هذا المسعى النور، ولن تستضيف فرنسا الطاولة، إال في ضوء ما سيعود به موفد الحكومة                  -

الفرنسية جان كلود كوسران، وغيره من الموفدين اآلخرين، من نتـائج يفتـرض أن تكـون واضـحة                  
  . بياتها شبه المضمونة سلفا، وقبل أن يتوجه المدعوون الى فرنسابإيجا

 إذا ما قرر وزير الخارجية برنار كوشنير استضافة اللبنانيين، فإن مسعاه سوف يـنجح حكمـاً ألنـه                   -
ممنوع أن يدشن ساركوزي عهده على مستوى السياسة الخارجية الفرنسية، بمسعى أو مبـادرة فاشـلة،       "

  !". دا؟وفي لبنان تحدي
كيفيـة بلـوغ    :  هناك أولويتان متكاملتان تتحكمان بالمسعى الفرنسي المنسق أوروبيا وأميركيا ودوليا          -

االستحقاق الرئاسي بما يشبه االجماع الوطني، وكيفية أن يكون هذا االستحقاق بوابة عبور لالنتقال بلبنان               
  . ادة بناء لبنان القادر أن يحكم نفسه بنفسهمن فوضى المؤسسات الى إعادة بناء المؤسسات، ومعها إع

 إن نجاح الطاولة سيؤدي حكماً الى تحويل المسعى الى مبادرة، وإن الحوار ربما انتقل فـي مراحلـه                   -
  . التالية من فرنسا الى المملكة العربية السعودية لصياغة التفاهمات النهائية

     ة وإعالميهذه قد بدأ التخطـيط لهـا وراء        " خارطة الطريق "ة، أن   والالفت، استنادا الى تقارير دبلوماسي
  . 1757كواليس مجلس االمن، وعندما كانت المساعي الدبلوماسية ناشطة لتمرير القرار 

لم يكن واضحاً سبب عدم استقبال الرئيس فؤاد السنيورة للموفـد         11/6/2007 األخبار اللبنانية    واضافت
غم أن رئيس الحكومة تحدث عن تأخر الضيف وارتباطه هـو           الفرنسي جان كلود كوسران ليل أمس، ر      

وكان كوسران قد باشر في وقت سابق أمس مهمته في لبنان بلقاء مع رئيس المجلس النيابي                 .بانشغاالت
نبيه بري، الذي سلمه دعوة إلى المشاركة في اللقاء الحواري الذي تستضيفه باريس في نهايـة الـشهر                  

ووصف كوسران، بعد لقائه بري، المبادرة الفرنـسية         .مواالة والمعارضة الجاري، ويضم ممثلين عن ال    
بسيطة وواضحة وودية للمساعدة على معاودة الحوار بين مختلف األفرقاء الـسياسيين اللبنـانيين              "بأنها  

ونقلـت أوسـاط     .، نافياً أن تكون هناك أفكار فرنسية لحل المشكلة في لبنان          "والستعادة الثقة في ما بينهم    
ويلتقي كوسران اليوم كالً من السنيورة، ورئيس كتلة         .يبة من الرئيس بري ترحيبه بالمبادرة الفرنسية      قر
  .النائب سعد الحريري" المستقبل"
 

  المسيحي لن يقف مكتوفاً إذا هدد وجوده: الجميل يناشد المسلمين ضبط المخيمات .56
تـشكيل  "ي شارل رزق في بيـان عـن   أعلن وزير العدل اللبنان 11/6/2007البيان اإلماراتيـة   ذكرت  

يبدأ األحد تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي       " وقال إنه   ". المحكمة الدولية لمحاسبة المتهمين بقتل الحريري     
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كتابا إلى مجلس القضاء األعلـى طلـب فيـه          "ووجه الوزير   "  مايو الماضي  30 الصادر في    1757رقم  
ام لألمم المتحدة بان كي مون أربعة منهم ليشاركوا فـي            قاضياً يختار األمين الع    12وضع الئحة بأسماء    
  ".هيئة المحكمة الدولية

 ، الرئيس االعلى لحزب الكتائـب     ،دعا الرئيس اللبناني السابق   : بيروتمن   11/6/2007الحياة  وافادت  
لة تأليف حكومة إنقاذ وفاقية يتم االتفاق على سياستها ومهماتها حتى ال تـؤدي اسـتقا              "أمين الجميل إلى    

تكون مهمة الحكومـة الرئيـسية تـأمين        "، مشدداً على ضرورة أن      "الحكومة الحالية إلى فراغ دستوري    
ورفض الجميل في احتفال اقيم فـي        ".انتخابات رئاسة الجمهورية ضمن المهلة الدستورية ووفق الدستور       

غتيال الرئيس رفيـق    بكفيا في مناسبة دخول المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة ا            
حكومة جديدة تظن نفسها بديالً من انتخاب رئيس جديد، بل نـصر علـى               "،الحريري حيز التنفيذ أمس   

ضمان إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها لإلتيان برئيس لكل لبنان، لكن بالدرجـة األولـى يجـسد                 
، وإلـى   "ي المخيمـات الفلـسطينية    وضع حد للحال الشاذة ف    "، داعياً إلى    "مشاعر المسيحيين وطموحاتهم  

العودة إلى مبادرة بيروت التي اقترحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بـن عبـدالعزيز إذ هـي                  "
ودعا الجميـل إلـى حـل        ".إعطاء فسحة للحوار الوطني   "كما طالب بـ    ". تشكل حالً للقضية الفلسطينية   

بعضها معسكرات ودويالت ضمن الدولـة اللبنانيـة،        وضع المخيمات الفلسطينية وقد عاد      "سياسي يعالج   
وبعضها اآلخر أوكاراً لقوى إرهابية شريرة متعددة الجنسية والوالءات، وتفشت الحركات والمجموعـات       

إذا كانـت مـسؤولية معالجـة هـاتين         "وأشار إلى أنه    ". األصولية في عدد من المناطق والمدن اللبنانية      
". تق السلطة اللبنانية، فللمعارضة دور أيضاً في احتـواء هـذا األمـر            المسألتين الخطيرتين تقع على عا    

ما كان جائزاً في الماضي بات ممنوعاً اليوم، فـال          : "وخاطب الجميل السلطة الفلسطينية المركزية، قائالً     
عودة إلى لجان التنسيق األمني للفصل بين الجيش والمجموعات اإلرهابية، واننا نعتبر أن ما حصل فـي                 

ال مجال لبروز حاالت أمن ذاتي فلسطيني، وال رجوع علنـاً           : "وقال".  عين الحلوة ال يفي بالغرض     مخيم
أو خلسة إلى منطق اتفاق القاهرة ومآسيه، وال توطين فلسطينياً مواربة بعدما رفضناه صراحة وعبر بند                

ا ال يـشكل    ما يجري في المخيمات الفلـسطينية وضـواحيه       "ورأى الجميل أن     ".دستوري واضح وملزم  
وتقضي مصلحتهم أن يتعاونوا إيجابياً وفعلياً مـع        . خطراً على اللبنانيين فقط بل على الفلسطينيين أنفسهم       

الدولة اللبنانية إلعادة السالم إلى المخيمات كافة، وجعلها مساحة منزوعة السالح في ظل صيغة أمنيـة                
نها لتالفي شرها يقويها، وال حـل سـوى         استيعاب هذه المجموعات أو احتضا    "وأكد الجميل أن     ".جديدة

المسيحيين اللبنانيين، المؤمنين بصيغة التعايش الوطني يناشدون       "، مشيراً إلى أن     "بالقضاء عليها في المهد   
إخوانهم المسلمين أن يكونوا السباقين في ضبط الموضوع ألن التـوازن اللبنـاني ال يتحمـل أي ثقـل                   

يقف مكتوف األيدي في حال وصلت األمور الـى تهديـد حقيقـي             ان هذا المسيحي لن     : "وقال". إضافي
أن الدولـة   " ان ما يدعو إلى التفـاؤل هـو           واضاف ".لوجوده ودوره وكرامته، فحذار من اللعب بالنار      

اللبنانية عبر وحدة موقف القادة اللبنانيين، وعبر جيشها الصامد، استعادت زمام المبادرة في أحداث مخيم               
  ".اطق أخرىنهر البارد وفي من

  
   بات في يد القاعدة الدولي خرج من نهر البارد و "فتح اإلسالم"ملف : يكنفتحي  .57

تنظيم فتح  "فتحي يكن ان ملف     " جبهة العمل االسالمي  "سخرت مصادر وزارية وامنية من اعالن رئيس        
 مكـشوفة البعـاد     بمحاولة عبثية "، واتهمته   "االسالم انتقل من مخيم نهر البارد الى تنظيم القاعدة الدولي         

وقد قام   ".المزاعم التهويلية "وقالت ان نتائج التحقيقات ستضع حداً حاسما لهذه         " الشبهة المثبتة على سوريا   
مخيم نهر البارد يدعى شاهين الشامي الى اذاعة بيان عبر المحطة الفضائية يعلن فيه انتمـاء                شخص في   

  .لها بدل شاكر العبسي" اميراً"بكر السعودي ومبايعتها ابو " القاعدة"الى " فتح االسالم"جماعة 
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ملف كامل  "وقالت المصادر ان هذا االعالن يأتي استكماالً لما اعلنه يكن نهاراً في محاولة لاللتفاف على                
  ".موثق من االعترافات واالدلة على تورط سوريا تملكه السلطات وستعلنه في الوقت المناسب
  11/6/2007النهار 

  
   عرف قدراتنا الحقيقيةت السلطات والقوى األمنية اللبنانية :"فتح اإلسالم"المتحدث باسم  .58

