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*** 
  

  بينهم قيادي في كتائب األقصى..  قتيال18ًاالقتتال في غزة يحصد  .1
لى أن حصيلة المواجهات الدامية في قطاع غزة منـذ أمـس             إ غزة من   12/6/2007 وكالة معاً    أشارت

 .كثر من ثمانين جريحاًأ قتيالً و18لى إارتفعت 
قتلى االشتباكات أب واثنـان مـن       كان من بين    : ألفت حداد  نقالً عن    12/6/2007 48 عرب وأفاد موقع 

  .أبنائه وثالث نساء
 العضو في   ة القوة التنفيذية، وموسى أبو زين     من أفراد باسل الكفارنة   وأعلن عن مقتل محمد الدحدوح      كما  

  .حركة حماس
تها الميدانيين مازن عجور في     حد قاد أن عناصر من حركة فتح أعدمت       إقالت كتائب القسام في بيان لها       و

  .مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة
فراد المخابرات الفلـسطينية    أأعلنت مصادر طبية عن وصول جثمان الشاب ياسر غصوب بكر من            كما  
  . الشفاء وجثمان صدام محمد بكرىلى مشفإ
 جمـال أبـو     أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل أمين سر إقليم فتح شمال غزة وقائد كتائب األقـصى،              و

أيـضاً    جراءها  قتل ، في اشتباكات مسلحة دارت في محيط منزله بين عناصر من حماس وفتح            ،الجديان
وقال شهود عيان إنه أطلق على منزل أبو الجـديان أربـع             .أحد عناصر التنفيذية ويدعي محمد محجز     

  .تهفراد عائلأ من قذائف هاون ومئات الطلقات النارية، موضحين أن االشتباكات أدت إلى إصابة عدد
 في مستشفى كمال عدوان فـي شـمال         مسؤوالًإلى أن   غزة   من   12/6/2007 القدس الفلسطينية    ولفتت

وحملت حركة   .ربعين رصاصة أكثر من   أصيب ب أبو الجديان   أن  أ لوكالة فرانس برس     أوضحقطاع غزة   
هـذه  "ن  إلة فرانس برس    بو خوصة الناطق باسم فتح لوكا     أ وقال توفيق    .فتح حماس المسؤولية عن مقتله    

  .""سرائيلياإل"جريمة نفذت ضد مناضل كبير عمل ضد االحتالل 
 من غزة في وقت الحق، أن عناصر أمنية فلسطينية محسوبة علـى             12/6/2007قدس برس   وأضافت  

وقال مراسـل لقـدس بـرس إن عمـرو نبهـان            . عبد العزيز الرنتيسي  . حركة فتح قتلت نجل شقيق د     
ناصر القسام، تم إعدامه بعد اختطافه مساء اإلثنين، حيث تم العثور على جثته قرب              الرنتيسي، وهو من ع   

  .مدرسة في قيزان النجار بخان يونس
في غضون ذلك، اضطر    :  من غزة نقالً عن مراسلها رائد الفي       12/6/2007 الخليج اإلماراتية    وأوردت

ادرة مبنى رئاسـة الـوزراء بعـد        لى رفع جلسة حكومته األسبوعية ومغ     إسماعيل هنية   إرئيس الوزراء   
تم إطالق النار مـن     "نه  أوأوضح مصدر في رئاسة الحكومة      . تعرضه إلطالق نار لم يسفر عن إصابات      

اتهم أحمد محيسن مدير     كما   ."قبل مسلحين يتمركزون فوق برج سكني قريب من مقر الحكومة في غزة           
كنا ": الق النار على مكتب الوزير، وقال     طإمكتب وزير الشباب والرياضة باسم نعيم، مسلحين من فتح ب         

، من دون   "في مكتب الوزير وفوجئنا باطالق نار في تجاه مكاتبنا وما شاهدناه هو أعضاء من تنفيذية فتح               
            .أن يصاب أحد بأذى

  
  بمحاولة اغتياله" انقالبيي فتح"وحماس تتهم .. إطالق قذيفة على منزل هنية .2

نجا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل : من غزة 12/6/2007عالم المركز الفلسطيني لإلنشرت 
هنية، صباح اليوم الثالثاء من محاولة اغتيال مدبرة ضمن سلسلة عمليات القتل التي يقوم بها التيار 

وذكرت مصادر محلية إن قوات من حرس الرئاسة، . االنقالبي في فتح ومتمردي األجهزة األمنية
مضادة للدروع، بشكل مباشر باتجاه منزل هنيةا " آر بي جي"نقالبي، اأطلقوا قذيفة ومسلحين من التيار اال

وأوضحت المصادر . أحدث أضراراً مادية جسيمة في المكان، فيما لم يبلغ عن وقوع أي من اإلصابات
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ق محاولة اغتيال بسب"أن هنية يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بأي أذى، فيما وصفت المصادر العملية بأنها 
  ". إصرار وترصد اثر زخات الرصاص التي أصابت البيت تزامناً مع إطالق القذيفة

نقالً عن مراسلها في غزة، نضال المغربي إلى أن المتحدث باسم حمـاس              12/6/2007رويترز  ولفتت  
مـسلحو فـتح أطلقـوا قذيفـة        "وقـال   . فوزي برهوم اتهم فتح باطالق القذيفة في محاولة الغتيال هنية         

القذيفة دخلت البيت وانفجرت في الـداخل والحمـد هللا ال يوجـد             . ي على بيت رئيس الوزراء    ج.بي.ار
هـذه محاولـة اغتيـال لـرئيس        "وتابع  . مؤكدا أن هنية كان داخل المنزل وقت وقوع الهجوم        " اصابات

 ."حماس قررت معاقبة القتلة والقصاص منهم ومعاقبتهم بكل قسوة. "الوزراء واستهداف واضح لشخصه
  

  ما يحدث عيب بحق شعبنا وحضارته ومستقبله: باس يدعو الى وقف االقتتال فوراًع .3
دعا الرئيس الفلسطيني حركتي فتح     : نقالً عن مراسلها في غزة، فتحي صباح       12/6/2007الحياة  نشرت  

االقتتال عيبا في حقنا وحق شـعبنا وحـضارتنا         "وحماس الى التوقف فورا عن االقتتال، واعتبر عباس         
الصدامات التي تحصل بين    "وقال اثناء تفقده أمس لجان امتحانات الثانوية العامة التوجيهية ان           ". بلناومستق

الفترة واالخرى في غزة مؤسفة ومسيئة جدا الينا، لكن الطرفين يعمـالن بجـد الـى جانـب االشـقاء                    
  ".الكل مالم" ان ورأى". المصريين من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر علينا وعلى مستقبلنا

وردا . وفي شأن آخر نفى عباس ان يكون تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المقبل               
لـم  : "على سؤال ان كان سيلبي الدعوة للمشاركة في االجتماع الذي قيل ان اولمرت سيحضره ايضاً قال               

  ".تأتنا دعوة حتى اآلن كي نقول ان كنا سنلبيها ام ال
دعا الرئيس عبـاس    : نقالً عن مراسلتها في رام اهللا، حنان قرط        12/6/2007 األيام الفلسطينية    وردتوأ

ناصر الدين الـشاعر،    .إلى وقف االشتباكات المسلحة لضمان بيئة مستقرة وآمنة للطلبة، وقال مخاطباً د           
يوم، أنت وإخوانك فـي     نشد على أيديكم ونفتقدكم في هذا ال      : "وزير التربية، المختطف من قبل االحتالل     

وأكـد الـرئيس أن     ". الحكومة والمجلس التشريعي، وأعضاء البلديات المعتقلين في السجون اإلسرائيلية        
الطلبة وأسرة وزارة التربية والتعليم العالي عازمون على المضي قدماً لتقديم االمتحانـات واالسـتمرار               

  .حتى النهاية رغم القصف والغارات
  

  اس مسؤولية ما يجرى من أحداث قتل واغتياالت بحق الدعاةأحمد بحر يحمل عب .4
حمل رئيس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر الرئيس محمود عباس          :  حامد جاد والوكاالت   -غزة  

مسؤولية ما يجرى من أحداث قتل واغتياالت بحق الدعاة، معتبرا على حد اتهامه لعناصر من األجهـزة                 
ة محمد الرفاتي دليال على أن هذا الفعل ليس فلسطينياً وهو تطبيق ألجندة خارجيـة             األمنية باغتيال الداعي  

وأكـد بحـر أن الـشعب       . واستجابة للفوضى الخالقة التي دعت لها وزيرة الخارجية األميركية رايـس          
الفلسطيني سيصل إلى الهاوية إن لم تتماسك القوى الوطنية للضرب بيد من حديد إلزالة هـذا اإلجـرام                  

  .نتشر في الساحة الفلسطينيةالم
   12/6/2007الغد األردنية 

  
  لجنة المتابعة العليا تناشد أهالي غزة النزول للشوارع لطرد المسلحين .5

ناشد رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية ابراهيم ابو :  أشرف الهور-غزة 
وأقر في تصريحات صحافية . وارع وطرد المسلحين منهاالنجا امس اهالي قطاع غزة بالنزول الى الش

امس بان االوضاع في غزة سيئة جدا وان االطراف التي تتوسط للوصول الي وقف الطالق النار تسير 
 .بين المسلحين الملثمين ورصاصهم، ومشددا على عدم احترام المتناحرين لحرمة الدم الفلسطيني

 12/6/2007القدس العربي 
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  فيذية تعلن حالة االستنفار العام في صفوفها القوة التن .6

أعلنت القوة التنفيذية حالة االستنفار العام في صفوفها واسـتدعاء          :  عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  
وقالت القوة في بيان إنهـا لـن        . جميع عناصرها في أعقاب تطور االشتباكات في غزة بين فتح وحماس          

وة عن أبناء شعبنا وسنالحق كل من يعتدي أو يحرض علـى القـوة              نقف مكتوفة األيدي وسندافع بكل ق     
إن القوة التنفيذية جزء مـن المؤسـسة        " واضاف البيان   . التنفيذية مهما كلفنا ذلك، ولن نسكت بعد اآلن       

ونرفض سياسة التمييز والكيل بمكيالين وندعو إلى توجيه أصـابع االتهـام            .. األمنية تعمل وفق القانون   
  ". ى الفئات الحقيقية التي تثير الفتن وتجر الشارع الفلسطيني إلى االقتتال الداخليوالمسؤولية إل

  12/6/2007القدس الفلسطينية 
  

  فياض يوقع مذكرة تفاهم العادة اطالق مساعدات االتحاد االوروبي لوزارة المالية .7
 بوصـول أول منحـة      وقع وزير المالية الفلسطيني تفاهماً يقضي     : 12/6/2007البيان اإلماراتية   نشرت  

وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية      . أوروبية مباشرة للحكومة الفلسطينية منذ وصول حماس إلى السلطة        
فـي رام  ] أمس اإلثنين[سالم فياض وقع مع ممثل المفوضية األوروبية جون كيير اليوم        .د" الفلسطينية أن   

سـتكون  : "وأوضح". اشرة للحكومة الفلسطينية   ماليين يورو كمساعدة مب    4اهللا مذكرة تفاهم بتقديم منحة      
هذه المنحة الخطوة األولى من االتحاد األوروبي عبارة لمساعدة وزارة المالية على ان يتم إنفاق األموال                

 أربعة ماليين يورو    4صرف  "وينص برنامج المساعدة على     ". بشكل شفاف طبقا ألعلى المقاييس الدولية     
 وتنظيم حـصص تـدريب لمـوظفي وزارة الماليـة           2009من العام   بشكل متواصل لغاية شهر يونيو      

وأكد فياض  ". العالمية" ايرنيست أند يونغ  "الفلسطينية في رام اهللا وغزة من قبل االتحاد األوروبي وشركة           
الدعم لدائرتي التدقيق المالي الداخلي والرقابة الداخلية في الوزارة سيساعدني فـي ضـمان أن               "على أن   

بق مع أفضل المقاييس الدولية بحيث يمكن للحكومة أن توفر لكل دافع ضرائب فلـسطيني               تعمل بما ينط  
  ".جميع الضمانات بأن يتم صرف أمواله بشكل قانوني وأمين

فياض والطـاقم   .لقد أثار د  : "قال جون كيير  ": وفا"نقالً عن وكالة     12/6/2007الحياة الجديدة   وأضافت  
عا، من خالل إخالصهم وتفانيهم في العمل وجديتهم والمهنيـة التـي           العامل معه في الوزارة إعجابنا جمي     

يسعدني انني استطعت ان أعيد     "وأضاف  . أظهروها، وحققوا نتائج رائعة في ظل ظروف بالغة الصعوبة        
إطالق هذا المشروع اليوم الذي سيساعد في ضمان ان يتم إدارة أموال السلطة بشكل سليم، واغتنم هـذه                  

أكيد ان االتحاد األوروبي سيستمر في الطلب مـن إسـرائيل بتحويـل األمـوال إلـى       الفرصة ألعيد الت  
  ".الفلسطينيين التي تجبيها بالنيابة عنهم

  
  عباس يبحث مع وزيرة خارجية اليونان السالم ويحذر من انهيار السلطة بسبب الحصار .8

استمرار فرض الحصار   حذر الرئيس الفلسطيني من انهيار مؤسسات السلطة جراء         :  فتحي صباح  -غزة  
وطالب باالفراج عن األموال الفلسطينية التي تحتجزها اسـرائيل، جـاء           . المالي على الشعب الفلسطيني   

صائب عريقات أنه تم خـالل      .وقال د . كالم عباس أثناء اجتماعه مع وزيرة الخارجية اليونانية ياكوياتي        
االوضاع في االراضي الفلسطينية والجهود     االجتماع بين الرئيس والوزيرة ياكوياتي استعراض تطورات        

 .المبذولة من أجل دفع العملية السياسية، ووقف االعتداءات العسكرية االسرائيلية
اليونان ترى في اللحظة الراهنة     "من جهتها أكدت ياكوياتي دعمها جهود عباس من أجل السالم وقالت أن             

رت ان المبادرة الدولية واللقاءات التـي يعقـدها         واعتب". لحظة تاريخية لعملية السالم يجب أن ال تضيع       
وقالت أن  . االتحاد االوروبي واللجنة الرباعية التي عقدت أخيراً تصب كلها في سبيل دعم عملية السالم             

الطريق الوحيدة لوقف العنف وأن الناس بحاجة إلى رؤية نتـائج لهـذه المحادثـات               "هذه المحادثات هي    
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الشعب الفلسطيني يستحق حل الدولتين وأن تكـون لـه          "وياتي على أن    وشددت ياك ". بأسرع وقت ممكن  
  ".دولة وأن يصل في النهاية إلى السالم

  12/6/2007الحياة 
  

  مصطفى البرغوثي يحذر من عزل األغوار وتهويدها .9
حذر وزير االعـالم    : نقالً عن مراسلها في رام اهللا، يوسف الشايب         12/6/2007الغد األردنية   نشرت  
مصطفى البرغوثي من خطورة ما تقـوم بـه سـلطات           .ث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، د     والمتحد

سلطات االحتالل  "وقال إن   . االحتالل في منطقة األغوار، عبر تنفيذ خطة لفصلها عن محيطها الفلسطيني          
ر، عمدت، إلى التمهيد لضم األغوار إليها من خالل حفر الخنادق، وإقامة الحـواجز، وإغـالق المعـاب                