السلطات والقوى األمنية اللبنانية يعرفون     "، أبو سليم طه، أن      "فتح اإلسالم "المتحدث اإلعالمي باسم    أعلن  
ونفى كـل  ". يالً قت25قدراتنا الحقيقية، فعددنا هو بالمئات، ولم يسقط لنا منذ بداية المعارك في المخيم إال            

، أو تنحيتهما، مـشيراً     "أبو هريرة "ما يشاع عن إصابة قائد الحركة شاكر العبسي، أو نائبه شهاب قدور             
  ".ال تتضمن بنداً ينص على تسليم أنفسنا أو سالحنا"ألنها " رابطة العلماء المسلمين"الى استمرار مبادرة 

   11/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  إلى المحكمة الدولية" فتح اإلسالم "مطالبة بضم جرائم .59
فـتح  "النائب السابق طالل أرسالن أمس بضم جرائم تنظـيم          " الديمقراطي اللبناني "طالب رئيس الحزب    

إن ما يتعرض   " في خطاب جماهيري ألنصاره      اعتبرو. بحق الجيش اللبناني إلى المحكمة الدولية     " اإلسالم
هناك معلومات عن عملية تمويل     "وأضاف   ".شن على لبنان  له جيشنا هو جزء أساسي من العدوان الذي ي        

وقال  ".وتقديم تسهيالت لها في لبنان، وتتحدث عن تورط المال السياسي         ) فتح اإلسالم (هذه المجموعات   
ال بد من ضم ملف الجريمة اإلرهابية الكبرى التي يتعرض لها الجـيش، ومـن خاللـه لبنـان، إلـى                     "

أقرها مجلس األمن الدولي، فهذه الجريمة تهدد األمن والسالم الـدوليين           اختصاص المحكمة الدولية التي     
  ". ويجب ان يشملها اختصاص المحكمة الدولية

  11/6/2007البيان اإلماراتية 
  

  "المستقبل"في البقاع كانت تستهدف تجمعاً لـ " القاعدة"خلية  .60
اع، بالتنسيق والتعاون مـع مديريـة       تابعت مديرية أمن الدولة في البق     :  نقوال أبو رجيلي   -عفيف دياب   

" القاعـدة "تابعة لتنظيم   " نائمة"المخابرات في الجيش، عمليات الدهم ألمكنة ومنازل كانت تستخدمها خلية           
في بلدة برالياس، التي اعتُقل أفرادها الثالثة يوم األربعاء الماضي، وذلك بعد إدالئهم بمعلومات قيمة عن                

 األمن واالستقرار في منطقة البقاع تحديداً، ولبنـان عمومـاً، وتوجيـه             الهادف إلى زعزعة  " مخطّطهم"
إلى أنصار فريق سياسي لبناني، على خلفية دعمهم للجيش وبقية األجهزة األمنية فـي              " مؤذية"ضربات  

وقالت مـصادر   . في نهر البارد  " فتح اإلسالم "محاربتهم للتنظيمات اإلسالمية المتشددة، وال سيما حركة        
إلحاق أكبر ضـرر بـشري ومـادي بتيـار          " انه تبين من التحقيقات ان هدف الخلية         "األخبار"ـأمنية ل 
سيرفع مـستوى النقمـة علـى سـوريا، ألن          "وأضافت إن الخلية كانت مقتنعةً بأن التفجير        . "المستقبل

  ".االتهامات ستوجه مباشرة اليها، وبالتالي يكون المخطط اإلرهابي قد أصاب عصفورين بحجر واحد
  11/6/2007األخبار اللبنانية 

 
  أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد مساندته لجهود الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني .61

أعرب السيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم، عن استعداد الجامعة للقيام بأي : غزة
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جاء ذلك خالل لقاء . جهد للحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني

برئاسة الدكتور ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول قيادتها في الخارج، وعضوي 
وأكد . المكتب السياسي للجبهة جميل المجدالوي والدكتور رباح مهنا، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة

طنية، وضرورة منع تكرار االقتتال الداخلي الذي أساء السيد موسى على ضرورة الحفاظ على الوحدة الو
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للقضية الفلسطينية بشكل كبير، وضرورة التالحم بين كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة التحديات الخطيرة 
وقدم وفد الجبهة اقتراحاً بأن تكون الجامعة العربية وأمينها العام السيد . التي تمر بها قضية فلسطين

تفاق فلسطيني شامل، يؤكد على منع تجدد االقتتال ووضع اآلليات التي تضمن تنفيذ موسى ضامناً ال
وأكد وفد . االتفاقات التي يتم التوصل إليها، في حين وافق األمين العام للجامعة العربية على هذا االقتراح

 االعتبار لمنظمة الجبهة أن المدخل السليم إلعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية يتمثل بضرورة إعادة
  .التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها وإشراك كافة القوى الوطنية واإلسالمية ضمن إطارها

وشدد وفد الجبهة على أن إسرائيل ال تريد سالماً، وتريد فرض االستسالم على الشعب الفلسطيني، األمر 
  .والمقاومةالذي يؤكد أن ال خيار أمام شعب فلسطين إال استمرار الكفاح 

   10/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

 استمرار االقتتال الداخلي سيدمر كل شيء حتى حوارات القاهرة: اللواء حماد .62
قال اللواء برهان حماد رئيس الوفد األمني المصري المتواجد في قطاع غزة، أمس، إن : أ.ب. د-غزة 

وحذر حماد في تصريحات .  شيء حتى حوارات القاهرةاستمرار االقتتال الداخلي الفلسطيني سيدمر كل
صحافية من انعكاس االقتتال على أي اتفاق قد يبرم بين حركتي حماس وفتح، مشددا على ضرورة أن 

كيف سيفهم األشقاء : "وأضاف. يتم وقف عملية التصفية المبرمجة التي ينفذها الفلسطينيون في أنفسهم
 يقتلون بعضهم في غزة أو في رفح أو في أي مكان في األرض المتحاورون بعضهم في القاهرة وهم

. وأكد أن استمرار االقتتال ال يفيد أحدا على اإلطالق، ال فتح وال حماس وال أي فلسطيني". الفلسطينية
  ".من يستطيع أن يساعدكم إذا كنتم أنتم ال تريدون مساعدة أنفسكم؟: "وتساءل حماد

نحن نبحث وسيتم قريباً : " في أحداث االقتتال ونتائجها قال حمادوفيما يتعلق بقضية لجان التحقيق
  ".اإلعالن عن النتائج في الوقت المناسب فنحن ال نريد أن نزيد الطين بلة

  11/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  ال نية لتأجيل مؤتمر الحوار بين الفصائل في القاهرة: مصادر مصرية .63
طالق لتأجيل مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني المزمع عقده نفت مصادر مصرية أي نية على اإل: غزة

 .في النصف الثاني من الشهر الجاري برعاية رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان
  11/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  عباس وأولمرت قد يحضران محادثات اللجنة الرباعية: مصر .64

أحمد أبو الغيط، يوم االحد، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال وزير الخارجية المصري : القاهرة
ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت ربما يحضران اجتماع لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية 

  .بالشرق االوسط في مصر هذا الشهر
  10/6/2007رويترز 

  
  "جداًسرية "الشيفرة وسرق وثائق  الجاسوس النووي المصري اخترق .65

تستمع محكمة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم االثنين، إلى مرافعة النيابة في قضية المتهم : القاهرة
وكانت المحكمة قد استمعت، . بالتجسس إلسرائيل محمد سيد صابر علي، المهندس في هيئة الطاقة الذرية

أعلن أمام هيئة المحكمة أن صابر أمس، إلى شهادة رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور علي إسالم الذي 
نجح قبل فترة في الحصول على وثائق سرية للغاية حول نظام التشغيل في مفاعل أنشاص، وأن إدارة 

 .المفاعل لم تكتشف اختفاء تلك الوثاق إال بعد نحو عشر سنوات من اختفائها
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 الطاقة الذرية، وقال إن ونفى صابر أمام هيئة المحكمة أن يكون قد سرق الوثائق المختفية من هيئة
المعلومات التي حصل عليها منشورة ومتداولة عبر الموقع االلكتروني لهيئة الطاقة الذرية على شبكة 
االنترنت الدولية، كما نفى ما ذكره رئيس الهيئة من اختراقه للشيفرة الخاصة بالمفاعل، وقال إن ذلك 

 . الخلل في نظام التشغيلحدث بمحض الصدفة، وأنه سارع بإبالغ رؤسائه لعالج
  11/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  وزير بريطاني ينتقد القيود االسرائيلية على الطالب الفلسطينيين     .66

دعا وزير التعليم العالي البريطاني بيل رامل، اثناء زيارة الى القدس           :  ا ف ب ، د ب أ       -القدس المحتلة   
راء الفلسطينيين المعتقلين لدى السلطات االسرائيلية بما في        المحتلة، امس، الى االفراج عن النواب والوز      

وانتقد الوزير البريطاني ايضا القيود االسرائيلية القاسية المفروضة        . ذلك وزيرالتعليم ناصرالدين الشاعر   
على غالبية الطالب الفلسطينيين الذين يأملون في االنتساب الى الجامعات االسـرائيلية او التوجـه الـى                 

قلـت  "ونقلت المتحدثة باسم السفارة البريطانية عن الـوزير رامـل قولـه             .  في الضفة الغربية   جامعات
كمـا  ". بوضوح ان الطالب من كل المعتقدات والديانات والجنسيات يجب ان يسمح لهم بالدراسة بحرية             

  .انتقد قرار جامعيين بريطانيين مقاطعة الجامعات االسرائيلية
  11/6/2007الدستور 

  
  امريكي بنصب مصر أجهزة اكتشاف االنفاق على الحدود مع غزة اقتراح  .67

ان الواليات المتحـدة االمريكيـة قـدمت للجانـب         " يديعوت احرونوت " ذكرت صحيفة    - معا -بيت لحم 
واضافت الـصحيفة ان المنـسق      . المصري اقتراحا بنصب منظومة الكترونية مختصة باكتشاف االنفاق       

 من قدم هذا االقتراح، وجرى التحفظ على تفاصيلها وطريقة عملهـا            هو" كيت دايتون "االمني االمريكي   
تحت ستار كبير من السرية، ونشرها على طول حدودهم مع قطاع غزة وذلك لمساعدتهم على محاربـة                 

ونقلت . تهريب االسلحة عبر االنفاق ووضع حد للظاهرة التي تقض مضاجع االجهزة االمنية االسرائيلية            
فتها بالمطلعة بان المنسق االمريكي اقترح على اسرائيل تزويـدها بـاالجهزة            الصحيفة عن مصادر وص   

ووصـفت  . ذاتها اال انها رفضت العرض االمريكي بحجة امتالكها اجهزة خاصة بها طورتهـا بنفـسها           
الصحيفة المنظومة االمريكية في حال نجاحها واثبات نفسها في محاربة االنفاق بنقطة انطالق مهمة جدا               

 . حل اكثر القضايا ازعاجا والحاحا لدى االجهزة االمنية االسرائيليةعلى طريق
  10/6/2007وكالة معا 

  
  أسبانيا تحذّر من انهيار حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بسبب اختطاف النواب  .68

ا حذّرت الحكومة األسبانية من انهيار حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي لم يمض على تشكيله             : غزة
ثالثة أشهر، وذلك بسبب مواصلة سلطات االحتالل الصهيوني اختطاف نحـو ثلـث ممثلـي الـشعب                 

وأعربت الحكومة عن أسفلها لحمالت االختطاف التي تطال مسؤولين         . الفلسطيني في المجلس التشريعي   
طنيـة  إن مثل هذه العمليات تحمل في طياتها خطر انهيار حكومـة الوحـدة الو             : "ونواب منتخبين، قائلة  

ودعت الحكومة األسبانية فـي البيـان إلـى وقـف           ".  الفلسطينية، مما يزيد من حدة األزمة في المنطقة       
الفلـسطينيون  (يلبـي   "، معبرة عـن رغبتهـا فـي أن          "من قبل كال الطرفين   "التصعيد في أعمال العنف     

صل إلى حـل دائـم      نداءها من أجل الحوار والذي يشكل المخرج الوحيد لهذه المشكلة والتو          ) والصهاينة
 .  الصهيوني–للصراع الفلسطيني 

  11/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  للتنديد باالحتالل االسرائيلي " كفى" مظاهرة حاشدة بعنوان :لندن .69
 للتنديـد بـاالحتالل     "كفـى " مظاهرة حاشـدة بعنـوان       ، أول من أمس   ،شهدت لندن : مينا العريبي : لندن

ها عشرات اآلالف، وكانت هذه إحدى المناسبات التي أحيت فيهـا أقطـاب             االسرائيلي لفلسطين شارك في   
وجاءت المظاهرة بعد مواقف    . 1967مختلفة من األوساط السياسية واالجتماعية الذكرى األربعين لحرب         

عدة سجلت فيها مؤسسات بريطانية موقفاً مناصراً للقضية الفلسطينية، منها قـرار اتحـاد الـصحافيين                
دعم مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية التي طالبت بها نقابات بريطانية أخرى، تلته مطالبة مـن              البريطانيين  

 .رابطة المعاهد والجامعات البريطانية بمقاطعة األكاديميين اإلسرائيليين
 11/6/2007الشرق األوسط 

  
   في حال هجوم امريكيدفع منطقة الشرق األوسط في حرب مدمرةبتهديد إيراني  .70

شمخاني، كبير المستشارين العسكريين لدى المرشد األعلى للثورة اإلسالمية في علي هدد : القاهرة
 بمساعدة الواليات المتحدة إلضفاء شرعية هااتهمالتي دول الخليج ل بقصف أهداف استراتيجية ،إيران

 دفعب و، ضرب القواعد العسكرية األمريكية في المنطقة، فضال عنعلى هجومها المتوقع ضد إيران
 . االيرانيةمنشآت النوويةال إذا هاجمت الواليات المتحدة ،منطقة الشرق األوسط بأكملها في حرب مدمرة

 في الخارجية امصدركما أن  . البالستيةهاأكد أيضا أن إيران لن تستثني إسرائيل كهدف لصواريخفيما 
ت الصواريخ بطريقة مفاجئة قال إن الهدف سيكون شل النظام الدفاعي األمريكي بإطالق مئا، اإليرانية

 خطة الثأر اإليرانيةقال أن ، ا مطلعا إيرانيمسؤوالفي حين أن  .ومتسلسلة على أهداف استراتيجية
 . وسيرافقها المزيد من الدعم للمجموعات اإلرهابية،ستنطلق خالل الساعة األولى من الهجوم األمريكي

نية كما تفاجأت إسرائيل بقدرة حزب اهللا في حرب القوات األمريكية ستفاجأ بالقدرات اإليرامضيفا أن 
  .لبنان األخيرة

  11/6/2007فراس برس 
  

  ! بوش يعامل البابا على طريقة تكساس .71
 تجاهل الرئيس االميركي القواعد الصارمة المعمول بها في الفاتيكان في أول لقاء له مع البابـا،       :ا ف ب  

مد رسميا لدى التوجه الى الحبر األعظم، باإلضافة        عندما خاطبه بلقب سيد عوضا عن لقب قداستك المعت        
حيث جلس واضعا رجال على رجل قبالة البابا في مكتبه الخـاص فـي المقـر                ،  الى تصرفه باسترخاء  

  .البابوي
  11/6/2007السفير 

  
  1970 وأيلول األسود2007  منعا لتكرار أحداث نهر البارد..194القرار .72

 خلفته اإلشتباكات بين جماعة فلسطينية فتح اإلسـالم والجـيش           وسط الدخان الكثيف الذي   : طارق الشيخ 
اللبناني في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين بشمال لبنان عادت عالمة استفهام كبيرة الي الظهـور                

لم يحن الوقت لتطبيـق    أ  وهو 1948مجددا امام سؤال ملح يطرح نفسه منذ عقود مضت وتحديدا منذ عام           
  حق عودة الالجئين الفلسطينيين الي الوطن األم المحتل؟ .. الشهير بقرارحق العودة1948 لعام194القرار

نشبت وتنشب وستنشب ازمات الالجئين الفلسطينيين وأزمات المخيمات التي يعيشون فيها فلم تكن ازمـة       
اء متفرقة  فتلك األزمات تتكرر منذ عقود في انح      . نهر البارد هي األولي وال ينتظر لها ان تكون األخيرة         

من العالم العربي وتؤدي دائما الي اراقة دماء األشقاء وتفتح األبواب الي المزيد والمزيد من التعقيـدات                 
  .علي الساحة العربية العربية في مراحل حاسمة من تاريخ المنطقة
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فقد برزت بوضوح ازمات الالجئين الفلسطينيين والمخيمات عندما تحـرك الجـيش االردنـي لـسحق                
 في االزمة التي عرفت بأيلول      1967ن فلسطينيين اصطدموا بالنظام الحاكم في البالد عقب حرب        متمردي
 اللبنانية نفسها مضطرة الي القاء نفسها في احـضان          ى وجدت بعض القو   1982، وفي عام  1970 األسود

يل الي تكوين جيش كامل برعاية اسرائ     إسرائيل بل وذهب بعضهم في لحظة من لحظات الجنون السياسي         
! بهدف تخليصها من الالجئـين الفلـسطينيين       - لبنان     - لمساندتها في مسعاها الي احتالل ارض وطنه      

ودفع الفلسطينيون العزل ثمنا فادحا في مخيمات صابرا وشاتيال علي يد هؤالء الذين ارتـضوا لمحتـل                 
  !اجنبي وعدو تاريخي ان يغزو وطنهم ويقتل ابناءهم

ـ        وكان الالجئون الفلسطينيون ف     الف الجئ قد وصلوا     400ي لبنان والذين يقدر تعدادهم في لبنان حاليا ب
 فرارا بحياتهم من هجمات التطهير العرقي التي مارسـتها العـصابات الـصهيونية              1948اليها في عام  

وقدرت وكالة األمم المتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجئـين           . 1967وتبعتها موجة ثانية بعد حرب يونيو     
ـ       الفلسطينيين في     الف الجـئ فقـط بينمـا        212الشرق األدني األونرواعدد من يعيشون في المخيمات ب

والمعاناة الطويلة الممتدة بال     .. الفا اخرون خارجه في ظروف أقل ما توصف به انها المعاناة           188يعيش
  .أمل في العودة وبال أمل في المستقبل

 عبارة تقتـرب    - ثل الشرعي للمجتمع الدولي    المم - وفي كل عام تأتي من الجمعية العامة لألمم المتحدة        
نالحظ مع األسف العميق أن اعادة الالجئين أو تعويضهم كما هو منصوص عليهما في               :من الخلود وهي  

 لم ينفذا ولم يتم احراز تقدم ملموس في برنامج اعادة           1948  لعام 194  من قرار الجمعية العامة    11الفقرة
 513 مـن القـرار    2قا للبرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة       دمجهم إما بإعادتهم أو توطينهم وف     

 فإلي متي يستمر ذلـك     .. وأن وضع الالجئين ال يزال لذلك مدعاة إلي القلق الشديد          1952 يناير 26بتاريخ
  !!القلق الشديد؟

 خـط   ومما يفاقم من ازمة هؤالء الالجئين انهم اليعيشون في دولة غنية عظمي بل في دولة تعيش علي                
  .المواجهة مع عدو تاريخي شرس ال يخضع لقواعد او اعراف او ينصاع لقرارات المجتمع الدول