وترحيل المزارعين، وتدمير البنية التحتية، وحظر دخول المنطقة، ومنع من ال يحمل هويـة األغـوار                
  ".الوصول إلى المنطقة إلى جانب مصادرة المزيد من األراضي

إلى دعم المزارعين الفلسطينيين     دعا مصطفى البرغوثي  : من رام اهللا   11/6/2007 قدس برس وأضافت  
وأشار إلى قرار سلطات االحتالل بإغالق البحـر        .  تعتبر سلة فلسطين الغذائية     التي ،في منطقة األغوار  

إجراء تعسفي يندرج فـي إطـار الحـصار         " في   ، ومنعهم من الوصول إليه    ،الميت في وجه الفلسطينيين   
  ."والخنق الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني

  
    يم الفلسطيني تمدد اعتقال وزير التعل" االسرائيلية"العسكرية " عوفر"محكمة  .10

اجلت محكمة عوفر العسكرية االسرائيلية أمس النظر في المصادقة علـى قـرار             :  جمال جمال  -القدس  
االعتقال اإلداري الصادر بحق وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني ناصر الدين الشاعر ووزير الدولة              

سمي محامي النواب والوزراء واعضاء     وقال فادي القوا  .  من الشهر الحالي   17عبد الرحمن زيدان حتى     
المجالس المحلية والبلدية المعتقلون للدستور ان المحكمة أجلت النظر في االعتقـال اإلداري مـن اجـل                 
فحص امكانية استدعاء ممثلي المخابرات اإلسرائيلية من اجل استجوابهم حـول الهـدف مـن اعتقـال                 

شرعت بحملة دولية بهدف الضغط علـى الحكومـة         واضاف ان الحكومة والرئاسة الفلسطينية      ". الشاعر
 اكـاديمي   300اإلسرائيلية لالفراج عن وزير التربية والتعليم ، كما ان هناك مبـادرة ومناشـدة مـن                 

 ".إسرائيلي تطالب الحكومة اإلسرائيلية باالفراج عن الشاعر فوراً
 12/6/2007الدستور 

  
  سطينيين المعتقلين لساعات طويلةجمعية حقوقية تستنكر تقييد النواب والوزراء الفل .11

الغطرسـة الـصهيونية التـي      " نفحة"استنكرت جمعية   : من غزة  12/6/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
تمارس بحق المختطفين من النواب والوزراء داخل السجون والتي تتضمن تقييد أيديهم وأرجلهم فتـرات               

  . ساعة متواصلة15طويلة تصل في بعض االحيان الى 
عزيز دويك اثناء زيارة محـامي جمعيـة    .ت هذه المعلومات على لسان رئيس المجلس التشريعي د        وجاء

ووصف الدويك محاولة اذالل النواب والوزراء بهذه الطريقة الالإنسانية اثناء ذهابهم           . نفحة لهم يوم األحد   
  .فلسطيني واختيارهللمحكمة وعودتهم منها وكأنهم يحاولون التعويض عن الفشل في تغيير قرار الشعب ال

أن الغطرسة التي تمارسها سلطات     "قال عزيز الدويك    : من غزة  12/6/2007الشرق األوسط   وأضافت  
االحتالل بحق الوزراء والنواب المنتخبين تعكس حقدهم على الشرعية الفلسطينية والحرية الفلسطينية في             

  ". اتخاذ القرارات التي تحمي ثوابت الشعب الفلسطيني
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  "فتح اإلسالم"لشؤون االجتماعية الفلسطيني يدعو إلى إنهاء ظاهرة وزير ا .12
واصل وزير الشؤون االجتماعية في السلطة الفلسطينية صالح زيـدان، أمـس، جولتـه علـى                : بيروت

إنهـاء ظـاهرة فـتح      "وشدد بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية، على ضرورة         . المسؤولين اللبنانيين 
وعن كالم الداعيـة فتحـي   ". البارد، وفي الوقت نفسه إيجاد حل ألزمة هذا المخيم    اإلسالم في مخيم نهر     

ال ندخل في التجاذبات الداخلية اللبنانية أو في اآلراء المختلفة          : "، قال "البارد"يكن عن استالم القاعدة ملف      
 رئـيس   ثـم زار زيـدان    ". للشخصيات التي نلتقي بها، نحن مع كل لبنان، ونريد أن يكون كلـه معنـا              

ثم زار  . الجمهورية اللبنانية ونقل زيدان الى لحود رسالة شفوية من الرئيس عباس ورئيس الحكومة هنية             
كما زار زيـدان قائـد      . ونقل لقيادة حزب اهللا تحيات الرئيس عباس      . زيدان نائب االمين العام لحزب اهللا     

وسبل ضـبط االوضـاع االمنيـة فـي         الجيش اللبناني، وبحثا في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البالد،           
  .المخيمات وتحسين ظروفها االجتماعية

  12/6/2007الحياة 
  

  زكي ينقل رسالة من عباس للسنيورة يؤكد فيها دعمه للدولة اللبنانية .13
نقل ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي إلى رئيس الحكومة اللبنانية، رسالة من الرئيس               : بيروت

تأكيد الدعم والتضامن في ظل هذه المعركة التي تخوضها الدولة والجـيش ضـد             "ا  وجاء فيه . الفلسطيني
  ".عصابة العبسي وتأكيد اننا ضيوف ونلتزم بسيادة القانون وعدم تحمل مسؤولية هذه العصابة
  12/6/2007الحياة 

  
  ال تفرقة بين القتلة واليهود: األسطل.. حماس تحمل عباس مسؤولية أحداث غزة .14

مشير المصري أمين   حمل  :  رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      12/6/2007ار اللبنانية   األخبنشرت  
عباس شخصياً كامل المسؤولية عن األحداث التـي تعـصف          الرئيس محمود    البرلمانية    حماس سر كتلة 
إن الجريمة الكبرى أن يؤوي رئيس السلطة محمـود عبـاس           " :وقال في تصريح صحافي   .  غزة بقطاع

المجرمين داخل مقره، وأن تُلتقط معهم الصور بابتسامات عريضة، لم نشهده يتبادلها مع رئـيس               القتلة و 
مقـر  (وأشار المصري إلى أن ما يعرف بالمنتـدى          ."الوزراء إسماعيل هنية أو أي من وزراء الحكومة       

 كلـه لـم     في العالم "، مضيفاً إنه    "تحول إلى مقر للقتل والخطف والتعذيب     ") عباس على شاطئ بحر غزة    
  ."يحدث أن رعى الرئيس القتلة واالنقالبيين
عباس ومن علـى شـاكلته فقـدوا كـل          " إن   ، يونس األسطل  ،وفي السياق نفسه، قال النائب عن حماس      

الشرعية الجماهيرية، بالتزامن مع رفضهم االنتخابات التشريعية الديموقراطية األخيرة وإعالنهم الحرب           
 أنفسهم وإذا لم يتوبوا ويعودوا إلى صوابهم، فإن لهم جزاء كبيراً في الـدنيا               عليها، لذا هم ال يمثّلون إال     

من يتلقّى الدعم من االحتالل والواليات المتحـدة ال فـرق بيـنهم وبـين               "ورأى األسطل أن     ."واآلخرة
االحتالل ويجب قتالهم مع اليهود من دون تمييز حتى نضمن النصر على العدو أو حتـى ترجـع الفئـة              

  ."الشهداء لهم الجنة كما وعدوا وأن لألحياء الصبر وشرف الرعاية من اهللا"، مشيراً إلى أن "يةالباغ
وفي ما يشبه الفتوى، دعا األسطل، في تصريح صحافي نشرته مواقع إعالمية تابعة لحركـة حمـاس،                 

أفعاله وأعمالـه   المجاهدين إلى عدم التفرقة بين القتلة وبين اليهود، فكالهما مفسد في األرض من خالل               "
إن األلسنة التي تصف الفتاوى اإلسالمية الخاصة       "وقال  . "اإلجرامية التي ال يقبلها عقل وال بد من عقابه        

، مشيراً إلـى أن     "بالمقاومة والجهاد ومحاربة أذناب االحتالل بأنها تحريض على القتل عليها أن تخرس           
 يده وابتعد عن هذه األفعال، فعلى المجاهـدين         من يعطي القرارات بالقتل هو من يجب قتله، أما إن كف          "

  ."حينها أال يتعرضوا له
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 "حمـاس " النـاطق باسـم كتلـة       ، صالح البردويل  .اتهم د : غزة من   11/6/2007قدس برس   وأوردت  
يعملـون مـن     "ألنهـم مع المسلحين،   " التواطؤ"بما وصفه بـ     الرئيس محمود عباس شخصياً   البرلمانية،  

الرئيس محمود عباس لم يتبرأ من هؤالء ولم يطالب هـذه القـوات             : " وأضاف .ل، كما قا  "منتدى الرئيس 
 لها تتهم الرئيس بالضلوع المباشر في هذا االغتيـال،          بالخروج من بيته، وبالتالي فإن كل عائلة تفقد ابناً        

التـي  ولفت البردويل إلى أن هناك شبه اتفاق بين حملة االغتيـاالت             ".ألن التعذيب والموت يتم في بيته     
هناك اتفاق بـين الطـرفين فـي        : " وقال ، وما يقوم به مسلحون من فتح،      "اإلسرائيلية"تقوم بها السلطات    

استهداف القادة العسكريين والعلماء والطالب وحفظة القرآن، فقد تم اغتيال الشيخ محمد الرفاتي في بيته               
ؤم الصالة فيه طيلة العشرين سـنة  يوم أمس ومنعوا من إقامة صالة الجنازة عليه في المسجد الذي كان ي   

 ،من قطـاع غـزة    في المائة    80 التي قال بأنها تسيطر على       ،وحذر البردويل من أن حماس     ".الماضية
قادرة خالل ساعات معدودة من تطهير القطاع من هؤالء، لكنه أشار إلى أن حماس تخشى من أن ذلـك                   

  .سوف يؤدي إلى انهيار تام للسلطة، كما قال
أكد المتحدث باسـم حمـاس      : حامد جاد  نقالً عن مراسلها في غزة       12/6/2007غد األردنية    ال وجاء في 

طالق النار قررت   لى فرض وقف جديد إل    إعطت فرصة للجهود الرامية     أن حركته بعدما    أفوزي برهوم   
  .معاقبة جميع القتلة والمجرمين

ا توجه بممارسة ضبط الـنفس      حماس لديه "ن  إوفي المقابل قال عضو مكتب التنسيق المشترك أيمن طه          
: وشدد على أن هناك تياراً ال يرغب بحال الوفاق ويثير الفتن، وقال            ".كي ال تعود األمور لمربع االقتتال     

  ".لكننا نعمل على تفويت الفرصة على هؤالء ونعمل بشكل جدي لعدم عودة األمور لما كانت عليه"
  

 وصراعنا ليس مع فتح.. القصاص من القتلة عهد قطعناه ال رجعة فيه: حماس .15
أكدت حركة حماس على أن جرائم التيار االنقالبي المحسوب على حركة فتح، ال سيما قتل اإلمام محمد                 

وقالت، في بيان تلقى    ". لن تمر دون قصاص، وهذا عهد قطعناه ال رجعة فيه وهي نقطة الفصل            "الرفاتي  
ف سنعالج ما يترتب على عمليات اإلعدام التـي         فال لوم علينا كي   : "المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه    

ينفذها االنقالبيون، ألنها تجاوزت كل الخطوط الحمر، وفتحت الخيارات أمامنا على مصرعيها ما لم ينفذ               
 ناراً، حتى تقوم بإشعال نار      ئإن هذه الفئة الباغية التي ما أن نطف       : "وأضافت الحركة ". في القتلة حكم اهللا   

خطط وتدبر بليل جرائمها وفقاً ألجندة رسمت لها، فال تنظيم يحكمها، وال أخـالق              أخرى، وهي الزالت ت   
وجـددت  ". تلجمها، وإن تركت فلن ينعم أي مواطن باألمن واألمان لذلك يجب أن تنتهي هذه الظـاهرة               

وليس بيننا وبين الحركـة أي شـيء نتنـازع     "حماس التأكيد على أنها ليست في صراع مع حركة فتح،           
ن على حركة فتح أن تعلن موقفها بوضوح تام من هؤالء القتلة المجرمين، وأن ترفـع عـنهم                  عليه، وإ 

الغطاء التنظيمي، حتى ال يحول المأجورين ما يحدث على أنه صراع بين فتح وحماس حول سـلطة أو                  
 بعد أن اتضحت الصورة أمامه، أن يكشف      "ودعت الحركة في بيانها الوفد األمني المصري        ". تقاسم كعكة 

الحقيقة أمام الناس وأن يكشف عورة هذه الفئة التي تريد أن تجر الشارع الفلسطيني إلى حمام دم، فاألمر                  
وأكدت على ضرورة أن يكون هناك موقف        ".ال يحتمل السكوت ومحاوالت إطفاء الحرائق ال تجدي نفعاً        

ة فتح، وثالثاً مـن القـوى        من الرئيس عباس، وثانياً من حرك       أوالً ؛من القتلة والمجرمين  "علني وصريح   
لقـد بلـغ    : "وقالت الحركة مخاطبة الشعب الفلسطيني    ". جمعأالفلسطينية، ورابعاً من الشعب الفلسطيني      

فلن يـردهم شـيء إال      ... السيل الزبى وما عاد ينفع مع هؤالء القتلة ضبط نفس وال اتفاقات وال عهود             
 "....نا فقط بل هو مطلب الشعب الفلسطينيالقتل، ألنه السبيل الوحيد الذي بات اليوم ليس مطلب

  12/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  كتائب القسام تمهل عناصر األجهزة األمنية ساعتين إلخالء مواقعهم في غزة .16
وجهت كتائب القسام نداء لعناصر األجهزة األمينة الفلسطينية في قطاع غـزة، باسـتثناء جهـاز                : غزة

وقال النداء الموجـه لعناصـر هـذه         .من مقراتهم وإخالئها خالل ساعتين    الشرطة، بضرورة الخروج    
عليكم مغادرة مقراتكم خالل     "17والمخابرات والوقائي والقوة     األجهزة في األمن الوطني واالستخبارات    
ال نريد التعرض لهـم وهـم يـستخدمون          ":وأضافت القسام  ".ساعتين من اآلن حتى ال تتعرضوا لألذى      

 .، ودعت األهالي إلخراج أبنائهم كي ال يكونوا عرضة لالنتقام         "دحالن وأمثاله ) محمد(ـكدروع بشرية ل  
وكانت مواقع األمن الفلسطيني في خان يونس وقعت تحت سيطرة كتائـب القـسام وتـسلمت عتادهـا                  

وقال شهود عيان إن عناصر األجهزة       .العسكري، كما سلم العشرات من عناصرها أنفسهم لكتائب القسام        
  .عنية بدأت تغادر مواقعها المنتشرة في قطاع غزة، فيما تدور اشتباكات حول بعض المواقاألم

  12/6/2007قدس برس 
  

  المشكلة في فلسطين سياسية وجوهرها إخراج حماس من المعادلة: مرزوقأبو  .17
موسى أبو مرزوق أن ما يجري في غزة ورفح من أعمال عنف ومواجهات مسلحة بـين                .  أكد د  :دمشق

وقـال أبـو    . من حركتي حماس وفتح، هو عنوان لمشكلة سياسية باألساس وليس لخالف أمني           عناصر  
ما يجري في غزة ورفح هو مشكلة سياسية وليست أمنيـة،           : "مرزوق في تصريحات خاصة لقدس برس     

 تريدان إخراج حماس من المعادلة السياسية، ولذلك كلما بـدا أن الفرقـاء الـسياسيين    "إسرائيل"أمريكا و 
ينـسجم مـع هـذا      : "أضافو ." برزت المشكلة األمنية إلى السطح     ..اربون ليتفقوا على رؤية موحدة    يتق

 واألمريكي فريق منتفع يتمتع بكل مزايا التمويل األمريكي، بل إن هذا التمويل يـأتي               "اإلسرائيلي"الهدف  
ي على اعتبار أنهـم      بأسماء أشخاص محددين، وهذا الفريق يجب أن ترفع عنه فتح الغطاء السياس            أحياناً

يجرون الساحة الفلسطينية إلى الهالك، وهو فريق لن يكون له أي مستقبل سياسي مهما تم دعمه بالمال،                 
فهم معروفون باألسماء لدى كل الفلسطينيين حتى عند األطفال، إذا سألتهم عن أرباب الفتنة فسيـشيرون                

 األمنية في األراضي الفلسطينية، وعزا ذلـك         استمرار تدهور األوضاع   أبو مرزوق وتوقع   ."إليهم باالسم 
  ".اإلسرائيلية"إلى الضغوط الخارجية وبالتحديد األمريكية و

  11/6/2007 قدس برس
  

   عدم صمود وقف إطالق النار راجع لقرار حماس باستمرار التصعيد:مقدادماهر  .18
ستمرار قرارات وقف ماهر مقداد الناطق باسم حركة فتح أن عدم صمود وااعتبر : أشرف الهور -غزة 

 ىلإوأشار في اتصال مع القدس العربي  ."قرار داخل حماس باستمرار التصعيد"إطالق النار راجع لـ 
 خطورة األمور ى برج الغفري في غزة تظهر مدىأن حادثة إلقاء أحد أفراد الحرس الرئاسي من أعل

وأكد مقداد أن  .باتجاه التصعيد أن األمور تذهب ىلإ وتشير ، الحقدىالتي وصلنا إليها وتعكس مستو
 أن األمور لن تستقيم إال  مؤكداً، مع كل فرصة يمكن من خاللها حقن الدم الفلسطينيىحركة فتح تتعاط

كما اتهم  . حماس برحمة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض ألبشع الجرائمىإذا كانت هناك نوايا حسنة لد
 . وقتل أكبر عدد من أبناء حركة فتح حرق غزة وسفك دمىمقداد حركة حماس بالعمل عل

  12/6/2007القدس العربي 
  

 "مسرحية سخيفة"إعالنها  حماس تعد و..طالق النار من جانب واحدإفتح تعلن وقف  .19
علنت حركة فتح استعدادها وجاهزيتها الكاملـة لوقـف         أ :بيت لحم  من   11/6/2007 وكالة معاً    أوردت

ودعـا   .اتها لوقف مسلسل القتال المتبادل بين فتح وحمـاس        طالق النار من جانب واحد وتحمل مسؤولي      إ
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لى إحركة حماس   ,  في غزة  ثنينبو خوصة في مؤتمر صحفي عقده مساء اإل       أالناطق باسم الحركة توفيق     
 .نهاء ما وصفه بالصفحة القاتمة ووقف نزيف الدماءإجل أمبادلتها الموقف ذاته وتحمل مسؤوليتها من 

وصف سامي أبو زهري، القيـادي      : غزة من   11/6/2007الفلسطيني لإلعالم    المركز   في المقابل، أفاد  
: وقـال ". المسرحية السخيفة "في حركة حماس، إعالن حركة فتح لوقف إطالق النار من جانب واحد بـ              

إن هذه الفئة في حركة فتح ترسل القتلة إلى الشوارع من جهة، ومن جهة أخرى تظهر كالحمل الوديـع                   "
قامت عناصرها المـأجورة    "، مؤكداً أنه وفور إعالن حركة فتح لوقف إطالق النار           "المأمام وسائل اإلع  

بخطف العنصر في القوة التنفيذية محمد نعيم الدحدوح وقامت بإعدامه، كما قامت باختطـاف الـدكتور                
وأكـد أبـو    ". ماهر عجور من منزله بعد أن أقدمت على قتل شقيقه القائد في كتائب القسام مازن عجور               

فارغة المضمون، وتفتقد   " أن هذه الدعوة     ، الثالثاء ،زهري، في تصريح خاص للمركز الفلسطيني لإلعالم      
إن هذا الفريق استغل سياسة كظم الغيظ وضبط النفس التي تمارسـها حركـة              : "وأضاف". إلى أي جدية  

ناءها، فإنه ال   وفي ظل استمرار هذه الهجمة على حركة حماس وأب        "، مشدداً على أنه     "حماس حتى اللحظة  
 ".خيار أمام الحركة إال الضرب بيد من حديد على يد هذه الفئة المجرمة

  
 الضفةفي س احمقادة ونشطاء كتائب االقصى تهدد باستهداف  .20

ذا واصـلت  إقصى بالتعرض لقادة ونشطاء حماس في الضفة الغربيـة          هددت كتائب شهداء األ    :بيت لحم 
قبـل منتـصف    : "بو عدي في اتصال هاتفي بوكالة معاً      أوقال   .حماس غزة المس بحياة فتحاويي القطاع     

 :ضـاف أو ". قبل ظهر الثالثاء   11نذار الساعة    لقيادة حماس، وينتهي هذا اإل     نذاراًإالليلة الماضية نعطي    
قصى في حال واصلت حركة حماس المساس بحياة نشطاء فتح في قطاع غزة مثلما فعلت بقائد كتائب األ                "

ننا نستهدف كل قادة ونشطاء حماس في الضفة الغربية دون          إ ف ..بو الجديان وعائلته  أشمال القطاع، جمال    
عـذر مـن    أو.. خوتنا في قطاع غزة   إشد الضربات حتى ترتدع قيادتهم عن ضرب        أاستثناء وسنضربهم   

   ."نذرأ
  11/6/2007وكالة معاً 

  
  الهجوم في قطاع غزة يتم على كامل حركة فتح:  الحورانيمحمد .21

 أن تكون هناك خالفات داخل الحركة       ،نفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد الحوراني        :رام اهللا 
وبحضور عربي في المفاوضـات     "بين الحركتين،   " شفاف"في العالقة مع حركة حماس، ودعا إلى حوار         

عد  في تصريحات خاصة لقدس برس، أنه لم ي         الحوراني وأكد ".وفي التنفيذ، ليكونوا شهداء بين الخصمين     
الهجوم في قطاع غزة يتم على كامـل        "من المفيد للجميع الحديث عن تيار انقالبي داخل حركة فتح، ألن            

وأرجع ذلك إلى ما أسماه بشيوع ثقافة جديدة، قال إنها ارتبطـت بمجـيء              . ، على حد تعبيره   "حركة فتح 
 بيوت أحد قادة حمـاس أو        من يتحدى أي أحد أن يثبت أن فتح هاجمت بيتاً        "  أنه   أضافو. القوة التنفيذية 

مع ذلك أعتقد أنه من مصلحة الجميع الكف عن هذه المهزلة واحترام اتفاق             : "، لكنه قال  " من مقراتها  مقراً
 فهي بذلك تتفق مع الهدف األساسـي        1967وطالما أن حماس قد قبلت بدولة على حدود         . مكة المكرمة 

عل من الحوار بيننا أكثر جـدوى، ألنـه حـوار           الذي تأسست عليه منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا يج       
  ".سيدور حول الوسائل

  11/6/2007قدس برس 
  

   بحقهجرائمالالشعب الفسطيني رفع الغطاء عن الجهات التي ترتكب على : أحمد حلّس .22
نفى عضو المجلس الثوري في حركة فتح أحمد حلس ما يتردد من أن هناك              :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

الشعب الفلسطيني ليس أدوات ويمكن     "ي تنفيذها في الساحة الفلسطينية، مشدداً على أن         سيناريوهات يجر 
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إن "وقال حلس للحياة     ."أن يضلل لفترة محددة لكن عند اكتشافه ألي سيناريوهات غير وطنية يتصدى لها            
ـ  "مشروع سفك الدم الفلسطيني أمر مرفوض من الجميع وهناك توحد فلسطيني تجاه هذا األمـر                الً، محم

وأوضح . "المجتمع الفلسطيني الذي يسمح للناس أن ترتكب وتمارس ثقافة العنف وسفك الدماء المسؤولية            "
الشعب الفسطيني مطلع على كل التفاصيل وواجبه أن يرفع الغطاء علناً عن الجهات التـي ترتكـب                 "أن  

يمي عن الضالعين في    وسئل حلس هل بإمكان حركتي فتح وحماس رفع الغطاء التنظ          ."جرائم بحق أبنائه  
، وأعرب عن أسفه    "يجب أن يتم هذا اإلجراء بالتوازي بين الحركتين       ": أحداث هذا االقتتال الدائر، فأجاب    

الوالء للتنظيم أصبح في المرتبة األولى في حين أن القضية الوطنية تجيء فـي المرتبـة الثانيـة                  "ألن  
  ."والثالثة بعض األحيان ما أضر بالقضية

  12/6/2007الحياة 
  

  كمعرقل للتسوية" إسرائيل" ساهمت في إظهار  الرئيس عباسسياسة: فتح .23
، "بالشريك الميت " عبرت حركة فتح عن استيائها الشديد من وصف تل أبيب الرئيس الفلسطيني              :رام اهللا 

 مـن دون    ، قد أكد رغبته واستعداده للـسالم      ، منذ انتخاب الرئيس    وتحديداً ،مؤكدة أن الجانب الفلسطيني   
 أرسل نسخة منه لقدس     ،نزال في تصريح صحفي مكتوب    جمال  واتهم  . لتفريط بحقه في رفض االحتالل    ا

إن اتفـاق   : " بالعمل على استثمار الخالف بين حماس وفتح لصالحها، وقال         "اإلسرائيلية"الحكومة   ،برس
ه األخيـرة   ، لكـن هـذ    "إسرائيل" بإبرام اتفاق سالم مع      ،مكة فوض الرئيس الفلسطيني ومنظمة التحرير     

وعنـدما ال   . تستغل الشقاق الفلسطيني واألحداث المؤسفة في بحثها عن أعذار لتجنب الوصول للـسالم            
سياسة الرئيس عباس قد أسقطت القنـاع        ":قال البيان و ". نفسها للتصعيد  "إسرائيل"يكون هناك أعذار تلجأ     

  ."يلي كمعرقل للتسوية وساهمت في إظهار الجانب اإلسرائ، في الساحة الدولية"إسرائيل"عن 
  11/6/2007قدس برس 

  
24. الحل السياسيباتت تؤيدأغلب الفصائل وأطراف األزمة في نهر البارد : ةرأفت مر   

ة عن مفاجأتـه لتـصريحات   أعرب المسؤول اإلعالمي لمكتب حركة حماس في لبنان رأفت مر      : بيروت
عدة، ورجح أن تكون هـذه الخالصـة        فتحي يكن في ما يتصل بارتباط عناصر فتح اإلسالم بجماعة القا          

 في تصريحات خاصة لقدس برس على الدور الذي تقوم بـه            مرةوأثنى   .مبنية على معلومات غير دقيقة    
ة  مر أشارو. رابطة علماء فلسطين لفك رموز األزمة المتفاقمة بين عناصر فتح اإلسالم والجيش اللبناني            

نظمة التحرير الفلسطينية في لبنان التي أصبحت تؤيـد         تحول موقف بعض القوى الفلسطينية داخل م      "إلى  
ل فـي   ة عن بوادر تحو   وتحدث مر  ".الحل السياسي من تحت الطاولة ولو كانت تجاهر أحيانا بعكس ذلك          

الموقف تقوي من مزاعم التوصل إلى حلول سياسية لألزمة في مخيم نهر البارد، وقال في هذا الـسياق                  
هود التي ال تزال مستمرة أن المناخ في لبنان أصـبح يميـل إلـى الحـل                 تبين من خالل نتائج هذه الج     "

وأوضح أن هذا التوجه إلى الحل السياسي يبرز من خالل ما أسماه بمرونة األطـراف                ".السياسي لألزمة 
الجيش اللبناني أطلق قاعدة جديدة للتعامـل مـع فـتح           "ذات الصلة في شروطها لوقف القتال، وقال إن         

نه متمسك بمحاكمة الذين قاموا باالعتداء على عناصر الجيش اللبناني وقتلوا جنوده، أمـا   اإلسالم، وهي أ  
 ألحكام مخففـة وأن     عناصر فتح اإلسالم الذين قاتلوا الجيش اللبناني فيمكن للجيش أن يتعامل معهم وفقاً            

سالم، التي كانت   وهي مرونة قوبلت بمثلها عند جماعة فتح اإل       . يتساهل معهم باعتبار عملية التغرير بهم     
 تسليم عناصرها إلى الجيش اللبناني، واليوم يظهر أن هناك ليونة كبيرة في هذا الموقـف،                ترفض مطلقاً 

  ".مكانية التسليمإمكانية قبولهم بإحيث بدأوا يتحدثون أو يطالبون بمحاكمة عادلة أو مخففة بما يشير إلى 
  11/6/2007قدس برس 
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   يأتي من الخارجسالمفتح اإلقرار : مروان عبد العال .25
خبار لبنان  ألى وكالة   إاعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال في حديث            : بيروت

. "العناصر التي ما زالت تقاتل من فتح اإلسالم نواة صلبة، أي تقاتل حتى آخر رمق دون استـسالم                 "ن  أ
عندما ": وقال عبد العال  . "ش اللبناني ثم ألبناء المخيم    لهذا تريد جعل كلفة القتال عالية وغالية للجي       ": وقال

. يامأو أربعة   أكانت الفصائل الفلسطينية تتفاوض مع فتح اإلسالم، كانت مرجعيتها العليا ترد بعد أسبوع              
  ."ن قرارهم من الخارجأمن الواضح 

  12/6/2007الحياة 
  

  ولمرت يبدي استعداده للقاء عباس في أي موعد مناسبأ .26
إسرائيل مستعدة لدفع مسيرة السالم مع      "إن  : نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن اولمرت قوله     : أ.ب. د -القدس  

وإنما عن  ) حماس(الفلسطينيين إلى األمام وتقديم المساعدة لهم ليس عن طريق الحكومة الفلسطينية بقيادة             
كان مقرراً عقده بينـه     اللقاء الذي   "أن  : وأضاف اولمرت  .طريق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس     

، معرباً عن استعداده لعقد هذا اللقاء والعودة إلى        "عباس تأجل بمبادرة من الجانب الفلسطيني      وبين الرئيس 
إسرائيل مستعدة  "إن  : ونقلت اإلذاعة عن أولمرت    ".التفاوض في أي موعد يراه الجانب الفلسطيني مناسباً       

  ".صول إلى تسوية حقيقيةللتعامل مع الرئيس عباس عبر طرق مختلفة للو
 12/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  قادة جيش االحتالل يطالبون مجدداً باجتياح غزة .27