ومع اندالع ازمة نهر البارد بدا الموقف اشد وضوحا فالالجئون الفلسطينيون يعيشون في دائرة مفرغـة                
لعربية الي هـوة     باقي الفلسطينيين والدول ا    - بقوة الغضب والشك والوقيعة الخارجية     – ويجذبون معهم 

ومن المؤكد ان الفكاك من تلك الدائرة المفرغة الدامية يتطلـب           . من الخالفات والشكوك التي ال نهاية لها      
 والقرارت  1948 لعام 194دفعة قوية وهي الدفعة التي تقتضي تطبيق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة           

بين في العودة إلي وطـنهم أو تعويـضهم عـن           التالية عليه ذات الصلة والتي أكدت حق الالجئين الراغ        
  .خسائرهم

ومن المثير للجدل ان دعاة البحث عن استقرار الشرق االوسط وخاصة الواليـات المتحـدة واالتحـاد                 
السوفيتي السابق لم يبذال جهدا ملموسا حقيقيا لتطبيق القرارات المتتالية التي صدرت عن االمم المتحـدة                

  .لفلسطينيين في العودة الي وطنهم المحتلفيما يتعلق بحق الالجئين ا
وفي الوقت ذاته مازالت اسرائيل متمسكة بااللتفاف حول هذا الحق المشروع خوفا من األثر الديمغرافي               

الي وطنهم   )وفق تقديرات األونروا  (  ماليين فلسطيني علي األقل    4حيث قد يؤدي ذلك الي عودة اكثر من       
اإلسرائيلية خلال في التركيبة الديمغرافية للبالد يمكـن ان يـؤثرعلي           وهو ما يمثل من وجهة نظر القيادة        

وهكذا يستمر دوران عجلة الـدائرة المفرغـةالتي        . الهوية اليهودية إلسرائيل ومن ثم علي وجودها ذاته       
 ايذانا بحلول اإلستقرار    194انتظارا لتنفيذ القرار  ..اليمثل استمرارها سوي مكسب لدعاة الفوضي الخالقة      

  .لشرق األوسطفي ا
  11/6/2007األهرام المصرية 
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  تاريخ يجانبه حسن الطالع: الفلسطينيون في لبنان .73

 مخيما للفلسطينيين في لبنان، ظل مخيم نهر البارد         12 ضمن أرخبيل البؤس المكون من       :اإليكونوميست
انت بقاعاً للتوالـد     مخيماً فلسطينياً، والتي لم تكن مدن خيام، وإنما ك         15ذات مرة، كان هناك     . محظوظاً

وقد سويت ثالثة منهـا بـاألرض خـالل         . الكثيف، مزحومة باألكواخ البسيطة التي ال ينفد إليها النسيم        
أما سكانها المتحدرون من فلسطينيين كانوا قد هاجروا        . 199 –1975الحرب األهلية اللبنانية بين عامي      

كما أفضت المجازر المرعبـة     . الجئين مرتين ، فقد جعلوا    1948أمام زحف اإلسرائيليين عليهم في عام       
التي ارتكبتها الميليشيات المسيحية اللبنانية، بتواطؤ من إسرائيل، في مخيمي صبرا وشاتيال على مشارف              

والهجمات التي شنها الجميـع، بـدءا       . العاصمة اللبنانية بيروت، هذين المخيمين إلى حلول الخراب بهما        
لكن . الميليشيات المسيحية والشيعية طالما نهبت وخربت المخيمات األخرى       باإلسرائيليين، فالسوريين ثم    

مخيم نهر البارد لم يكن الناجي الوحيد في تلك األوقات العصيبة فحسب، بل إنه ازدهر بعد ذلك بوصفه                  
منطقة حرة تشكلت بحكم األمر الواقع، والتي يخفض المتاجرون أسعارهم ويعوضون الفارق عبر تجنب              

  .ائب اللبنانيةدفع الضر
ويفسر . ومع ذلك، وإذا ما كان هناك أي حدث ظل قابعاً هناك في انتظار أن تسفر عنه األيام، فها هو ذا                   

". عندما يهاجم المرض جسماً ما، فإنه يذهب إلى الجزء األضـعف          : "ناشط فلسطيني الحالة الراهنة بقوله    
جماعة جهادية راديكالية منـذ أواسـط       وفي نهر البارد حيث أفضى حصار فرضه الجيش اللبناني على           

الموجودة أصال فـي المنطقـة       -الشهر الماضي تقريباً إلى سقوط عشرات القتلى، فان مكونات العنف           
 تظل في هـذا المخـيم أكثـر         –واألكثر تركزاً في لبنان، وتبدو أكثر وضوحا في المخيمات الفلسطينية           

  .تركيزاً وقابلية لالشتعال
يظل رقم األمـم    ( ألف نسمة    420أس الذي أطبق على فلسطينيي لبنان البالغ عددهم         أحد المكونات هو الي   

 ألـف   250المتحدة هذا موضع جدل على نطاق، حيث يقول البعض إن الهجرة الصامتة قد خفضته إلى                
  ).نسمة

ولم يقتصر االمر على تضاؤل اآلمال بالعودة إلى فلسطين مع انهيار مباحثات السالم مع إسـرائيل فـي                  
ومع أن الكثيرين من بين الماليين      . ، وإنما أيضاً على ظروف المعيشة التي تدهورت بدورها        2000عام  

 -األربعة أو نحو ذلك من الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األمم المتحدة في أمكنة أخرى من الشتات                 
ضا، إال أن المعاملة التـي   بالكاد يشعرون بالر- في األردن وسورية وفي األراضي التي تحتلها إسرائيل   

  .يتلقاها فلسطينيو لبنان ظلت هي األخشن واألقسى بشكل ملحوظ وعلى الدوام
  مواطنون من الدرجة الثانية

تمنح القوانين المحلية لفلسطينيي لبنان صفقة خاماً، والتي تعكس المخاوف من أن اسـتيعابهم يمكـن أن                 
 لبنان نظرا ألنهم في أكثريتهم العظمى من المـسلمين          يقلب رأسا على عقب الميزان الطائفي الحساس في       

وهم ال يتمتعون بأي حق في تملك العقارات وال يتمتعون بأي حق فـي الحـصول علـى تعلـيم               . السنة
وهم ممنوعون من العمل في الوظائف الحكومية، بل وحتى من مزاولة العديد            . حكومي أو الرعاية الطبية   

وربما يمتلك الفلسطيني سيارة أجرة على سبيل المثال، لكنه ال يـستطيع            . من أنواع العمالة غير الماهرة    
إنهم كلهم مع فلـسطين، لكـنهم ضـد         "وكما يقول أحد الفلسطينيين عن اللبنانيين       . قيادتها بشكل قانوني  

  ".الفلسطينيين
 وفـي الغـضون،   . أفضت التطورات األخيرة إلى الزيادة من حدة الفقر الذي تفرضه مثل هـذه القيـود              

استنفدت موازنة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنـى المعروفـة أكثـر باسـم                
، استنفذت مواردها بسبب حالة الفوضى العارمة في قطاع غـزة           1949والتي أسست في عام     " االونروا"

 الدولـة الفلـسطينية     والضفة الغربية، وهما المنطقتان اللتان تسيطر عليهما إسرائيل واللتان ستقام عليهما          
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وكان من إحدى نتائج ذلك ارتفاع عدد الطالب في الغرف الصفية في المدارس التابعة لوكالة               . المستقبلية
  .الغوث في لبنان بشكل كبير

إلى ذلك، أحدثت هذه المشكالت خلالً في انفاق الوكاالت الفلسطينية التي كانت ذات مرة وتحـت مظلـة                  
كمـا أن   . تقدم الدعم للجهاز البيروقراطي واألمني الموسع في مخيمات لبنان        منظمة التحرير الفلسطينية    

المانحين األجانب الذين ربما كانوا ليقدموا المساعدة حولوا إنفاقهم باتجاه التعامل مع الدمار الواسع الذي               
  .خلفه القصف اإلسرائيلي للبنان خالل حرب الصيف الماضي

وما يزال  . قة أن المخيمات أصبحت أكثر افتقاراً إلى وجود القانون        ولعل مما جعل األمور أكثر سوءا حقي      
اللبنانيون يشكون من أن منظمة التحرير الفلسطينية التي تتولى رعاية المخيمات بموجب صفقة كان قد تم                

 بواسطة جامعة الدول العربية، قد ساعدت في إشعال فتيل الحرب األهليـة             1969التوصل إليها في عام     
غيـر أن مغـادرة رئـيس منظمـة التحريـر           .  من خالل السيطرة على أجزاء أخرى من لبنان        اللبنانية

الفلسطينية ياسر عرفات في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي والذي أملته كل من سورية وإسـرائيل              
وقد تولت االستخبارات العسكرية السورية ملء أكثر ذلـك الفـراغ خـالل    . قد تركت فراغا في السلطة  

لتسعينيات من القرن الماضي، والتي كانت طريقتها المحبذة لفرض سيطرتها على المخيمات تكمن فـي               ا
  .تأليب الفصائل الفلسطينية المختلفة بعضها على بعض

 في إعقاب االحتجاجات الضخمة فـي بيـروت         2005فيما بعد، ترك انسحاب القوات السورية في عام         
دارة فعالة، حيث كانت لدى اللبنانيين مشكالتهم األمنيـة الخاصـة،           العديد من المخيمات الفلسطينية بال إ     

وبذلك، أصبح الفلسطينيون أكثر    .  تعفيهم من المسؤولية عن المخيمات     1969والذين قالوا إن اتفاقية عام      
ولم ينعكس الشقاق الذي دب بين إسالميي حماس وبين علمانيي عرفات في فتح في              . انقساما من ذي قبل   