 النوعية داخل جيش االحتالل الذي أبدى عدد من قادته استياءهم           "الصيف الساخن "تفاعلت أصداء عملية    
مين وزير الـدفاع عميـر      من عدم إصدار أوامر باجتياح قطاع غزة أو إقامة مناطق عازلة داخله، مته            

 "وقال مسؤول عسكري، رفـض نـشر اسـمه، إن        . بيرتس بالخوف من رئيس الحكومة إيهود أولمرت      
بيرتس، الذي أعلن منذ زمن عن نيته إنهاء مهام منصبه، ال يمكنه أن يأمر بخطوات بعيدة األثـر ضـد                    

األصوات "كشف المصدر عن أن     و ."وطالما بقيت القيادة السياسية تكبل أيادي الجيش      . منظمات اإلرهاب 
الجيش "وأضاف أن   . "ترتفع مؤخراً داخل الجيش للسماح بتنفيذ عملية واسعة في القطاع من دون احتالله            

يخطط إليجاد مناطق عازلة تجعل من الفلسطينيين غير قادرين على االقتراب من السياج الفاصـل بـين              
خشى أولمرت بعد النقد الـذي تلقـاه علـى          ي" واتهم مصدر آخر بيريتس بأنه     ."1948القطاع وفلسطين   

حزب (قراراته في الصيف الماضي في الحرب على لبنان، وهو منشغل في هموم خسارته مكانته داخل                
  ."، مشيراً إلى أنه ال أمل في أن يأخذ الجيش المبادرة")العمل

  12/6/2007البيان اإلماراتية 
  

  اسرائيل تحاصر قطاع غزة الكترونيا .28
دشن جيش االحتالل االسرائيلي أول حدود الكترونية في العالم بنشره آليـات            : رهوم جرايسي  ب -الناصرة

 .الكترونية على حدود قطاع غزة، وفي أجواء القطاع يجري التحكم بها عن بعد وهي حدود غير مأهولة                
وأكدت مصادر عسكرية في جيش االحتالل إن األجهزة االلكترونيـة، التـي تـشمل سـفنا وطـائرات                  

ركبات، تم تطويرها في الصناعات الحربية اإلسرائيلية، وبإمكانها أن تتحرك بشكل دائم ولعدة ساعات              وم
وبحسب المصادر فان االساببيع القليلة المقبلة ستشهد نصب مركبات، وطـائرات            .متواصلة دون توقف  

ي مالحقتهم من   خفيفة في الجو، بإمكانها ان تطلق النار بواسطة جهاز تحكم عن بعد، على أشخاص تجر              
قبل قوات االحتالل، وحسب ما نشر، فإن إطالق النار سيكون سريعا جـدا، بحيـث ال يتـرك مجـاال                    

كما إن سالح البحرية اإلسرائيلي يعتزم في هذه األيام اسـتخدام            .للمستهدف لمعرفة الجسم الذي يالحقه    
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 9 ويبلـغ طـول القـارب        ،"عند الضرورة "قارب سريع من دون سائق، لغرض المراقبة واطالق النار          
  . كيلومترا في الساعة70أمتار، وتصل سرعته إلى 

   12/6/2007الغد األردنية 
  

  تقرير فينوغراد لم يشلّنا لكننا نخسر ثقة الرأي العام: ليفني .29
 نفت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني أمس، أن يكون تقرير لجنة فينوغراد، أدى إلى               :يو بي آي  

لقد أصبحت النقاشات اليوم    "ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليفني قولها        . ل الحكومي شلل في العم  
ال تستطيع سلطة أن تـربح      "وتابعت ليفني    ."أطول، نسمع أكثر، ندرس أكثر ونستمع إلى مختلف اآلراء        

نحن اليوم في وضع بدأت فيه السلطات خسارة ثقـة          . على حساب خسارة سلطة أخرى لثقة الرأي العام       
  ".الرأي العام ما خلق فراغا تم خالله انتهاك ميزان الديموقراطية

  12/6/2007السفير 
  

  إسرائيل تنقل رسالة جديدة الى سوريا: هارتس .30
يوم الثالثاء إن رئيس الوزراء ايهود اولمرت نقل رسالة جديدة الى سوريا بـشأن              القالت صحيفة هارتس    

لت الصحيفة عن مصدر سياسي اسرائيلي لم تكشف عنه قوله          ونق .امكانية استئناف المحادثات بين البلدين    
ان اولمرت نقل تصريحات تحتوي على تلميحات مثيرة لالهتمام الى وزيرة الخارجيـة اليونانيـة دورا                

وقالت هارتس ان باكويانيس أبلغت اولمرت بأنها تسعى         .باكويانيس يوم االثنين قبل ان تتوجه الى دمشق       
لكن نقل عن متحدث باسم الخارجية اليونانيـة نفيـه ان           . الم في الشرق االوسط   الى تعزيز احتماالت الس   

  .اليونان تعمل كوسيط في المنطقة
  12/6/2007رويترز 

  
  فساد إسرائيل أخطر من التهديد النووي اإليراني: يعالون موشي  .31

قيـادة والمجتمـع    اعتبر رئيس هيئة األركان اإلسرائيلية السابق موشي يعالون أن الفساد المتفشي فـي ال             
 .اإلسرائيلي ككل يشكل خطرا على إسرائيل أكثر من الخطر الذي يـشكله التهديـد النـووي اإليرانـي                 

إسرائيل تواجه أزمة سياسية ال يمكن الجدال فيها نتيجة الفشل األخالقـي والمهنـي              "وأوضح يعالون أن    
 تضطلع بدور ثانوي فـي     "مراكز قوى "ورأى يعالون أن في إسرائيل أربعة        ."للقيادة السياسية والعسكرية  
من يحاولون التأثير على السلطة واإلعالم وشراءهما بالمال، ووسائل اإلعالم          : فساد المجتمع ككل، وهي   

، وأسـاتذة  "غالبا ما تكون ضحلة وسطحية وتتالعب بما تقدمه بصورة تفتقد إلى المـصداقية           "اإلسرائيلية  
ائل اإلعالم، باإلضافة إلى المحكمة الدستورية العليـا التـي          التلفيق الذين أصبحوا خبراء في تالعب وس      

تجاوزت حدود سلطتها في بعض القضايا فيما خلعت على نفسها سلطة في مناطق بعيـدة عـن نطـاق                   
 مثل  "السالم اآلن "واعتبر شعار    .وانتقد يعالون ظاهرة اإلصالحات السريعة والحلول الفورية       .مسؤوليتها

  . واقعي وطائشا في أحسن األحوال، وخطير في أسوأ األحوال غير"المسيح اآلن"مطلب 
  12/6/2007البيان اإلماراتية 

  
  وزير األمن اإلسرائيلي الداخلي يدعو إلى ممارسة الضغوط على مصر .32

طالب وزير األمن الداخلي آفي ديختر بممارسة ضغوط على مصر، وخاصة من الجانب األوروبي، 
: وقال ديختر . تهريب األسلحة من األراضي المصرية إلى قطاع غزةلاللتزام بتعهداتها الخاصة بمنع

ينبغي إحداث تغييرات على االتفاق مع مصر، إلتاحة المجال أمام إرسال قوات عسكرية عصرية إلى 
من جهة أخرى احتجت إسرائيل على حملة  .سيناء، من أجل إفشال أي محاولة تهريب األسلحة
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امين بن إليعيزر، ورد هذا االحتجاج على لسان وزيرة الخارجية التحريض المصرية ضد الوزير بني
تسيبي لفني أمام السفير المصري لدى إسرائيل، والتي أكدت أن إسرائيل تتوقع وقف السلطات المصرية 

  .لحملة التحريض هذه ضد الوزير بن إليعيزر
  11/6/2007 صد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبرير

  
  ة األمنية االسرائيلية ال تشير الى نية سورية اعالن حربمعلومات رؤساء األجهز .33

أكد رؤساء األجهزة األمنية اإلسـرائيلية مـن جديـد ان المعلومـات             :  أسعد تلحمي  –الناصرة، دمشق   
االستخباراتية التي في حوزتهم حول تحركات الجيش السوري قبالة الجوالن المحتل ال تؤشر إلـى نيـة                 

وقال الوزير رافي ايتان، وهو      ."إنما تندرج في إطار اإلعداد الدفاعي     "يل  سورية إعالن حرب على إسرائ    
مجـرد إطـالق    "ان مـا يحـصل هـو        ) موساد(مسؤول كبير سابق في جهاز االستخبارات الخارجية        

وأضاف ان احتمـال أن     . "تصريحات وتسريبات، من الجانبين السوري واإلسرائيلي إلى وسائل اإلعالم        
مع ذلك يجب أن نبقى على أهبة االستعداد        ": وزاد. شيء ما ملموس ضعيف جداً    تتطور التصريحات إلى    

  ."وهذا ما نحاول فعله، لكننا ال ننجح فيه دائماً
  12/6/2007الحياة 

  
 بوش سيكون السبب في نشوب حرب مع سوريا: الئألون لي .34

ارجية في حوار مع يديعوت أحرونوت أكد مدير عام الخ: ، الوكاالت)الترجمة(جوزيف حرب 
 امس ان سوريا راغبة في الخروج من التحالف مع ايران والعودة الى "الئألون لي"االسرائيلية السابق 

االتفاق مع الدول العربية المعتدلة ولكن بشرط واحد هو حصولها على الدعم المباشر من الرئيس 
للوم سيقع على  ان ا"الئلي"واضاف  .االمريكي جورج بوش الذي ال يزال يرفض الحوار مع دمشق

 الرئيس االمريكي "الئلي"الرئيس بوش في حال نشوب حرب بين اسرائيل وسوريا هذا الصيف واتهم 
  .بنسف الجهود الدبلوماسية المبذولة للتقريب بين سوريا واسرائيل

  12/6/2007عكاظ 
  

  تشكّك في بقاء النظام السعوديو  من ابرام صفقة اسلحة امريكية للسعوديةة قلقتل أبيب .35
ذكرت صحيفة معاريف أمس أن الخالف الحاد بين إسرائيل والواليات المتحدة في شأن صفقة سالح 

 بين مؤسستي "مواجهة مصغّرة"تسعى األخيرة إلى إبرامها مع السعودية تحول في األسابيع األخيرة إلى 
يع واشنطن للرياض وكانت تقارير صحافية إسرائيلية قد كشفت أن إسرائيل تعارض ب .األمن في الدولتين

مس حقيقي "أسلحة ذكية، وبحسب هذه التقارير، فإن تل أبيب ترى أن تزويد السعودية بهذه الصواريخ 
عاد أمس من الذي سرائيلي واإلوقالت معاريف إن الوفد  ."بالتفوق النوعي إلسرائيل في الشرق األوسط

 اإلسرائيلية، عاموس غلعاد، قال يضم مدير القسم السياسي األمني في وزارة الدفاعوواشنطن 
وبقاؤه ليس ... النظام السعودي ليس مستقراً"لألميركيين، في سياق إقناعهم بالعدول عن الصفقة، إن 

حقيقة والدة منظمة القاعدة في السعودية، وتسلّل أفرادها إلى "وأشار الوفد، وفقاً للصحيفة، إلى  ."مضموناً
وذكرت . "مثيراً جداً للقلق"، معتبراً ذلك أمراً "ك الجهاز األمنيأماكن عديدة في الدولة، بما في ذل

معاريف أن الرد األميركي كان حاداً على المحاوالت اإلسرائيلية لعرقلة الصفقة، مشيرةً إلى احتمال أن 
  .أولمرت، إلى واشنطن األسبوع المقبل يطرح األمر للبحث خالل زيارة

  12/6/2007األخبار اللبنانية 
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  في السنوات الثالث األخيرة% 15بـ للعرب " البجروت"ط نسبة النجاح في هبو .36
بينت معطيات وزارة المعارف أن نسبة الطالب العرب الحاصلين على شـهادة التـوجيهي الحكوميـة                

، ليستمر تدني نسبة الحاصلين على البجروت       %15 هبطت في الثالث السنوات االخيرة بنسبة        "البجروت"
وفي أعقاب نشر النتائج اليوم، االثنين، طالب النائـب          .لدى الطالب اليهود  % 58ابل  فقط، مق % 35الى  
جمال زحالقة، بعقد جلسة عاجلة في لجنة المعارف في الكنيست لبحث النتائج ولوضع خطة طـوارئ                . د

هـو نتيجـة    ) البجـروت (تدهور التحصيل في    "وقال زحالقة إن     .لوقف تدهور التعليم العربي في البالد     
اشرة لسياسة التمييز التي تتبعها وزارة المعارف، إضافةً إلى خصخصة قسم من المـدارس الثانويـة                مب

وتسليمها ألياد غير أمينة، وإلى جانب أزمة السلطات المحلية العربية التي قلصت الميزانيات المخصصة              
  ".للتعليم تبعاً لتفاقم العجز المالي

  11/6/2007 48عرب
  

  منذ اتفاق مكةنتيجة االقتتال   فلسطينيا ا جريح870 قتيالً و 130 .37
ضحايا االقتتال بين حركتي فتح قال مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان، أن عدد : سمير حمتو -غزة 

 870 قتيالً وأكثر من 130 منذ اتفاق مكة وحتى الحادي عشر من الشهر الجاري قد بلغ وحماس،
ن ظهور نزعة انتقامية ثأرية غير مسبوقة في المجتمع حذر م في حين .جريحاً معظمهم أصبحوا معاقين

  . هذاالفلسطيني كنتيجة طبيعية لمسلسل االقتتال
  12/6/2007الدستور 

  
 ألف فلسطيني يغادرون غزة في أقل من عام14 .38

 14  تشير المعطيات المتوافرة لدى المراقبين الدوليين في معبر رفح إلى ان اكثـر مـن              : القدس المحتلة 
ي، غادروا قطاع غزة خالل اقل من عام بسبب الفقر المدقع والصراعات بين حركتي حماس               الف فلسطين 

تبين ان نسبة الهجرة ارتفعت بشكل بارز       في حين   . والضغط العسكري لجيش االحتالل االسرائيلي     وفتح
  .منذ أسر الجندي االسرائيلي

  12/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

 ي ظل االقتتال بعد أن كانت من أوجه االستثمارفلسيطرة ل  السكنية سالحأبراج غزة .39
 مفرا من هجرة شققهم السكنية واللجوء الى منازل  في غزة،لم يجد سكان االبراج السكنية العالية :غزة

ارضية القربائهم او في اماكن آمنة هربا من االشتباكات المتجددة بين حركتي فتح وحماس والتي حولت 
  مناالبراج تفتح شهية كالهذه منذ اندالع المواجهات باتت  ف.اكن اشباحغالبية مناطق القطاع الى ام

 واحكام السيطرة على ، العتالء اسطحها العالية واستخدامها في عمليات المراقبة والقناصةالطرفين
في حين أن . باتت احد اهم أسلحة القوة والسيطرة في غزة حيث .مفترقات الطرقات واالماكن الحساسة

 . لكن من دون مشتر، يعرضون شققهم للبيع وبنصف الثمنباتوا ها اصحاب الشقق السكنية فيالمئات من
ليس فقط بسبب سوء االوضاع االقتصادية بل لغياب اي دافعية للمغامرة بشراء شقة في برج سكني ليس 

ت  كان احد اهم اوجه االستثمار لشركا،االبراج في قطاع غزةهذه انشاء علما أن . ملكا الصحابه
 ،المقاوالت والعقارات المحلية من اجل توفير السكن آلالف العائدين بموجب اتفاق اوسلو الى القطاع

والسكان ذوي الدخل المحدود، كما هو في منطقة تل الهوى، وللفئات العليا كما في االبراج السكنية 
  .الراقية

  12/6/2007القبس الكويتية 
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  وعلماء الدين لحمل السالح دفاعاً عن النفسرئيس رابطة علماء فلسطين يدعو األئمة  .40
 ، دعا رئيس رابطة علماء فلسطين،بو راسأ مروان .د، إلى أن  أشرف الهور، غزةنقالً عن مراسلها في

نفسهم في ظل عمليات القتل التي باتت تطال رجال أ حمل السالح للدفاع عن ىلإئمة وعلماء الدين األ
بو أوشدد  . مقتل الشيخ محمد الرفاتي إمام مسجد العباس بغزةىعلبو راس تعقيباً أقوال أوجاءت  .دين

  لن نسكت طويالً:من، قائالً حفظ األىن تعمل الحكومة الفلسطينية علأ ضرورة ىراس خالل حديثه عل
 .مر اهللا بهأ وقد ، اقتتاالًى فالقصاص عادل وال يسم،ن تقومي بواجب الحمايةأ عليك ،يتها الحكومةأ
 . قتل الفئة المجرمة التي تسب الذات اإللهية في بيوت اهللا وتقتل االئمة شرعي:ردف قائالًأو

  12/6/2007القدس العربي 
  

  نازحي مخيم نهر البارد   تزيد من معاناة في أعمال اإلغاثة ومحسوبياتفوضى: تحقيق .41
بنـان نتيجـة     لالجئين الفلسطينيين شمال ل     كثافة النزوح في مخيم البداوي     تمنع:  غسان ريفي  - البداوي

، وتوزع النازحين في كل المدارس والمراكز االجتماعيـة واألنديـة           االقتتال الدائر في مخيم نهر البارد     
والجمعيات وأكثرية الشقق السكنية، المسؤولين المعنيين من إيجاد آلية تنظيمية لتوزيع المساعدات بشكل             

 المضيفة التي رفعـت الـصوت عاليـا         دوري وتأمين كل مستلزمات العائالت النازحة وكذلك العائالت       
 ألن النزوح الحاصل واألحداث األمنية جعلت معظـم أربابهـا           ،مطالبة بأن يحسب حسابها بالمساعدات    

يضاف إلى ذلك عدم التنـسيق بـين        . عاطلون عن العمل، وباتوا بحاجة ماسة الى من يقف الى جانبهم          
 التي تتسلم هذه    ،االنسانية والتنظيمات الفلسطينية  المؤسسات المانحة وبين المنظمات والجمعيات والهيئات       

المساعدات وتسارع الى توزيعها من دون أي تخطيط مسبق، االمر الذي يجعل المحسوبيات القائمة على               
 وتشير إحصاءات وكالة االونروا   . المعرفة الشخصية، واالنتماء السياسي في بعض االحيان سيدة الموقف        

ـ      الى أن عدد ا    في هذا الصدد،    ألف نسمة، بينما يتوزع مثـل ذلـك         15لنازحين في مخيم البداوي فاق ال
ن أ الوكالة،وتقول المسؤولة االعالمية في     . العدد في المناطق اللبنانية األخرى وفي بعض مخيمات لبنان        

 المساعدات وزعت في مخيم البداوي بالتعاون مع كل الهيئات والمنظمات االنسانية وباشـراف             أطنانا من 
  .نة األهلية في المخيم، مؤكدة أن أعمال التوزيع تأخذ طريقها شيئا فشيئا نحو االنتظاماللج

 12/6/2007السفير 
  

   بزيارة وزيرة خارجية اليونان الى البطريرك ثيوفيلوس في القدستنديد فلسطيني .42
ة ربزيـا رحبوا  ن  ين فلسطيني يمسيحيأن   :غزة مراسلها من     فتحي صباح   عن 12/6/2007 الحياة   نشرت

 . في القدس الشرقية المحتلة    ،لبطريرك ثيوفيلوس  مع ا  جتماعهابا نددوا وزيرة الخارجية اليونانية، إال أنهم    
في حـين    .معها إلى اليونان  ، مقترحين على الوزيرة إعادته       يعني شق وحدة الكنيسة    هدعموأعتبروا أن   

  .البطريركية مؤسسة وطنية عربية وليست يونانيةشددوا على أن 
المطران عطااهللا حنا حذر من أن : عمانمن  12/6/2007الدستور  مراسلة نيفين عبد الهادي وذكرت

تدهور االوضاع في الكنيسة االرثوذكسية المقدسية، واعتبر ما قامت به وزيرة الخارجية اليونانية تدخل 
 .م اليونان نافيا ان يكون ابناء الطائفة مؤيدين لتدخل اي جهات خارجية بما فيه،في شؤون الكنيسة

  
   تستنكر رفض إسرائيل اإلفراج عن أسيرة فلسطينية وطفلهاحقوقيةمنظمة  .43

استنكرت الرابطة اإلسالمية للمرأة الفلسطينية، رفض المدعي العام اإلسرائيلي قرار اإلفـراج            : الناصرة
ناشـدت الجهـات المختـصة مـن     قد و.  وطفلها الذي أنجبته في داخل المعتقل  سمر صبيح سيرة  االعن  

  .هاللعمل على إطالق سراح مؤسسات قانونية وصحفية للضغط على إسرائيل،
  11/6/2007 قدس برس
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   االقتتال الفلسطينيذريعةمدير سجن نفحة االسرائيلي يهزأ باستشهاد اسير ب .44

أعلن األسرى في سجن نفحة االسرائيلي، أنهم سينفذون اضراباً عن الطعام اليوم، احتجاجاً             :  وفا -جنين  
وأشـار وكيـل وزارة شـؤون    . شهاد أسير قبل يومين في سجن جلبوع بسبب االهمال الطبـي   على است 

أن مدير سجن نفحة استهتر بحياة األسير الـشهيد أمـام           إلى  ،   من جهته  األسرى والمحررين الفلسطينية  
  . أن موته ال يعني شيئاً، حيث أن الفلسطينيون يقتلون بعضهم كل يوم بقوله،األسرى، عندما خاطبهم

  12/6/2007الحياة الجديدة 
  

  دعوة لتشكيل محكمة دولية ضد مصلحة سجون االحتالل .45
دعا الباحث في قضايا االسرى منقذ ابو عطوان كافة الهيئات الحقوقيـة واالنـسانية والدوليـة                : الخليل

 ورفـع دعـوى     ،لاللتقاء من اجل تدارس االوضاع الصحية لألسرى الفلسطينيين في سجون االحـتالل           
ضد مصلحة السجون االسرائيلية التي تتعمد االهمال الطبي تجاه االسرى، وتتخذ مـن سياسـة               قضائية  

  .الموت البطيء وسيلة للتخلص من المقاومين الفلسطينيين في السجون
  12/6/2007الحياة الجديدة 

  
  رفض فرنسي لدخول أيتام فلسطينيين لفرنسا لزيارة كفالئهم .46

ح عشرة أطفال من أيتام فلسطين، تأشيرات دخول لفرنسا، رغم          رفضت السلطات الفرنسية، من   : طولكرم
 استضافتهم بواسطة اللجنة الخيرية لفرنسا، في إطار الترفيه عـنهم،           تتمحيث  وجود من يكفلهم هناك،     

 الحكومـة   ،ناشد مركز التجمـع للحـق الفلـسطيني       قد  و .وزيارة العائالت الفرنسية الكافلة لهم كل عام      
تأشيرات، مطالبـا بعـدم     ال همالفلسطينيون، بأنها مساندة دائمة لحقوق اإلنسان، منح      الفرنسية التي عهدها    

  . من أدنى حقوقهم اإلنسانيةهمحرمان
  11/6/2007 قدس برس

  
 إسرائيل تستغل الجدار العازل لسحب هويات المقدسيين .47

ر مسبوقة في كشفت بيانات فلسطينية وإسرائيلية عن زيادة غي:  عبدالرؤوف أرناؤوط- القدس المحتلة
 كشفتو. عملية سحب هويات المقدسيين بداعي اإلقامة خارج األراضي الفلسطينية أو في الضفة الغربية

 ، هوية من سكان القدس في العام الماضي وحده1363إحصائيات إسرائيلية عن سحب ما يزيد عن 
واالقتصادية زياد وتوقع مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية  .2005 هوية في 222مقارنة بسحب 

وأوضحت  .الحموري أن يسجل العام الحالي ارتفاعا أكبر في أعداد الفلسطينيين المسحوبة هوياتهم
 مقدسيا وأنه لم 8269 تم سحب هويات 2006 وحتى نهاية 1967بيانات إسرائيلية أنه ومنذ االحتالل في 
وأشار الحموري إلى أن السلطات اإلسرائيلية تستغل جدار الفصل  .يعد بإمكانهم اإلقامة في مدينة القدس

العنصري الذي أقامته من أجل عزل عشرات آالف المقدسيين المقيمين في قرى حول القدس مصنفة 
  .على أنها مناطق تابعة للضفة وذلك من أجل سحب الهويات

  12/6/2007الوطن السعودية 
  

  االحتالل منذ بداية السنة  شهيداً فلسطينياً بنيران123: إحصائية .48
 أن قوات االحتالل ،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني عن أفاد تقرير إحصائي فلسطيني صدر :غزة

أوضح كما . قتلت منذ بداية السنة الجارية، وحتى بداية حزيران الجاري، مائة وثالثة وعشرين فلسطينياً
 741وقع ما يزيد عن و انتهاكاً، 28550د بلغت أن االنتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، ق
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 مواطناً، 2546 حاجزاً متنقالً، تم خاللها اعتقال 2415 في حين أقامت قوات االحتالل .جريحاً فلسطينياً
لم يسلموا ن يالفلسطينيكما لفت إلى أن  . مرة79ها قامت بأعمال تجريف واقتالع األشجار، بلغ عددو

  . اعتداءات109ن، الذين نفذوا من اعتداءات المغتصبيأيضا 
  12/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   إلى معبر دولي قرب نابلساالحتالل ينهي المرحلة األولى من تحويل حاجز حوارة .49

، أمس، بأن الجيش اإلسرائيلي أنهى المرحلة األولى مـن          ية أفادت سرائيلالذاعة إ  أن اال  :كتبت نائلة خليل  
ابلس الى معبر نظامي على غرار بقية المعابر التي اقيمت على نقاط التماس             تحويل حاجز حوارة قرب ن    

تجهيـز المعبـر بـاألجهزة      إلـى   سيصار في المرحلة الثانيـة       في حين    .مع مناطق السلطة الفلسطينية   
 جنوب شرقي مدينة نابلس، أقيم منذ بداية انتفاضـة          الواقعحاجز   وجدير بالذكر أن ال    .اإللكترونية الالزمة 

تحاط المدينة بستة حواجز ثابتة، أحدها معبر       في حين   صى، ويستخدمه يومياً نحو ستة آالف مواطن،        األق
حـاجز،  ال ما جـرى فـي       أنخليل التفكجي    وقد أعتبر    .عورتا الذي يعتبر معبراً لنقل البضائع التجارية      

 لتقسيم الضفة الى    ، والتي تهدف  4002ينسجم مع الخطة اإلسرائيلية التي أعلنت عنها الحكومة في العام           
  .ستة أقاليم، يكون الدخول والخروج منها مرهوناً بأمر إسرائيلي

  12/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  تعليمات احتاللية جديدة للتصاريح تلغي دور االرتباط الفلسطيني .50
تشار عبر مركز القدس للمساعدات القانونية عن استغرابه من المذكرة الصادرة عن ديوان المس            : رام اهللا 

التي تضمنت تعليمات جديدة غامضة بشأن اإلجـراءات الـالزم          والقضائي لجيش االحتالل اإلسرائيلي،     
 كما أشار إلى أنهـا      .اتباعها من قبل الفلسطينيين لدخول إسرائيل لغايات العمل والتجارة وحركة األطباء          

 مستقلة، وفي الوقت ذاته تلغي      تهدف إلى توسيع صالحيات اإلدارة المدنية اإلسرائيلية أمام جهات قضائية         
عملياً دور االرتباط الفلسطيني المنصوص عليه في االتفاقات الموقعة بين منظمة التحريـر الفلـسطينية               

  .والحكومة اإلسرائيلية
  12/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  قوات إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس وتعتقل عددا من سكانها .51

 مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية،       االثنين،، فجر   الجيش اإلسرائيلي اقتحمت قوات كبيرة من     : نابلس
طالق نـار   إكما اقتحمت قوات أخرى مخيمات بالطة وعسكر وعين بيت الماء المجاورة للمدينة، وسط              

ن أ،  وقالت مـصادر أمنيـة فلـسطينية       .كثيف، واحتلت عددا من المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية        
 فيمـا   .انتهت باعتقال سبعة مـواطنين    حيث  ،   شنت  واسعة في منازل سكان المدينة     عمليات دهم وتفتيش  

 مشيرة إلى أنه قـد  .ةعمليهذه ال خالل   ، تعرضت إلطالق نار   ،اإلذاعة العبرية، أن قوات االحتالل    ذكرت  
 واحدا وعشرين مطلوبا من نشطاء فتح وحماس والجهاد اإلسالمي في منـاطق مختلفـة مـن                 تم اعتقال 
  .  ينتمون إلى حماسمنهم 14 إلى أن منوهةلغربية، الضفة ا

  11/6/2007 قدس برس
  

  خالفيةن بإلغاء قرار منع المقدسيين دفن موتاهم في مقبرة و يطالبنواب كنيست .52
في األسبوع الفائـت    االخير   متابعة للقرار الذي اتخذه      ،آفي ديختر بالتقى باألمس واصل طه وسعيد نفاع       

بإبطـال  حيث طالبـاه   ،   للقدس تاهم في مقبرة الرحمة المحاذية للسور الشرقي      بمنع المقدسيين من دفن مو    
ما كان نشر في وسائل     من جهته   وقد نفى ديختر     .قراره لما في ذلك من مس في حق المقدسيين اإلنساني         
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اإلعالم حول قراره، وادعى أنه ال يوجد نية إلزالة القبور المدفون فيها أموات، إال أنه أصر على منـع                   
  .دفن اإلضافي إلى أن يبت في األمر في المؤسسات المختصة قانوناال

  12/6/2007 48عرب
  

   يؤكد تصاعد عمليات هدم المنازل وسياسة التطهير العرقي في القدس حقوقيتقرير  .53
أظهر التقرير الشهري الدوري الصادر عن االئـتالف األهلـي للـدفاع عـن حقـوق                : القدس المحتلة 

أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، واصلت خالل شهر أيـار الماضـي ارتكـاب             الفلسطينيين في القدس،    
المزيد من جرائم الحرب ضد األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وضد المواطنين الفلسطينيين، في              

واصلت سياسة مصادرة األرض وتوسيع وبناء المستوطنات، وبنـاء          حيث   .القدس المحتلة بشكل خاص   
شددت اإلغالق والحصار ومارسـت سياسـة       كما  . ري في القدس المحتلة ومحيطها    جدار الفصل العنص  

وبخصوص االعتداءات علـى المقدسـات الدينيـة        . التطهير العرقي والتمييز العنصري ضد المقدسيين     
وانتهاك حرية العبادة، أكد التقرير أنه في الوقت الذي تواصل فيه سـلطات االحـتالل عمليـات هـدم                   