فلسطينية التي تحتلها إسرائيل على لبنان فحسب، لكنه تفاقم بفعل استمرار التـدخل الـسوري               المناطق ال 
  .وبنجوم فصائل أكثر تطرفا

أصبحت المخيمات الفلسطينية أشبه بمغناطيس مستقطب للجماعات التي تبحث، حسب رأي أحد الـسكان              
 العلمانية، وحتى حمـاس، فـي       ومع إخفاق األحزاب  ". عن مستقبل أفضل في الحياة اآلخرة     "المتوجسين  

تحقيق السالم او النصر أو قدر من االزدهار، تحول الشباب إلى اعتناق إيديولوجيات ابتعدت عن النزعة                
  .القومية الفلسطينية لتحل بدال منها االتجاهات المؤيدة لألسلمة

منظمة التحرير الفلسطينية   انتقل العديدون من معتنقي هذا التوجه، طبيعياً، إلى نهر البارد، ليس ألن نفوذ              
هناك هو األضعف، ولكن الن المخيم يقع قريبا من الحدود مع سورية التي أصـبحت طريـق العبـور                   

كما أن المخيم يقـع أيـضا       . الرئيسي للجهاديين الذين يسعون لالنخراط في العراق او للعودة من جحيمه          
التـي أصـبحت مـوئال للراديكـاليين        خارج طرابلس، وهي مدينة لبنانية فقيرة وسنية في معظمهـا، و          

وبانضمام المئات من أفراد الميليشيات الذين كانوا قد توجهوا زرافات ووحدانا إلـى نهـر               . اإلسالميين
فتح "البارد في األشهر األخيرة، القليل منهم من الفلسطينيين، تعهدت الجماعة الراديكالية التي تدعو نفسها               

وهكذا، فإن حظ مخيم نهر البارد الطيب، يبدو أخيراً وقـد           .  الموت بأن تخوض القتال هنا حتى    " اإلسالم
  .تعثر

   11/6/2007الغد األردنية 
  

  اتفاق مكة ما زال قائماً ونسعى للوصول الى وفاق داخلي:مستشار هنية .74
االقتتال الداخلي، وإنهاء الهدنة مع إسرائيل ومواصـلة إطـالق الـصواريخ،            : عبدالقادر فارس  -غزة  

اإلسرائيلي والشلل الذي تعانيه الحكومة ومصير اتفاق مكة، نقاط ومحاور كانت محـل لقـاء               والتصعيد  
مع الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء اسماعيل هنية الذي أكـد أن              " عكاظ"أجرته  
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 برنـامج   الفصائل يمكنها ان تتعاطى كمجتمع فلسطيني متكامل مع القضايا الفلسطينية السياسية من خالل            
 .سياسي موحد انطلقت به حكومة الوحدة الوطنية

وشدد على ان اتفاق مكة المكرمة ما زال قائما وانه بفضله نجحنا في حقن الدم الفلسطيني، وأشار الى ان                   
الحكومة معنية في ان تكون التهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة اذ ال يعقل ان تستباح حرمات اهلنـا فـي                   

ما اهل غزة ينعمون بالراحة والهدوء واتهم اسرائيل والواليـات المتحـدة بـالتخطيط              الضفة الغربية في  
 :وفي ما يلي وقائع الحوار.. لضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية

اتهامات بتعطيل اتفاق مكة بعد تفجيرها االقتتـال األخيـر، واسـتئناف إطـالق       " حماس"وجهت لحركة   
.. ما هو ردكم علـى ذلـك      .. مما يهدد بتعطيل اتفاق مكة    .. معهاالصواريخ على إسرائيل وإنهاء التهدئة      

 وهل ما زال اتفاق مكة قائماً؟
اتفاق مكة كان مكسبا كبيرا لقضيتنا ولشعبنا ويعتبر انجازا كبيرا للرئيس أبو مازن ولرئيس الـوزراء                -

ية واسعة مـن    إسماعيل هنية، ألنه وألول مرة يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على مشاركة سياس             
جميع الفصائل الفلسطينية فهذا إنجاز كبير، ومن خالل اتفاق مكة نجحنا من الوصول الى اتفاق شـراكة                 
حقيقة بين التنظيمات، ونحن قادرون على أن نتعاطي كمجتمع فلسطيني متكامل مع قضايانا السياسية من               

 من خالل اتفاق مكة في حقن الدم        خالل برنامج سياسي موحد انطلقت به حكومة الوحدة الوطنية ونجحنا         
 الفلسطيني، 

صحيح أنه لم يتم طي صفحة كل القضايا وملفات الخالف ولكن توافقنا على أن نطويها معا، ولم يـنجح                   
حتى هذه اللحظة في قضية ملف الداخلية، فموضوع وزارة الداخلية لألسف لم نحسم أمرها بالشكل الذي                

حيات وفعالية وزير الداخلية في التعاطي مع الوضع األمني ووضـع           ينهي كل الخالفات المتعلقة بالصال    
حد لظاهرة الفلتان من خالل الخطة األمنية التي تم وضعها والتوافق عليها بـين الحكومـة والرئاسـة،                  
وأعتقد ونحن قادرون إن شاء اهللا على معالجة أمورنا الداخلية، فهناك خطة أمنية تـم وضـعها وهنـاك          

وكنا بأمل أن نباشر في ترتيب الوضع الـداخلي ولكـن            س أبو مازن ورئيس الوزراء،    لقاءات بين الرئي  
ولسوء الحظ اندلعت المعارك المؤسفة من جديد، وهذا يعطي انطباعا بأن هناك جهات تـسعى بـأن ال                  
يظهر الفلسطينيون متوافقين، هذه الجهات أرادت تخريب الوضع الداخلي فافتعلت بعض األحداث وبعدها             

ادل إلطالق النار واندلعت األحداث الداخلية، ولألسف هذه األحداث تسيء لوضعنا الداخلي، ولكـن              تم تب 
في ظل وضع الحصار واالحتالل ووجود طابور خامس في صفوف أبناء شعبنا داخل الساحة الفلسطينية               

 الجزائريـة   ونحن ما زلنا نعاني من االحتالل، ولنضرب مثاال على حالتنا بما كان يحدث أثناء الثـورة               
حيث كنا نشاهد وجود صراعات داخلية واالحتالل الفرنسي كان له رجاالته وكان متغلغال كثيـرا بـين                 
التنظيمات والفصائل التي كان غالبا يدفعها لصراعات داخلية كما شاهدنا بين مصالي الحاج والمركزيات              

 . في فترة وبين مصالي الحاج وجبهة التحرير
وهل الحكومـة قـادرة علـى       .. األوضاع الداخلية واستمرار التوتر مع إسرائيل     من المستفيد من توتير     

ممارسة أعمالها في ظل هذه الظروف خاصة بعد اعتقال إسرائيل لوزراء وأعضاء المجلس التـشريعي               
 الجدد؟

 ال شك بأن المستفيد الوحيد من هذه األحداث هو إسرائيل وأمريكا ألنهما الطرفان اللذان وضعا الفيتـو   -
على حكومة الوحدة الوطنية، وال يريدان لهذه الحكومة أن تنجح وألنهما ال يريدان لحمـاس أن تـنجح                  

وشعبيتها ودورها في   " حماس"سواء كانت متفردة بالسلطة أو شريكة فيها، هم يريدون دائما إسقاط حركة             
نفيـذها بعـض عناصـر      ترتيب البيت الفلسطيني، فأعتقد أن هناك أجندة أمريكية إسرائيلية تسهر على ت           

الطابور الخامس الموجودة داخل الساحة الفلسطينية، لكن كما قلت لك فهناك إرادة سياسية قويـة لـدى                 
الرئيس عباس ورئيس الوزراء كي تنجح الشراكة السياسية وتنجح حكومة الوحدة الوطنية، وسنظل نعمل              

دا إذ لم يسبق في التاريخ تعرض شعب        معا إن شاء اهللا لمغالبة الحصار واالحتالل وهي ظاهرة غريبة ج          
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للحصار واالحتالل في آن واحد، وهذا العداء من المجتمع الدولي غير مفهوم، ولكن هناك عزيمة وإرادة                
لدى شعبنا أن ال تتكرر هذه الظاهرة، وهناك لقاءات موسعة اآلن بين جميع الفصائل لوضع حـد لحالـة        

 .حزنة مرة ثانيةاالقتتال حتى ال تقع مثل هذه الظواهر الم
الرئيس أبو مازن ظل اكثر من خمسة أيام مؤخرا في غزة اجتمع خاللها مع الفصائل الخمس الكبرى من                  

لمـاذا  .. أجل تثبيت الهدنة ووقف إطالق الصواريخ من غزة ثم االنتقال الى هدنة في الـضفة الغربيـة                
 ترفضون مثل هذا المقترح؟

ل حول مسألة التهدئة، الحكومة معنية أن تكون هذه التهدئـة           ال ليس هناك رفض هناك نقاشات للفصائ       -
شاملة ومتزامنة ومتبادلة، ولنا موقف أن تكون التهدئة في غزة والضفة الغربية إذ ال يعقـل أن تـستباح                   
حرمات أهلنا في الضفة الغربية فيما أهل غزة ينعمون بالراحة والهدوء، ولذا قلنا انه ال بد أن تكون هذه                   

املة للضفة وغزة، حركة حماس وفتح وباقي الفصائل وحركة الجهاد تم إجراء حـوار حـول                التهدئة ش 
 ساعة وهي على وشك االنتهاء لتعطي الفصائل قرارات بما يتعلق بالتهدئة            24قضية التهدئة وهم أعطوا     