لمغاربة، كشف عن مخطط لتنفيذ أعمال حفر وهدم وإزالة جديدة في منطقـة حـائط               وتجريف تلة باب ا   
البراق وطريق باب المغاربة، كما أصدرت هيئة اآلثار اإلسرائيلية أمرا بوقف الترميم لحمام العين، الذي               

يث هـدم    ح ،وبين التقرير استمرار عمليات هدم المنازل واالستيالء عليها       . يقع في البلدة القديمة بالقدس    
ن سلطات االحتالل واصلت انتهـاك حـق اإلقامـة والحركـة      أوأشار إلى.  منزل في أحياء متفرقة 11

والتنقل، من خالل االستمرار في سحب إقامة أعضاء المجلس التشريعي من سـكان القـدس الـشرقية،                 
نوت،عن خطة  إلى ما كشفته يديعوت احر     كما لفت    .بذريعة خرق األمانة، أو العضوية في برلمان أجنبي       

ـ   تكلفة مالية ب،  ةقدسممدنية ال اليعدها مكتب اولمرت من اجل تعزيز األغلبية اليهودية في            650 قدرت بـ
، مليون شيكل، حيث تتضمن نقل مكاتب الوزارات من تل أبيب إلى مدينة القدس باستثناء وزارة الـدفاع                

  . ةنمديالين لتشجيعهم على العمل في وتقديم حوافز وامتيازات اقتصادية ضخمة لرجال األعمال اإلسرائيلي
  11/6/2007 قدس برس

  
  على الموظفين البنوكاعادة النظر في حسوماتلبحث سلطة النقد الفلسطينية تدعو  .54

ان سلطة النقد الفلسطينية دعت البنوك الجتماع طارئ ، قالت مصادر مصرفية:  خليل العسلي- رام اهللا 
اكد الفلسطيني وزير المالية قد كان و. ين الحكوميينلبحث موضوع الخصومات من رواتب الموظف

 ان الوضع المالي للسلطة ال يبشر بالخير وان الحكومة يمكنها ان تستمر بدفع ،لمدراء وممثلي البنوك
دفع بعد الال توجد اية ضمانات لالستمرار ب، في حين لموظفين حتى نهاية العام الحاليلنصف راتب 

للموظفين العسكرين % 15عن تاييده القتراح ان تكون نسبة الخصم   وقد أعرب من جهة أخرى.ذلك
  %.30 اقترح ان تكون النسبة موحدة وتصل الى  البعضرغم ان. لبقية الموظفين% 20و

  12/6/2007الدستور 
  

   داخله مسلحة احتجاجاً على وقوع اشتباكاتفي رفحتعليق العمل في مستشفى  .55
ممرضون والعاملون في مستشفى أبو يوسف النجار بمحافظة رفح،         علّق األطباء وال  :  محمد الجمل  -رفح  

 العمل لثالث ساعات، صباح أمس، احتجاجاً على انتقال االشتباكات المسلحة، بين مسلحين من حركتـي              
فتح وحماس، إلى داخل ومحيط المستشفى، ما تسبب في إثارة الخوف، وعرقلة عمليات عالج وإسـعاف                

  تنكر العاملون إقدام بعض المسلحين من الجانبين على إيقـاف سـيارات           كما اس  .الجرحى لبعض الوقت  
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 الل عملها، وكـشف   اإلسعاف وتفتيشها، ودعوا القوى الفاعلة إلى التدخل وتوفير األمن لألطقم الطبية خ           
  .الغطاء التنظيمي عن كل شخص يحاول االعتداء على أية مؤسسة طبية

  12/6/2007األيام الفلسطينية 
  

   تعلّق دوامها وتواصل امتحانات الثانوية العامةجامعات غزة .56
علقت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة دوامها اإلداري واألكاديمي بسبب حالة التـوتر التـي                :غزة

وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة تواصـلت بـشكل             في حين أعلن     .تسود القطاع 
  .جان نظرا لوجودها في مناطق توترمعتاد مع تغير أماكن بعض الل

  12/6/2007 قدس برس
  

 إسرائيل تعمل على تدمير البيئة الفلسطينية والسيطرة على المياه: تقرير .57
أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني لهيئة االستعالمات الفلسطينية، أن إسرائيل وضعت المياه              

طينية، حيث كان أول أمر عسكري حتى قبل أن تـضع           على رأس أولوياتها بعد احتاللها لألراضي الفلس      
الحرب أوزارها، ينص على أن كافة المياه الموجودة في األراضي التي تم احتاللها هـي ملـك لدولـة                   
إسرائيل، وأعقب ذلك العديد من األوامر العسكرية لتعزيز السيطرة اإلسرائيلية، لتصبح الميـاه سـالحا               

 ذلك أن سيطرت على معظم المياه المستنتجة في األراضي الفلسطينية والتي            وكان نتيجة . إسرائيليا ناجعا 
ـ       ، هـا من% 32.1 مليون متر مكعب، أعطي للفلسطينيين       734تُعد كميتها حسب تقديرات اتفاقية أوسلو ب

وعلى الرغم من ذلك فقد تجاوزت إسرائيل كثيرا حدود         . مخصص إلسرائيل ومستعمراتها  % 69.9مقابل  
أوضح مـدير المركـز أن هـذا        قد  و. من المياه الفلسطينية  % 86.5تفاق عليه، وسيطرت على     ما تم اال  

االستنزاف الهائل للمياه الفلسطينية أثر بشكل كبير على نوعية المياه التـي أصـابها التلـوث، لدرجـة                  
ثيرا عن  أصبحت غير صالحة لالستخدام اآلدمي والحيواني والنباتي، باإلضافة إلى تزايد نسبة النترات ك            

كمـا أن   . النسب المسموح بها دوليا، األمر الذي يلقي بظالله على الصحة العامة للمواطنين الفلسطينيين            
التقرير أشار على صعيد آخر، إلى أن سلطات االحتالل مارست سياسة التدمير البيئي، حيث قامت فـي                 

 مليون شجرة، وتدمير    1.4ع نحو    دونم، واقتال  80700الفترة التي أعقبت انتفاضة األقصى بتجريف نحو        
باإلضافة إلى ما ألحقته من أضرار بالحياة الحيوانية        .  دونم من شبكات الري    33800 بئرا للمياه، و   425

البرية التي اضطرت للهجرة من أماكن سكنها، كما ألحقت أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين الفلسطينيين،              
كما أشار التقرير إلى تعمـد إسـرائيل        . ير جزئي وتدمير كلي    منزالً بين تدم   72737حيث قامت بتدمير    

 إلـى األراضـي     480000تصريف المياه العادمة الصادرة عن استهالك المستوطنين البالغ عددهم نحو           
ـ   الفلسطينية،  مليون متر مكعب سنويا، في حين ما ينتج عن الفلسطينيين البالغ عـددهم              40وهي تقدر ب

 أن هذه المياه العادمة ال يعـالج منهـا          مع االشارة إلى  .  مليون متر مكعب   33.7 مليون نسمة    1.9نحو  
فقط، األمر الذي يؤثر بشكل كبير على األراضي الفلسطينية خصوصا الزراعيـة منهـا،              %  10سوى  

 .فضال عن تكاثر الحشرات وانتشار األمراض واألوبئة
  10/6/2007إسالم أون الين 

  
  يدرالية بعد قيام الدولة الفلسطينيةيمكن بحث الف: الثانيعبداهللا  .58

نقلت وكالة االنباء االردنية عن العاهل األردني عبداهللا الثاني، خالل لقاء بسفراء دول :  وكاالت-عمان 
مفهوم الكونفدرالية او الفيدرالية االردنية "االتحاد االوروبي في منزل السفير االلماني بعمان ان 

من "، مشيرا الى انه "نقبل الخوض في هذا الموضوع في الوقت الحاليالفلسطينية ليس في قاموسنا ولن 
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الممكن ان يقبل االردن البحث في هذا الطرح في المستقبل وبعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في حال 
  ".حظى برضى كامل من قبل الشعبين االردني والفلسطيني

  12/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

   دعت القوى الفلسطينية الى توحيد الموقفردنية االأحزاب المعارضة .59
ينسف "لتجدد االقتتال بين االطراف الفلسطينية، ما " االسف"جددت احزاب المعارضة في بيانها : عمان

ودعت مختلف القوى ". كل االتفاقات ويهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية ويلحق الضرر بالقضية الفلسطينية
الوقوع في حبائل "وحذرت جميع الجهات من . قف ووقف االقتتال الفلسطينيالفلسطينية الى توحيد المو

المؤسسات االكاديمية البريطانية "وحيت المعارضة ". القوى المعادية للشعب الفلسطيني التي تشيع الفتن
  ". التي تقاطع االوساط االكاديمية االسرائيلية

  12/6/2007الدستور 
  

  "القاعدة"ينفي أي عالقة مع  وشاهين "فتح اإلسالم"عند ترى ليونة " رابطة علماء فلسطين" .60
 ظلت محاوالت المساعي اليجاد حل لألزمة قائمة ودخل وفـد           :بيروتمن   12/6/2007الحياة  نشرت  

أمس مجدداً الى المخيم بعدما كان التقى أول من امس القائد العسكري الجديد لـ              " رابطة علماء فلسطين  "
وقال  .، وأصيب رئيسه الشيخ محمد الحاج علي بجروح لدى مغادرته المخيم          شاهين شاهين " فتح اإلسالم "

فـتح  "اتصاالتنا مستمرة مع قيـادة الجـيش و       : "عضو الرابطة الشيخ علي يوسف الذي شارك في اللقاء        
والقيادات السياسية، قابلنا شاهين شاهين وبحثنا معه في نقاط تفاوض عدة ووجدنا فـي كالمـه                " االسالم

ة وإمكاناً للحل وقبوالً بنقاط كثيرة عرضناها عليه وفي اعتقادنا يمكن ان يقبل الجيش بـالكثير                ليونة كبير 
على مراحل وصوالً الى إنهاء االزمة فـي        " فتح االسالم "منها وهي في مجملها تؤدي الى تفكيك ظاهرة         

: تلة الى الجيش، قـال    وعن تسليم الق   ".ايجابيات كبيرة ونأمل خيراً   " فتح االسالم "شكل كامل، ولمسنا من     
يمكن التوصل الى النتيجة البعيدة في هذا السياق وفق ضمانات وترتيبات معينة، التسليم المباشـر غيـر    "

أنهم ليسوا فـي وضـع      "نتيجة للخسائر، موضحاً    " فتح االسالم "ونفى يوسف أن تكون ليونة       ".وارد اآلن 
عروا بضرورة وقف حمام الـدم وأكـدوا انهـم          ، إال انهم وبناء على كالم العلماء والمشايخ ش        "محشور"

استدرجوا الى هذه المعركة فهم ال يريدونها وال يريدون قتال الجيش وليس لهم معركة مع الجـيش فـي                   
قابلتم شاهين  : "وسئل يوسف  ".األساس وهم مقتنعون تماماً بهذه الفكرة أي أنهم استدرجوا الى فتنة كبيرة           

قابلنا شاهين باعتباره يتولى اآلن التفاوض، ونحن حريصون علـى          ": ، فأجاب "شاهين أم شاكر العبسي؟   
هـو نفـسه    : "، أجـاب  "هل شاهين هو نفسه شاهين الشامي؟     "و". التحدث معه ألنه هو الذي يملك القرار      

 ".شاهين شاهين، وهو ليس سعودياً كما يشاع وال لبنانياً انه فلسطيني من سكان األردن وأصله من نابلس                
ثمة إصابات موجودة لكنها    : " وعدد من مسؤولي التنظيم؟ قال     ة العبسي مات عن اصاب  وعن صحة المعلو  

  ".بسيطة جداً، العبسي بصحة جيدة، وليس مصاباً أبداً بحسب ما قال لنا شاهين الذي عرض علينا مقابلته
م غيـر   هذا كـال  : "؟ قال يوسف  "القاعدة الدولية "وعما نقله الداعية فتحي يكن عن أن األمر اصبح في يد            

وقد حلفوا لنا يميناً علـى      " القاعدة"في نهر البارد وهم ال ينتمون الى        " قاعدة"صحيح إطالقاً، وليس هناك     
وعن أعمال الدهم التي أدت الى توقيف عناصر من          ".ذلك، وما يقال في هذا السياق محض افتراء وكذب        

م مدى هـذه االعترافـات وكيفيـة        نحن ال نعل  : "قال يوسف . في البقاع واعتراف بعضهم   " فتح االسالم "
أو ال، هـذه    " فتح االسـالم  "حصولها وإذا ما كانت تمارس ضغوط على هؤالء وهل هم حقاً ينتمون الى              

قضية شائكة جداً، لكن وكما يؤكدون انهم موجودون فقط في مخيم نهر البارد وليست لهم ذيول فـي أي                   
  ".مكان آخر
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" رابطة علماء فلسطين   " إلى أن  إبراهيم عوض  عن مراسلها،    نقالً 12/6/2007األخبار اللبنانية   وأشارت  
فوجئت بإعالن فتحي يكن وصول االتصاالت والمساعي للبحث عن مخرج يضع حداً للوضع المتـدهور               

إلـى  " فـتح اإلسـالم   "من  " البارد"إلى طريق مسدود، عازياً ذلك إلى انتقال قضية         " نهر البارد "في مخيم   
  .الدولي" القاعدة"تنظيم 

  
  ُمسِعفَين وأربعة جنودمقتل  و.."البارد"الجيش يداهم منزل العبسي في  .61

فـتح  " دارت أمس مواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحي          :بيروتمن   12/6/2007الحياة  نشرت  
على كل المحاور، خصوصاً المحور الشرقي قـرب مـسجد          ) شمال لبنان (في مخيم نهر البارد     " اإلسالم
لمعلومات عن التحام مباشر ومواجهات من على بعد بضعة أمتار، وتحدثت معلومـات             وأفادت ا . القدس

أمـس مروحـة    " فـتح اإلسـالم   "ووسع عناصر تنظيم     .عن سقوط عشرات المسلحين بين قتيل وجريح      
استهدافاتهم خارج المخيم بإطالق صواريخ عدة في اتجاه شماله، ما أدى الى استـشهاد مـسعفين مـن                  

وتسببت المعارك الضارية باقفال األوتوستراد الدولي الذي يربط بـين عكـار             .بنانيالصليب االحمر الل  
أشارت معلومات الى وجود جثتين في المستشفى الحكومي في طرابلس، نقلتا اول من امس               و .وطرابلس

ويدعى شريف، لذلك   "  المجلس الثوري  –فتح  "من داخل المخيم، وتبين ان احداهما تعود البن مسؤول في           
وأدى . يحصل على دعم من فصائل فلسطينية أخـرى       " فتح االسالم "برت اوساط فلسطينية ان تنظيم      اعت

بعض السكان من الداخل، الى مقتل ثالثة مدنيين        " الحياة"القصف الذي شهده المخيم أمس بحسب ما أفاد         
عبسي داخل  وذكر معلومات ان قوة من الجيش اللبناني دهمت منزل شاكر ال           .فلسطينيين من المحاصرين  

  .المخيم، وعمدت الى تدميره بعد االستيالء على مستندات ووثائق مهمة جداً بداخله
أربعة جنود لبنـانيين     إلى أن    نزيه صديق ،  نهر البارد نقالً عن مراسلها في      11/6/2007رويترز  ولفتت  