مازن وغالبا ما ستوافق كل هذه الفصائل على موضوع التهدئة الشاملة، وكان هناك اجتماع للرئيس أبو                
مع المبعوث الدولي لعملية السالم في الشرق ا ألوسط، وتم إبالغه برغبة الطرف الفلسطيني أن تكـون                 
هذه التهدئة شاملة والرئيس بانتظار إبالغه من كافة الفصائل على هذه التهدئة، بشرط أن تكون متبادلـة                 

ية القادم أمال أن يعجل هذا برفع       ومتزامنة، وسيحمل المبعوث الدولي هذه األفكار معه الى اجتماع الرباع         
 . الحصار عن الشعب الفلسطيني

إسرائيل تتذرع دائما بإطالق الصواريخ من خالل إطالق هذه الحملة الواسعة منـذ حـوالى أسـبوعين،                 
هل يستحق إطالق   .. ونقل عنكم وصفها باأللعاب النارية    .. والرئيس أبو مازن وصف الصواريخ بالعبثية     

 لخسائر ؟ الصواريخ كل هذه ا
نحن كشعب نعاني من االحتالل من حقنا أن ندافع عن أنفسنا بما هو متاح في أيدينا، ونعمل بـالمفهوم              -

ونحن نعمل بما لدينا من قدرات وجهد مستطاع، هذه الصواريخ التي           ".. وأعدوا لهم ما استطعتم   "القرآني  
الفزع في قلوب اإلسرائيليين ويجعلهم     لدينا هي صحيح بدائية، ولكنها ما زالت قادرة على نشر الرعب و           

على األقل يشعرون بنفس معاناتنا وآالمنا كفلسطينيين، هم يألمون كما نألم ويعانون كما نعاني، وإن كانت            
إمكانيات هذه الصواريخ محدودة فهي ليست قاتلة وال مـدمرة ولكنهـا نجحـت فـي إرسـال رسـائل          

 قادرين على أن تكون هذه الصواريخ بالمـستوى المـدمر           لإلسرائيليين، ان الفلسطينيين وإن كانوا غير     
والقاتل مثل صواريخهم التي تهلك الحرث والنسل في قطاع غزة وتستبيح حرماتنا في كل مكان ستكون                
في يوم من األيام قادرة على أن تكون مدمرة وفاعلة، والفلـسطينيون إن شـاء اهللا قـادرون علـى أن                     

  .يفاجئوهم في السنوات القادمة
  11/6/2007كاظ ع

  
  أبراهام بورغ ينتصر على هتلر ويذبح األبقار المقدسة  .75

  حلمي موسى
كل بضع سنين يظهر بين اإلسرائيليين من يحاول أن يكون صادقا مع نفسه فيعلن أن الملـك عـار وأن                    

وقبل سنوات كتب يعقوب شاريت، ابـن وزيـر الخارجيـة األول            . الحقيقة هي خالف ما تبدو للكثيرين     
وكـان  ". توفاهـا اهللا  " أرض قديمة جديدة  "دولة إسرائيل من عائلة     "يل موشيه شاريت كتابا بعنوان      إلسرائ

  . الكتاب أشبه بنعي الدولة الصهيونية المعاصرة وإعالن تخليها عن المبادئ والمثل التي قامت عليها
تاب أبراهام بورغ الجديد    واليوم تجد وسائل اإلعالم اإلسرائيلية نفسها أمام الشيء نفسه تقريبا من خالل ك            

ويكاد بورغ، الذي ترأس الوكالة اليهودية والكنيست في إسـرائيل وفـاز،   ". االنتصار على هتلر  "بعنوان  
بل أنه في مقابلتـه مـع صـحيفة         . ولو للحظة، بزعامة حزب العمل، أن يقارن بين الصهيونية والنازية         
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قبل أن يـدرك أنـه ال زال        " انتصار هتلر "نوان  قبل أيام يعترف بأنه فكر في أن يحمل كتابه ع         " هآرتس"
  . هناك بعض األمل

بمركزية اإليمـان   "ومع ذلك يشدد بورغ على أن بين أوجه الشبه بين إسرائيل والهتلرية ذلك اإلحساس               
بالقوة في بلورة الهوية، ومكانة ضباط االحتياط في المجتمع وكمية المواطنين اإلسرائيليين المسلحين في              

وليس عجبـا   . سيفي هو الشيء الوحيد   . أننا مجتمع يعيش في احساسه على سيفه      "ويشدد على   ". الشارع
إن ما سلبونا إياه فـي      . أنني ُأشبه هذا بألمانيا ألن احساسنا الواجب بأن نعيش على سيفنا ينبع من ألمانيا             

. مضاد للخـوف  جدار الفصل جدار    . أنظر الى الجدار  .  سنة من النازية يقتضي سيفا كبيرا جدا       12مدة  
وما الفكرة هنا؟ أن ُأقيم سورا كبيرا وستحل المـشكلة          . عند حاييم رامون  . في مدرستي . ولقد ولد عندي  
وهذا خاصة في الوقت الذي تقدمت فيه اوروبـا نفـسها     . وفي هذا شيء مجنون جدا    .... ألنني لن أراهم  

لكننـا  .  كبيرا في اخالقية الشعوب    والعالم معها تقدما مذهال في استيعاب دروس الكارثة، وأحدثت تقدما         
  ". هذه كارثة. فنحن في مخاوفنا. لسنا هناك

عدد من النظريات الثقافية والقوميـة الموجـودة هنـا          "ويرى أنه يصعب التمييز أحيانا بين النازية وبين         
أنـا  "ى  إل" هآرتس"ويعلن بورغ إيمانه بوجود الفاشية حاليا في إسرائيل حيث يشير في مقابلته مع              ". اآلن

ويوجد خطاب  . سنُبيد ونقتل ونطرد  . سنهدم لهم حيا ونهدم لهم مدينة     . أسمع اصواتا تصدر عن سديروت    
تجاوزنا الكثير من الخطـوط الحمـراء فـي         . يوجد داخل الحكومة خطاب ترحيل    . ترحيل في الحكومة  

  ". ايضاوهكذا تسأل نفسك ما هي الخطوط الحمراء اآلتية التي سنتجاوزها . السنين األخيرة
أنا اؤمن، وأحس حقا باالشياء، بأن هنـاك احتمـاال ال           : "وفي كتابه يستشعر بورغ الخطر المقبل فيقول      

يستهان به بأن تحظر الكنيست في المستقبل العالقات الجنسية بالعرب، وأن تمنع بوسائل اداريـة عـن                 
".  كل هذا، وأصبح يحدث    سيحدث.. مثل قوانين نيرنبيرغ  .. العرب تشغيل مساعدات بيوت وعمال يهود     

لقد رفضوها كحزب لكنها تـستحوذ علـى عـشرة أو           . الكهانية موجودة في الكنيست   "ويؤكد أن ظاهرة    
  ". ليست هذه اشياء بسيطة. خمسة عشر بل على عشرين في المائة من الخطاب اليهودي في الكنيست

ورغم . بح عدد من البقرات المقدسة    ويعتبر بورغ أن واحدة من مهامه لتصحيح العقل اإلسرائيلي القيام بذ          
. أن األبرز بين هذه البقرات هي المحرقة النازية إال أنه يعلن موقفا في غاية الوضوح ضـد االحـتالل                  

ويشدد على أن تهرب إسرائيل من استخدام صفة االغتيال والقتل في التصفيات التي تنفذها ضد نـشطاء                 
كبيرة جدا بحيث لم    "ل أن كمية األبرياء ممن تقتلهم إسرائيل        ويقو. االنتفاضة ال يعفيها من مسؤولية القتل     

أرى هـذا   . وآنذاك سيكون انفجارنا وانفجارهم وانفجار العالم ال نهائيا       . يعد في االمكان االستيعاب أكثر    
  ". أرى كومة الجثث الفلسطينية تتجاوز السور الذي أقمناه لكي ال نراها. يحدث إزاء أعيننا

سيكون . أهم يوم في حياة دولة اسرائيل     "م تجريد إسرائيل من السالح النووي سيكون        ويعتبر بورغ أن يو   
يجـب أن  . هذا هو اليوم الذي سنحرز فيه صفقة حسنة جدا مع الجانب الثاني بحيث ال نحتاج الى قنبلـة              

  ". يكون هذا طموحنا
لث حق الهجرة إلسـرائيل  كما أن بورغ حمل بشدة على قانون العودة الذي يمنح اليهودي حتى الجيل الثا            

ورفض بورغ عـسكرة المجتمـع   . ونيل جنسيتها على الفور مثلما جادل ضد تعريف الدولة بأنها يهودية          
  . اإلسرائيلي وتنبأ بسيادة الفاشية ولذلك نصح اإلسرائيليين القادرين باستخراج جوازات سفر أجنبية

 تجتذب على الفور ردود فعل قاسية فـي         ومما ال ريب فيه أن كالما أقل ومواقف أضعف من ذلك بكثير           
اجتاز الخطوط من الناحية األيديولوجية وقـد  "واعتبر زعيم المفدال السابق آفي إيتام، أن بورغ        . إسرائيل

ورأى إيتـام أن    ". بات يقف إلى جانب عزمي بشارة وأشد أعدائنا ممن يقولون أن الصهيونية أمر عابر             
ن بورغ ذهب بعيدا وأخرج نفسه عن اإلجمـاع الـصهيوني الـذي       ولك"هناك سجاال بين اليمين واليسار      

  ". يوحدنا جميعا
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وتقريبا لم يختلف موقف اليمينيين في الليكود وكديما عن موقف إيتام حيث أن البعض منهم دعـوه إلـى                   
  . البحث عن وطن أخر فيما طالبه آخرون بالسعي لنيل منصب رئيس الحكومة الفلسطينية

  11/6/2007السفير 
 

  "اإلسرائيلية"از غزة واالنتهازية غ .76
  محمد خليفة

وهي المالك السابق لغـاز     " BG  بي جي "ذكرت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها، أن مجموعة          
من أجل إمدادها بالغاز الطبيعي     " إسرائيل"بريطانيا، تدرس عقد صفقة بأربعة مليارات دوالر أمريكي مع          