  ."فتح اإلسالم" في قتال شديد يوم االثنين بين الجيش اللبناني وواقتل
  

  " قاعدة الجهاد في لبنان"تعلن تشكيل " ة الجهاديةشبكة النصر" .62
بيانـا   في موقعها االلكتروني امس،   "  الجبهة االسالمية االعالمية العالمية    -النصرة الجهادية   "بثت شبكة   

 ليعيد تحكيم شرع اهللا واقامة      -قاعدة الجهاد في لبنان     "، اعلنت فيه تشكيل     "انصار الجهاد في العراق   "عن  
وبثت الشبكة ايضا أخبارا عاجلـة عـن        ". مية وجعل القرآن دستورا للحكم ومنهجا للحياة      الخالفة االسال 

اللهم انصر اخواننا في النهر البارد، اللهم انـصر         "التطورات العسكرية في مخيم النهر البارد، وعبارات        
ل في بدايـة  الذي قت" فتح االسالم"كما عرضت صورة الحد مسؤولي     ". اخواننا جند الشام في عين الحلوة     

  ".ابو رياض العسكري"المعارك وقالت انها تنشر للمرة االولى وهو نعيم غالي الملقب 
  12/6/2007السفير 

  
  تنتقد كالم الجميل" اإلسالمية الجماعة" .63

الذي جاء على لـسان أمـين       " الطائفي"الكالم  " الجماعة اإلسالمية "انتقدت   :12/6/2007السفير  نشرت  
استحضر لغة الحرب التي    "ورأت أن الجميل    .  خارج السياق ومن دون أي مبرر      الجميل، وقالت إنه أتى   

يرفضها الجميع وكان في غنى عن اإليغال في الحديث عن االصولية االسالمية التي ال يوجد لها تعريف                 
مشترك، خاصة ان كل مستمعيه الذين يخطب فيهم من المسيحيين، ومثل هذا الخطاب يؤجج فـيهم روح                 

االنقسام، في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون الى خطـاب وطنـي جـامع، يتجـاوز حـدود         الطائفية و 
الجميع في هذه الظروف الحرجة، الى التحلـي بالحكمـة وعـدم            "ودعت  ". االختالف الطائفي والسياسي  

  ". االنجرار خلف االهواء، ألن أي هفوة يمكن ان تستغل من قبل المتربصين، وال ينفع بعد ذلك الندم
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على أمـين الجميـل، مؤكـدة أن        " الجماعة اإلسالمية " ردت   :بيروتمن   12/6/2007الحياة  دت  وأور
اللعب "وحذرت من   ". مجموعة العبسي ليست موجهة ضد المسيحيين بل ضد كل أطياف الشعب اللبناني           "

 ، داعية الجميل الى توضيح كالمه عن أن المسيحيين لن يقفوا مكتوفين في حال وصـلت األمـور            "بالنار
هل هي دعوة الى األمن الذاتي؟ والى من يوجه هذا التحذير، الى المـسلمين              : "وسألت .الى تهديد حقيقي  

  ".الذين أجمعوا على استنكار الظاهرة أم الى الفلسطينيين الذين كانوا ضحية لمخطط ال عالقة لهم به؟
  

   فلسطينية -دعم الفصائل للجيش أحبط فتنة لبنانية : الحص .64
تالقي قيادات الفصائل الفلسطينية على شجب الجريمة ودعم الجـيش،          "سليم الحص ان    .داعتبر الرئيس   

، الفتاً  " فلسطينية، بعد الفشل في تفجير فتنة مذهبية       -احبط المخطط الذي كان يراد منه اشعال فتنة لبنانية          
  ". تأخر حسم المعركة عائد الى حرص الجيش على سالمة المدنيين"الى ان 

  12/6/2007السفير 
  

  ويطلب تقديم شكوى لمجلس األمن" البارد"عون يشدد على التحقيق في أحداث  .65
ان الموقف من تطورات أحداث نهر البارد هو فوق الـسجال           : " قال ميشال عون   : حسن اللقيس  –بيروت  

 اإلعالمي، فهناك حرمة الشهادة ومعنويات الجيش اللبناني وكرامته والمستقبل األمني للبلد بأكمله، وهـذا             
هناك أسماء وأشخاص موجـودون وعلـى       . اصبح هناك أسرى   .موضوع علينا التعاطي معه بمسؤولية    

الحكومة اللبنانية ان تضبط وقائع التحقيق حول الذين دخلوا من الحدود السورية أو من المطـار أو مـن         
 رسمية مـن    على اثر ضبط الوقائع تُقدم شكوى أمام مجلس األمن الدولي ونريد إدانة           : "وأضاف ".البحر

شبعنا تصاريح وسجاالً سياسياً    ). إذا كانت هناك دول أرسلتهم    (الدول ضد الذين يرسلون هؤالء المسلحين       
نريد تحقيقاً وهذا ال يعني انه اذا توقفوا عن الكالم سنتخلى عـن         . من أجل حرمة الشهداء وكرامة الوطن     

فوق التحقيق الذي تقوم به     "هذا الموضوع   وطالب عون بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في         ".طلب التحقيق 
األجهزة األمنية، وانطالقاً من هنا نحدد المسؤوليات، إذا كان هناك تورط أشخاص في المـسؤولية مـن                 

تهـدد المجتمـع    . داخل الحكم أو خارجه، لقد آن األوان التخلص من قضايا تهددنا جميعاً وال تهدد فئـة               
  ".مهدداللبناني بأكمله، كل الفكر اللبناني 

  12/6/2007الحياة 
  

  "فتح اإلسالم"تساعد " القيادة العامة" ونظرية القاعدة الدولية ذر للرماد في العيون: جعجع .66
أصبحت في القاعدة الدولية التي ال      " فتح اإلسالم "النظرية األخيرة التي تقول بأن قيادة       "انتقد سمير جعجع    

ـ   سبب إطالق هذا الطرح ي    "ورأى أن   ". ندري عنوانها  فـتح  "عود الى إبعاد األنظار عن الطبيعة الحقيقية ل
ورأى أن اتهام سوريا بالضلوع في هذه المعركة أثبتته أحـداث            ".وعن الجهات الواقفة وراءها   " اإلسالم

وأشار الى  ". الخلل األمني الحاصل في لبنان وراءه المخابرات السورية       "، مؤكداً أن    "يوم السبت المنصرم  
سـيقدم  "، كاشفاً عن أنه     "ن على لبنان كانت في السابق غير معلنة وباتت اليوم معلنة          الحرب التي تُش  "أن  

  ".طرحاً الى الحكومة يتعلق برفع شكوى عاجلة الى مجلس األمن كون هذا تعٍد سافر
احمد جبريل  "  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية   "ان الفصائل الفلسطينية الموالية لسوريا وفي طليعتها        : "وقال

دخلت حين بدأ الجيش يطبق على فتح اإلسالم بهدف تخفيف الضغط على فتح اإلسالم لكننا نطمئنهم بأن                 ت
  ".الجيش سيحسم عليهم وعلى فتح اإلسالم

  12/6/2007المستقبل 
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  "فتح اإلسالم" بتمويل  اللبنانيةغاالوي يتهم جماعات في األكثرية النيابية .67
 ى الكبـر  ى النائب البريطاني جورج غاالوي من سـماها القـو         اتهم: " يو بي آي   " و  بسام علوني  -لندن  

بإستخدام لبنان كخنجر ضد سورية، وجماعات مرتبطة باألكثرية النيابية في لبنان بتمويل تنظـيم فـتح                
 ىوقال ليونايتد برس إنترناشيونال اإلثنين إن القـو       . اإلسالم االصولي، معتبراً أن وليد جنبالط فقد عقله       

 .رائيل تستخدم لبنان مسرحاً إلحداث مزيد من اإلنقسام بين صفوف الدول العربية ومعها إسىالكبر
  12/6/2007القدس العربي 

  
   اللبنانية-  تدفق السالح والمسلحين عبر الحدود السورية يؤكدالرسن .68

نـه   للحياة ا  1559 أكد مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار           : راغدة درغام  -نيويورك  
من الحكومـة  " مقلقاً"الى مجلس األمن مساء أمس، بعدما تلقى تقريراً         " فريد من نوعه  "اعتزم تقديم تقرير    

حركـة لألسـلحة والعناصـر      "قام الجيش اللبناني بتوفيرها حول      " تفاصيل خارقة للعادة  "اللبنانية تضمن   
بتواريخ مفصلة  "، وذلك   "ة داخل لبنان  المسلحة وإعادة تسليم وتقوية الميليشيات الفلسطينية وغير الفلسطيني       

وأكد الرسن انه سيقدم كل هذه التفاصيل الى مجلس األمن اثناء الجلسة المغلقـة التـي                ". واسلحة مفصلة 
وأكد الرسن ان المعلومات التـي       .أدرجها مجلس األمن في برنامج عمله مساء االثنين بتوقيت نيويورك         

فـتح  "لحة وحول اعادة تسليح الميليشيات الفلسطينية وبالـذات         تلقاها من الجيش اللبناني حول شحنات اس      
سأقدمها الى مجلس األمن بتفاصـيلها وبكامـل المعلومـات          " " القيادة العامة  -الجبهة الشعبية   "و" االسالم

األسـلحة والعتـاد    "وحسب الرسن فإن المعلومات تبـين ان         ".المدهشة التي وفرتها لنا الحكومة اللبنانية     
  . اللبنانية–مسلحة وردت عبر الحدود السورية والعناصر ال

  12/6/2007الحياة 
  

  اللواء حماد يحذِّر من وجود طرف ثالث لتأجيج اإلقتتال بين فتح وحماس .69
حذر رئيس الوفد :  وكاالت– ماهر إبراهيم - غزة :12/6/2007البيان اإلماراتية ذكرت صحيفة 

سطينيين من إمكانية وجود طرف ثالث بين حركتي فتح األمني المصري في غزة اللواء برهان حماد الفل
وأعاد تذكير األطراف الفلسطينية بوجوب تنفيذ االتفاق، مشيراً إلى . وحماس يعمل على تأجيج االقتتال

ولفت إلى أن بعض الملثمين . أن األمور على األرض توضح أن تنفيذ االتفاق يجرى بصورة بطيئة
 مشددا على أهمية ان يرتفع الجميع إلى مستوى المسؤولية وان المسلحين ال يزالون في الشوارع،

يترصدوا للطرف الثالث الموجود بيننا والمصمم على إعادة االقتتال وإعادة إشعال النار بين األشقاء 
  . الفلسطينيين
هدد اللواء حماد بالنزول إلى الشوارع مع المواطنين : غزة من 12/6/2007 قدس برسوأضافت 
إلى اجتماع " حماس"و" فتح"ودعا في تصريٍح له، حركتي . يين لوقف االقتتال الدامي في الشوارعالفلسطين

عاجل، اليوم في مقر الوفد األمني المصري في مدينة غزة، لبحث التصعيد الدموي الذي تشهده شوارع 
   .جيهيقطاع غزة، وخاصة في ظل هذه الفترة الحساسة التي تشهد تقديم الطلبة المتحانات التو

  
   في االقتتال ولم يتخذ ضدهم أي إجراءينيعلم الضالععباس : يةمصرمصادر  .70

 ..القيـادات الفلـسطينية   " للحيـاة     في حـديث   مصادر مصرية مطلعة  حملت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
ال أحـد يريـد أن يتحمـل المـسؤولية،          ": ، وقالت "مسؤولية األحداث الدامية التي وقعت في غزة أمس       

ت جميعها تركت مجريات األمور لمجموعات عابثة تلعب في الساحة الفلسطينية تُستخدم كـأدوات              فالقيادا
لجهات فلسطينية مرتبطة بأجندات خارجية تسعى لتنفيذ سيناريوهات محددة على رأسها خلق حالة مـن               

ن شارت المـصادر نفـسها إلـى أ       أو ."الفوضى على الساحة الفلسطينية تمهد إلزاحة حماس عن السلطة        
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلم بمجريات األمور ويعلم الشخصيات الضالعة في االقتتـال وكـل               "
وانتقدت المصادر فى ذات الوقت     . "المعلومات لديه ورغم ذلك لم يتخذ ضدهم أي إجراء ولم يتم توقيفهم           

هل استثارتهم وجرهم   قياديو حماس غير محنكين سياسياً وليس لديهم خبرة ومن الس         ": أداء حماس، وقالت  
  ."لالنخراط في االقتتال الداخلي

  12/6/2007الحياة 
  

 صفقة عربية دولية إلدماج حماس بالعملية السياسية .71
يجرى العاهل االردني عبداهللا الثاني محادثات في القاهرة، اليوم، مع الرئيس حسني مبارك  :القاهرة

وقالت مصادر مطلعة ان هناك . فلسطينيةتركز على التطورات في المنطقة، خصوصا على الساحة ال
 اردنية مشتركة تستهدف تخفيف الضغوط الدولية على حماس والتوصل الى ما يشبه -تحركات مصرية 

واوضحت المصادر ان هذه . الصفقة مع االطراف الفاعلة الدماج حماس في العملية السياسية الدولية
خصوص، بالتعامل مع الحكومة الفلسطينية القائمة الصفقة تتمثل في قبول دولي، واميركي على وجه ال

ورفع اسرائيل الحواجز على المعابر وتخفيف معاناة العاملين الفلسطينيين والسماح بتدفق االموال مقابل 
 اسير 500اعالن حماس دعمها للمبادرة العربية للسالم واالفراج عن الجندي االسرائيلي مقابل نحو 

  . االفراج عنهمفلسطيني وافقت اسرائيل على
من جانبه، اكد المتحدث الرئاسي المصري السفير سليمان عواد ان هناك اتصاالت مصرية مع اطراف 
الرباعية الدولية للعمل على ان يكون اجتماع اللجنة المقبل في القاهرة ايجابيا ويحقق تقدما ملموسا واال 

صة اللتقاط الصور ووضع العناوين يكون في سياق االجتماعات العديدة التي ال تعدو ان تكون فر
واوضح عواد ان مصر تتطلع الى ان ترقى نتائج االجتماع الى خطورة الوضع . الرئيسية للصحف

الراهن على الساحتين الفلسطينية واالسرائيلية وان يصدر رسالة واضحة تؤكد التزام المجتمع الدولي 
التحرك لتهدئة الوضع في غزة وفي الضفة الغربية ممثال في الرباعية الدولية بكسر جمود عملية السالم و

بما يهيئ االجواء للعودة الى التفاوض باعتبار ان التفاوض هو الطريق الوحيد لتحقيق تقدم يؤدي لقيام 
  .الدولة الفلسطينية

  12/6/2007القبس الكويتية 
  

  مبارك يتمنى فوز باراك برئاسة حزب العمل االسرائيلي  .72
كشفت، امس االثنين، المراسلة السياسية في القناة الثانية في التلفزيون : اوس زهير اندر-الناصرة 

االسرائيلي رينا ماتلسيح، ان الرئيس المصري محمد حسني مبارك اتصل، بعد ظهر امس االثنين، هاتفيا 
واضاف التلفزيون . بالمرشح باراك وتمنى له النجاح في االنتخابات والفوز برئاسة حزب العمل