 بمحاذاة شواطئ غزة، والذي يقدر احتياطيه بترليون متـر          2000ي العام   الذي اكتشفته هذه المجموعة ف    
 . مكعب

عن رغبتها الشديدة في إبرام الصفقة المذكورة في أسـرع وقـت            " اإلسرائيلية"وعبرت وزارة الخارجية    
" إسـرائيل " في المائة من احتياجـات  10وقالت التايمز، إن الغاز الطبيعي الموجود، كاٍف لتوفير     . ممكن

  .السنوية من الطاقة، وإن الفلسطينيين سيحصلون على مليار دوالر في شكل ضرائب
البريطانية باشرت التنقيب عن الغاز أواخر التسعينات من القرن الماضي فـي            " بي جي "وكانت مجموعة   

 وكانت غزة تحت  . التي كان لديها معلومات بأن هذه المنطقة مليئة بالغاز        " إسرائيل"بحر غزة، بطلب من     
منذ إبرام اتفاق   " إسرائيل"االحتالل الصهيوني، وكانت السلطة الفلسطينية دخلت في محادثات مباشرة مع           

. بهدف إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة          ،1993أوسلو بين الجانبين في العام      
وكـان مـن    . صادية واالجتماعية وكانت هذه المحادثات شاملة لجميع المستويات السياسية واألمنية واالقت        

االتفاق بشكل مرحلي، بحيث تنسحب من المناطق الفلسطينية بـشكل تـدريجي            " إسرائيل"المقرر أن تنفذ    
  .لكي تحّل محلها السلطة الفلسطينية في المناطق التي تخليها من أجل منع الفراغ األمني فيها

 أبدت اهتماماً كبيراً في تنفيذ الشقّ األمنـي         راحت تماطل في االنسحاب، وفي الوقت نفسه      " إسرائيل"لكن  
وحلفاؤها الغربيون يقدمون المال فقط من أجـل بنـاء الـسجون وسـجن              " إسرائيل"فكانت  . من االتفاق 

وامـتألت سـجون الـسلطة     . المناضلين من الفصائل الفلسطينية التي تعمل على تحرير كامل فلـسطين          
في استثمار غاز بحر غزة، لكنها خـشيت مـن          " رائيلإس"ورغبت  . بالمناضلين في منتصف التسعينات   

  .االنتقاد العالمي لها، كما خشيت من عمليات فلسطينية قد تستهدف منشآت استخراج الغاز هناك
تمول السلطة الفلسطينية، ولما كانت تشعر بوطأة االستمرار في هذا التمويل، لـذلك    " إسرائيل"ولما كانت   

وهكذا ظهر الحديث عـن اكتـشاف       .  غزة عن طريق السلطة الفلسطينية     تولّدت لديها فكرة استثمار غاز    
وظهر الحديث عن رغبة السلطة الفلسطينية       ،2000الغاز في بحر غزة من ِقبل شركة بريطانية في العام           

والسلطة الفلسطينية، مـا لبـث أن       " إسرائيل"لكن السالم المزعوم بين     ". إسرائيل"في بيع هذا الغاز إلى      
 وتصاعد التوتر في الـضفة وقطـاع        2000ايلول العام   /  اندالع انتفاضة األقصى في سبتمبر     انتكس بعد 

  .الشعب الفلسطيني لن يوقف انتفاضته حتى ينال االستقالل أن" إسرائيل"غزة، واتضح ل
ولهذا اضطرت إلى معاقبة السلطة الفلسطينية ومحاصرتها لمنعها من اسـتثمار انتـصارات االنتفاضـة               

هذه السلطة تحظى بإجماع عالمي على مطالبها المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية فـي الـضفة               خصوصاً أن   
 ،2005وفـي عـام    . رمز السلطة الفلسطينية القائد ياسر عرفـات      " إسرائيل" "اغتالت"والقطاع، ومن ثم    

ـ      . من قطاع غزة ودمرت مستوطناتها هناك     " إسرائيل"انسحبت   اً لكنها ظلت تفرض حصاراً بحرياً وجوي
  .على غزة، وظلت طائراتها الحربية تنفذ عمليات إرهابية ضد الشعب الفلسطيني الصامد فيها

 جرت انتخابات نيابية في الضفة وغزة ونجحت حركة حماس في الحصول على             2006وفي أوائل العام،  
الغربيون وحلفاؤها  " إسرائيل"معظم مقاعد برلمان السلطة، وقامت بتشكيل الحكومة الفلسطينية، وفوجئت          

بهذا النصر لحماس، فعمد هؤالء إلى فرض حصار اقتصادي على الشعب الفلسطيني لدفعه إلى التخلـي                
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" إسـرائيل "لكن هذا الشعب لم يستسلم، بل تمسك أكثر بحكومته المنتخبـة، وفـشلت              . عن تأييده لحماس  
 الشقاق بين الـسلطة     وحلفاؤها في فرض إرادتهم على الشعب الفلسطيني، بيد أن هؤالء نجحوا في زرع            

ونتج عن هذا الشقاق تلك     . الفلسطينية الممثلة بحركة فتح، وبين الحكومة الفلسطينية الممثلة بحركة حماس         
  .الحرب المستمرة بين الحركتين في قطاع غزة والتي ذهب ضحيتها إلى اآلن عشرات الفلسطينيين

ة، وليس هناك من وسيلة أفـضل مـن         على تقوية حلفائها ضد حماس والسيما في غز       " إسرائيل"وتعمل  
أو من الغرب، بل مـن حقـل        " إسرائيل"وهذا المال لن يأتي هذه المرة من        . المال لشراء الذمم والنفوس   

استثماره من خالل تلـك     " إسرائيل"ولهذا يعاد الحديث عن هذا الغاز، بحيث تتولى         . الغاز في بحر غزة   
سطينية جزءاً من الضرائب التي تفرضها على الغاز المباع         الشركة البريطانية، ومن ثم تعطي السلطة الفل      

غاز غزة وتعطي السلطة الفلسطينية من فتات موائدها، وهـذا          " إسرائيل"وبهذه الطريقة تأخذ    . في داخلها 
  .الفتات سيكون تقديمه مشروطاً بقمع حماس

  11/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  وتهجير... توطين .77
  خالد صاغية

ماذا يفعـل   .  فلسطينياً محاصراً اآلن داخل مخيم نهر البارد، من دون دواء ومن دون ماء             تخيلوا عجوزاً 
هذا العجوز في أوقات فراغه؟ إنّه حتماً يخوض مؤامرة لتوطين نفسه وتوطين أحفـاده داخـل الكيـان                  

  .اللبناني
 هذا الطفـل لـيالً، وهـو        ماذا يفعل . تخيلوا طفالً فلسطينياً أجبر على ترك منزله داخل مخيم نهر البارد          

  .يبحث عن فراش له في مخيم البداوي المكتظّ؟ إنّه حتماً يحلم بالتوطين
تخيلوا آالف الفلسطينيين الذين دمرت بيوتهم ألن ثمة مجموعة إسالمية، معظم أفرادها لبنانيون منذ أكثر               

تلك السلطة التي غـضت     . لبنانيةمن عشر سنوات، تتعرض للقصف من قبل الذراع العسكرية للسلطة ال          
  .حتماً... ماذا يريد هؤالء اآلالف اليوم؟ التوطين. الطرف عن تنامي هذه المجموعة أشهراً طويلة
  .وليستنفر األساقفة الموارنة. فليشرئب نعمة اهللا أبي نصر. هذا هو التوقيت الرسمي للبدء بتنفيذ المؤامرة

يجب، وفقـاً للـرئيس     . ين ال يكفي وحده في هذا الظرف العصيب       لكن، يبدو أن التحذير من خطر التوط      
مهمـا حـاول    "ذلك أنّـه    ". إرهابية شريرة "لقوى  " أوكاراً"التي عادت   " تطهير المخيمات "أمين الجميل،   

الفلسطينيون أن يتنصلوا من العناصر التخريبية، فالحقيقة المؤكّدة أنّها نشأت وترعرعت داخل المخيمات،             
  ". ممانعة فلسطينيةومن دون

. إنّنا، ببساطة، أمام دعوة إلعادة تهجيـرهم      . الواضح أنّنا لسنا هنا أمام محاولة لمنع توطين الفلسطينيين        
ولعّل العزاء الوحيد يكمن في أن قاموس التمييز الجميلي بات يتجاوز الفلسطينيين ليشمل أهالي كـابول                 

  .والفلوجة
  11/6/2007األخبار اللبنانية 

 
  لمنع التوطين... حفظ المخيمات .78

  أمين محمد حطيط
قّل أن شهدت ساحة وطنية في أي دولة من العالم ما يشهده لبنان اليوم من تناقض بين المبـدأ والقـانون         

تناقض بات لألحداث في لبنان منطق ال       . والحق من جهة، والميدان والسلوك والتصرف من جهة أخرى        
ففي المبادئ العامة، تجهـد الـسلطة       .  أو السياسة أو حتى في األخالق      يجاريه منطق أو عرف في األمن     

لفعل ما تقدر عليه إلنتاج وضع أمني قابل للحفظ من قبل المؤسسات األمنية والعسكرية والقضائية التـي                 
  .لكن للبنان وسلطته منطق ومبدأ آخر. تشكّل بذاتها ذراع السلطة المختص باألمن
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ليوم مقدرات السلطة في البالد بشكل ال مجال هنا للخوض في كيفيته وسـالمته              لقد تسلم الفريق الحاكم ا    
وكان من المنطقي أن يقدم على إرساء األمن والنظام بشكل يمكنه من القول             . من حيث القانون واألخالق   

إذ بدل بذل الجهـد لتعزيـز قـدرات         . بنجاحه في السيطرة على البالد، لكن السلوك جاء في اتجاه آخر          
هزة األمنية بطبيعتها التكوينية وقدراتها الفعلية أوالً، ثم تعزيز القدرات المعنوية لها باتجاه كسبها لثقة               األج

المواطنين من جهة أخرى، جهدت هذه السلطة الحاكمة في تهشيم صورة تلك األجهزة بشكل يحـد مـن                  
هزة إلى حد بات فيـه الجهـد        ثم قامت بتصرفات تعوق وتعقِّد عمل األج      . استعمال القدرات التي تمتلكها   

  .المطلوب لتوفير األمن أضعاف ما تقدر عليه األجهزة
هذه السلطة في ضرب كّل أسس الوفاق الوطني، إلـى أن وصـلت   " نجحت"فقد . ولنبدأ بالوفاق السياسي  

ليـاً  ونعيه فع ) وكان ذلك بفعل الفريق الحاكم الذي تجاوزه      (األمور أخيراً إلى إسقاط اتفاق الطائف عملياً        
ولفظاً من فريق المعارضة الذي رأى أن من العبث وهدر الوقت التمسك بجثة هامدة بعـد أن انتزعـت                   

 عاماً، وفتح الطريـق     14وفي هذه المسألة نذكِّر بأن الطائف وضع حداً لصراع دام           . السلطة الروح منها  
الطائف لم يطبق بصدق    ورغم أن   . أمام نزع سالح الميليشيات وتوحيد المؤسسات، وفي طليعتها الجيش        

وبسقوط الطـائف،   . يوماً، إال أنه في الظرف الذي ُأعِمل فيه، حقّق أمناً للبنان ال يمكن أن ينكره منصف               
واألخطر فتح الطريق أمام    . تعود البالد إلى ما كانت عليه قبله من تشرذم وتقوقع المناطق وخطر التفتيت            

  .التوطين الذي جاء الطائف بنص صريح على منعه
وفي األجهزة العسكرية واألمنية تغدق السلطة على الجيش الوعود، لكن التنفيذ يبقى في علم الغيب، حتى                

: إذا اشتد الوطيس وبرزت الحاجة إلى عضالت الجيش، قامت السلطة بما يذكر بقول بني عبس لعنتـرة                
والتقتير عليه، وهـو    بعد أن تكون قد أفرطت خالل السلم في تعنيف الجيش           " في الحرب يا ابن األطايب    "

  ...سلوك بلغ ببعض أركان السلطة حد القول في الجيش ما لم يقله مالك في الخمر
أما قوى األمن الداخلي، ورغم ما يعلم اللبنانيون من واقع هذه القوى وتاريخها وإمكاناتها، فقد أساءت 

قوى األمن الداخلي في وتكمن أكبر إساءة ل. إليها السلطة في الوقت الذي كانت تريد أن تحسن لها
التصرف الذي زرع في ذهن المواطن عن حق أو خالفه، بأن هذه القوى ذراع فريق في الدولة، بينما 

إن هذا األمر عقّد عمل . يحلم الجميع بأن تكون ذراع الوطن وأداة الدولة لتطبيق القانون بعدل وتجرد
  .قيق المهام المطلوبةقوى األمن الداخلي وضاعف ما يلزمها من جهد يبذل لتح

ونتّخذ من حوادث األسابيع الماضية مثالً      . أما في المعالجات األمنية للحوادث، فهنا تكمن الطامة الكبرى        
يقاس عليه، رغم إنكارنا في األصل لمبدأ القياس إن لم يكن فيه ضمان من الخطأ، ولكن لنفعل، واألمـر                   

  ...هنا قد ال يكون فيه الخطأ كبيراً
وكان من البديهي أن تدرس األمـور       .  عملية أمنية في الشمال، إثر قول بوقوع سرقة لمصرف         لقد نفذت 

كـل  . بدقة وترتقب التداعيات والمفاعيل ويقدر المنفذ قدرته وقدرة الدولة على تحمل ردة الفعل ونتائجها             
ق، في أتون   ثم جاءت ردة الفعل كارثية على الجيش الذي وجد نفسه، من غير إنذار مسب             . ذلك لم يحصل  

الدفاع عن النفس التي غدر بها، وشهداء الجيش هنا ذهبوا ببـساطة            : النار، وكان أمام رد وحيد في البدء      
  .ضحية عدم التنسيق وعدم حساب النتائج

، عبر مواقف وبيانات محضرة سلفاً، يدعون الجيش للحسم ودخول المخيم           "أركان السلطة "بعد ذلك انبرى    
، وهم يعلمون واقـع المخـيم الفلـسطيني         )ني تدميره كما دمر مخيم تل الزعتر      ودخول المخيم حرباً يع   (

والمخيمات األخرى المترابطة عضوياً ومشاعرياً، والكلفة الباهظة التي ستدفع بشرياً وعسكرياً وسياسـياً             
ـ      . لكن لم يكترثوا بالشأن، بل كانوا يريدون ذلك       . ووطنياً جراء ذلك   وا لكن عندما كشفت نيـاتهم، تراجع

فقد كان القرار السياسي بمثابة األمر      . حسبوه ذكاء " احتيالي"تكتيكياً وألقوا العبء على قيادة الجيش بشكل        
وهذا أمـر   (فإن قام الجيش بالعملية العسكرية ووصل بها إلى المبتغى          . الذي يحتمل التفسيرين والتأويلين   

أنا الـذي أصـدرت األمـر       : "فريق الحاكم ، يقول ال  )ترك من قبل الخبراء تحت عالمة االستفهام الكبيرة       
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أما إذا فشل الجيش في العملية وكانت الخـسائر بـشتى   ". ونجحت، وأنا جاهز لتقبل التهانئ وفعل المزيد    
بمـا فعـل خالفـاً      "وجوهها أكبر من أن تحتمل، تنصل الفريق الحاكم من المسؤولية وطالب الجـيش              

يشها بشكل إذا نجح قطفت هي من غير شريك وطلبـت           لقد عملت السلطة ضد ج    ". للترخيص الممنوح له  
من الجيش االستعداد لتنفيذ ما كانت التزمته أمام الخارج من تجريد لسالح ينتظر األميركي تنفيذ أمـره،                 
وإن فشل رمت اإلخفاق عليه وقالت إن جيشنا عاجز وعلينا تلزيم األمن إلى الخارج كما لـزم القـضاء                   

  . اآلن من الفخلكن الجيش نجا حتى. الجزائي
لقد قام الجيش حتى اآلن بكل ما يمكن القيام به في إطار احترام الخطوط والمبادئ الرئيسية التي 

  .تستوحى من األهداف والمصالح الوطنية العليا، سواء في ذلك االستراتيجي منها أو األقل من ذلك شأناً
، وحصر المسلحين فـي مخـيم نهـر         لقد استطاع الجيش أن ينفذ عملية عسكرية ذكية وفاعلة وضاغطة         

وهو يستطيع أن يبقيهم في هذا الوضع، الوقت الالزم إلقناعهم باالستـسالم أو تـوفير الفـرص                 . البارد
ويكون الجيش قد ضرب ضـربته      . للوسائل األخرى، من أمنية واستخباراتية وغيرها لتحقيق هذه النتيجة        

ي يكفيه للقول بأنه مالك لزمام المبادرة، وليس ضحية         التي أكدت قوته وفاعليته وهيبته، وحقق النجاح الذ       
  .تقوم بردات الفعل

إلى ذلك، نجح الجيش في إعادة األمن إلى محيط المخيم وفتح الطرقات بشكل يحصر األذى فـي الحـد                   
  .األدنى من األرض هناك، وهذا نجاح آخر

ري ببنية المخيم، وهذا عمل واألهم من كل ما تقدم هو نجاح الجيش حتى اآلن في عدم المس بشكل جوه
ألن تدمير المخيم مطلب أميركي إسرائيلي، . ذو طابع استراتيجي يعد في الميزان الوطني العمل األهم

والقصد منه تشتيت الفلسطينيين وإذابتهم في المجتمع المدني اللبناني تمهيداً إلقرار التوطين الذي يحمل 
  .الرسن في جيبه مسودة مشروع القرار به

ما حققه الجيش من نجاح حتى اآلن يعد هاماً وكافياً للدخول في حلبة من العمل من غيـر الطبيعـة                     إن 
ويمكن أن يكتفى من األمر بما تم، وأن ننطلق إلى متابعة الحل بالوسـائل الـسياسية                . النارية والعسكرية 

ك من دون أن ندفعـه      واألمنية والقضائية، ولتبقَ قبضة الجيش جاهزة لمساعدة المساعي والتصرفات تل         
ولنتذكر أن كل ما تجاوز حده انقلب       . إلى ما ال تحمد عقباه في المخيم المحاصر أو المخيمات التي تراقب           

وكم من كلمة حجبت دماً، وصم آذان       . ولنحذر الخسارة إذا ما أفرطنا بطلب ربح قد ال يتحقق         . إلى ضده 
عاة التوطين، وناصبي الفخاخ للجيش، قد انكشفت وبات        وبما أن خطة دعاة الفتنة، وس     . أسال الدماء أنهاراً  

نجاحها متعذراً، فليكتفوا بما حصل وليعودوا إلى الصواب، ألن جيشنا لن يكون مطية لهم، فهـو كـان                  
فليعـودوا  . وسيستمر جيشاً للوطن، ولن يكون جيش فئة مهما عظم شأنها وكان حجم دعمها الخـارجي              

  .وإال كان الندم...  من جهة، وبين السلوك والتصرف من جهة أخرىلتحقيق الصلح بين المنطق والمبدأ
  11/6/2007األخبار اللبنانية 
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