ئيلي ان المكالمة الهاتفية التي جرت بين االثنين تناولت اخر المستجدات علي الساحة الفلسطينية االسرا
  .وعلى الساحة العربية

  12/6/2007القدس العربي 
  

  مخطط أمريكي إلحداث تغييرات في المنطقة تحفظ األمن اإلسرائيلي .73
تقوم خالل األسابيع القليلـة      عن أن إدارة بوش س      كشف مسؤول أمريكي كبير  أن   المنار،   صحيفةذكرت  

القادمة بتكثيف جهودها الدبلوماسية والسياسية في الشرق االوسط، في محاولة الحداث تغييرات حقيقيـة              
وجذرية تخدم المصالح األمريكية ومصالح الحلفاء في المنطقة، وتساعد في الحفاظ على المصالح االمنية              

مريكي، فإن واشنطن ستستخدم في البداية وسائل وخطط        وحسب المسؤول األ  . اإلسرائيلية لسنوات قادمة  
سياسية ودبلوماسية الحداث هذا التغيير، وفي حال فشلت في ذلك، سـتقوم واشـنطن بـدفع إسـرائيل                  
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وسوريا والفلسطينيين لخلـق واقـع      " حزب اهللا "وبمساعدة من حلفاء أمريكا في المنطقة لشن حرب ضد          
لمسؤول األمريكي أن أمريكا بحثت مع فرنسا قبل أيام موضـوع           وأكد ا . جديد يخدم المصالح األمريكية   

االستقرار في لبنان، حيث باتت حالة الفوضى والبؤر األمنية تشكل خطراً ليس على لبنان وحده وإنمـا                 
  . على المنطقة كلها، وأن هنك ضرورة لنزع سالح المخيمات الفلسطينية بالسرعة الممكنة

  11/6/2007التقرير المعلوماتي 
  

  صمت المجتمع الدولي على إستمرار اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية يهاجمغاالوي .74
هاجم النائب البريطاني جورج غاالوي صمت المجتمع الدولي على :  بسام علوني،يو بي آي -لندن 

، 1967) يونيو( عاماً على حرب حزيران 40إستمرار اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية بعد مرور 
وقال أن العالم لم يرفع إصبعاً واحدة طوال األعوام األربعين الماضية لتنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات 

 استخدمت الواليات المتحدة حق النقض ى قراراً أخر49 قراراً باإلضافة إلى 60الصلة والتي بلغ عددها 
واضاف غاالوي أن  .خدام الفيتوضدها وتجميد قرارات كثيرة غيرها بسبب تهديد واشنطن بإست) الفيتو(

 .  جميع المشاكل معلقة ما لم يتم إيجاد حل عادل لهاىقضية فلسطين هي لب المشكلة وستبق
  12/6/2007القدس العربي 

  
  الواليات المتحدة تزيد من مساعداتها لصندوق غوث الالجئين في لبنان   .75

 ماليـين دوالر للمخيمـات      5 يصل إلـى     أعلن الناطق باسم الخارجية األميركية عن تقديم ما       : واشنطن
وقال الناطق، في تصريح صحفي اليوم، إن الواليات المتحدة ترصد عن كثب            . الفلسطينية في شمال لبنان   

أوضاع الالجئين الفلسطينيين اإلنسانية في شمال لبنان وتعمل مع الشركاء المنفذين لتقيـيم االحتياجـات               
وأشار إلى  . الموارد لمعالجة االحتياجات الطارئة المتكشفة تدريجا     وتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة برمجة        

لنـداء وكالـة    " مليـون دوالر اسـتجابة       3,5اإلعالن الصادر اليوم عن تقديم الواليات المتحدة مبلـغ          
  ).األونروا(

  11/6/2007وكالة معا 
  

  أمريكا تلمح لتخفيف الحظر على الفلسطينيين .76
اسرائيليون وغربيون، يوم االثنين، انه بدعم من ادارة بوش يـشهد           قال مسؤولون   :  ادم انتوس  -القدس  

 شهرا على السلطة الفلسطينية بقيادة حركة حماس تراجعا بفعل أموال           15الحظر االقتصادي المستمر منذ     
وكان بعض المسؤولين االسرائيليين قد انتقدوا بشدة ما يعتبرونه تحوال     . يقدمها مانحون عرب وأوروبيون   

  .سة االمريكية بهدف دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباسفي السيا
  11/6/2007رويترز 

  
 برنامج األغذية العالمي يقر مساعدة غذائية عاجلة لألراضي الفلسطينية .77

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة، امس، عن قرار مشروع مساعدة غذائية عاجلـة               : روما
وسيبدء تنفيذ هـذا    .  ماليين دوالر من المواد الغذائية األولية      108ا يقارب   إلى الشعب الفلسطيني بقيمة م    

المشروع في أوائل شهر أيلول القادم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الـشؤون االجتماعيـة                
  .ووزارة الصحة

  12/6/2007األيام الفلسطينية 
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  سنوات10 خالل %37ارتفاع النفقات العسكرية بالعالم بنسبة  .78
 بحسب التقرير السنوي للمعهد الدولي للبحوث ،ازدادت النفقات العسكرية في العالم:  اف ب- ستوكهولم 

 مليارات 1204 بلغت ىخالل عشر سنوات حت% 37 بنسبة ،السلمية في ستوكهولم الذي نشر امس
 دوالر، اي ما  مليار528.7بلغت  حيث وقد اتت النفقات االمريكية في الصدارة،. 2006دوالر عام 

تأتي في المرتبة الرابعة بعد بريطانيا التي روسيا  أما .من مجمل النفقات العسكرية في العالم% 46يشكل 
مبيعات قد أشار التقرير من جهة أخرى إلى أن و %.12 بنسبة نحو هاازدادت نفقاتفقد وفرنسا والمانيا، 

 290 سنة، وبلغت ى مدى عل2005في % 3 ابرز مئة شركة عالمية سجلت زيادة بنسبة ىاالسلحة لد
  .مليار دوالر

  12/6/2007القدس العربي 
  

 لون واحد يبدد الهاجس األمني: الرشيدية .79
في مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور، " منظمة التحرير الفلسطينية"ال لون يعلو فوق لون : كامل جابر

اقبة أمنية على بعد خمسين متراً من حاجز إذ تتمركز عند مدخله فصيلة مر. أمنياً وسياسياً واجتماعياً
 .الجيش اللبناني، وتتوزع الحواجز والنقاط األمنية والعسكرية في مختلف أرجاء المخيم

شهداء االنتفاضة أو ". الشهداء"ياسر عرفات، ثم صور " أبو عمار"وال صورة ترتفع فوق صورة 
، إضافة إلى أسماء لمناضلين زركشت "حماس"حتى " فتح"االنتفاضات في فلسطين، قادةً وأفراداً، من 
 .الجدران، ولفتية قرروا الدخول في التجربة

وال صوت يعلو غير الهدوء في المخيم الواقع بين السهل الزراعي األخضر الحاضن مئات المزارعين 
ية هكذا يمارس مخيم الرشيد .الفلسطينيين، والبحر المستقيم على طول الناحية الغربية لصور المدينة

فاإلجراءات األمنية للجيش اللبناني عند مدخله تقلّصت بعد رسائل طمأنة من . حياته اليومية كالمعتاد
 .عائالت المخيم تدحض الفوضى، وإجراءات لمنظمة التحرير تزيد في االطمئنان

 اكتفاء ذاتي
 ال يزيد عدد سكانه هنا يعيش األهالي اكتفاء ذاتياً، وخصوصاً مع وجود كثافة سكانية في المخيم الذي

فكلّما ارتفعت وتيرة الوالدات، رافقتها هجرة أجيال نحو الخارج أو . على عشرين ألفاً منذ وقت طويل
الغرب أو الخليج بحثاً عن فرص عمل، أو حتى إلى الخارج القريب من المخيم، بحثاً عن سكن أرحب، 

ادية لبعض العائالت التي كانت في في مدينة صور والجوار، وال سيما بعد تحسن األوضاع االقتص
يتّصف مخيم الرشيدية بتطور نسبي، من شاطئ يلقّن بحره أبناء المخيم كلهم فن . ألمانيا أو الخليج

وثالثة مالعب شجعت الرياضة ". من ال يجيدها، فمن الطبيعي أن يكون من خارج بيئته"السباحة، و
 كنيستان تشيران إلى قاطنين سابقين، ومساجد ثالثة، ونمتها، ومدارس مختلفة محتشدة بالطالب، وكذلك

ودور للكشافة، ودكاكين تنتشر في مختلف الشوارع واألحياء، ومقاٍه ومطاعم ومستشفى للهالل األحمر 
الفلسطيني، وبعض مختبرات وصيدليات وعيادات لألونروا وأخرى خاصة، ومحطات للوقود، وفيض في 

مع جارته مدينة صور وتكمل ) قناة" (مشروع"من المخيم وتسقيه بـالمياه من ينابيع وأنهار تتفجر 
 .الجديد والقديم: دورتها في المخيمين

الراسمة بصماتها هنا وهناك، حتى على الشاطئ، وساهمت في " الفقر"كّل هذه المعالم ال تمحو مظاهر 
فطبيعة المخيم محافظة، . الخروج على األصول والعادات وضابط الدين"من دون " الرشيدية"تنظيم حياة 

، يقول الزميل إحسان "إذ ال يمنع الفتاة مثالً من السباحة، لكن بلباس محتشم حتى لو أتت من أوروبا
 وحدة سكنية 150وعلى رغم تراجع تقديماتها فهي تبني اليوم نحو "ويشير إلى أن األونروا . الجمل

 في الرشيدية، ومع ذلك تعتبر الحركة 30لحاالت العسر االقتصادي الشديد في مخيمات صور، منها 
 تنظّفان زقاقاً داخلياًتنظّفان زقاقاً داخلياً".العمرانية بطيئة
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ساهمت بعض الدول المانحة في توفيرها وإعادة بناء المدارس "ويتحدث الجمل عن بنى تحتية مقبولة 
المشكلة األكبر هي عدم روضات وأندية أطفال، لكن : وترميمها وتقديم مساندة للمنظمات غير الحكومية

 في 70 أو 60توافر فرص العمل ألصحاب المهن الحرفية، فتصل نسبة البطالة في بعض المواسم إلى 
القسم األكبر من األهالي كان "ويوضح أن ".  في المئة من سكان المخيم35المئة لطبقة تشكل أكثر من 

واء في رعايتها أو قطف الليمون أو حرث ، س1948يعتمد على العمل في البساتين منذ التهجير بعد عام 
اليوم تطورت اآلالت الزراعية، وجرى استبدال بساتين الحمضيات ببساتين الموز، . الزرع والفالحة

وجاءت نكبة القنابل العنقودية لتلقي بحملها على العمال الذين سقط العديد منهم شهداء أو معوقين جراء 
 ".هم من تتجاوز أعمارهم خمسين وستينانفجارها، وبات من يزرع سهل المخيم 

 رواتب متأخرة
الوضع يختلف بالنسبة إلى صائدي السمك الذين يصل عددهم إلى مئتين ويؤدون دوراً ملموساً في الحياة 

وقد جرى تنظيم عملهم عبر ميناء صور، بالتوافق مع المرجعيات اللبنانية المختصة، . االقتصادية للمخيم
لذلك لن تتحرك مراكبهم إال مع مراكب صيادي . ة صيادي األسماك في الجنوبودمجوا في إطار نقاب

 ".التزاماً بالقانون"صور وتنام في الميناء 
األمر الثالث الذي يعتاش منه األهالي، هو الرواتب التي كانت تصل من منظمة التحرير من فلسطين، 

بعد أزمة السلطة الفلسطينية، "ؤال، أنه فيوضح أحدهم، رداً على س. والتي توقفت منذ نحو أربعة أشهر
يضاف إلى أن الجهة المسؤولة عن الجانب اإلنساني ". باتت الرواتب تأتي منتقصة كل عدة أشهر

كل هذه األمور تلقي بتبعاتها . قلّصت من خدماتها، بعد معاناتها عجزاً مستمراً" األونروا"واالجتماعي 
 .ممسوك فيه وال حوادث تعكّر صفو القاطنينعلى المخيم، ويخفف من وطأتها أن األمن 

لذلك يتحرك أمين سر منظمة التحرير في لبنان سلطان أبو العينين فيه، بهامش كبير من الحرية واألمن 
فأبو العينين . ، يقول أحد المقربين ويجعله منطلقاً لقيادته"ال يمكن توافرهما في مخيم آخر، على اإلطالق"

" مرافقين"جتماعية والصحية، يناقش، وال يتردد في االستفسار من مستشار أو يستقبل طلبات الحاالت اال
، وبطبيعة الحال "عين الحلوة"، ثم يرتفع الصوت المعلن مواقف تجاه ما يجري في )مسلحين باستمرار(

م هذا وكما ساه .منفعالً أحياناً، مكرراً في أحيان أخرى ودائماً بقصد إسماع المحيطين به" نهر البارد"في 
 عائلة نزحت من قرى 400خالل عدوان تموز وآب العام المنصرم في استقطاب نحو " النسبي"األمن 

شرق صور، وخصوصاً من شيحين ويارين وجوارهما، ها هو اليوم يستقبل عائالت من مخيم نهر 
 .البارد، وكذلك من عين الحلوة

 "البارد"نازحو 
يم الشمال ينبعث صراخ األطفال، وفي الشارع المقابل، كما في المبنى الحاضن للعائالت النازحة من مخ

في مختلف طرق المخيم وأزقتها، يعبر فتية وشبان، بقصات شعر حديثة، وبلباس أنيق، يذرعون الطرق 
 .ذهاباً وإياباً

العام الدراسي يوشك على االنتهاء، واالمتحانات باتت قريبة، . في الخارج تلميذات عائدات من مدارسهن
، "يجري استقطابهم في بيوت األقارب حتى اآلن: "ك لم يفتح أبناء المخيم المدارس الستقبال النازحينلذل

أي إجراء يتخذه الجيش اللبناني عند مدخل المخيم، فالجيش يعيش وضعاً "يقول إحسان الجمل، متفهماً 
اجز عند مدخل المخيم لنا ح. غير طبيعي، ونحن ندرك أنها حالة طورائ، ولذلك ال نشعر بقلق واستياء

يبعد خمسين متراً من حاجز الجيش، رفع هو اآلخر من حالة التأهب واالستنفار، من أجل توفير سياج 
أمني إلخوتنا في الجيش اللبناني، ألنه، مهما ادعينا المثالية، يبقى الخوف والقلق مشروعين من أي تهور 

 ".نيةغير مقبول ال يمت بصلة إلى ثقافتنا وتربيتنا الوط
 طفالً من أبناء 24 فرداً من مخيم نهر البارد، بينهم 42وفي منزل أبو جمال كمال مشعل الذي حّل فيه 

 .مصطفى محمد ربيع وأحفاده وأقاربه
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يقع في : "تعرض للقصف منذ اليوم األول" البارد"يروي مصطفى أن المبنى الذي يملكه وأوالده في 
أصيب منذ اليوم األول، مع العلم بأنه ال وجود .  شقق6ف من الجهة الجنوبية الغربية للمخيم ومؤل

ثم انهمرت القذائف : "، ثم يتابع"والعلم عند اهللا"، ويستدرك بجملة اعتراضية "لجماعة فتح اإلسالم بيننا
على بيوتنا وبيوت الجيران مع أنه ال انتماءات سياسية لي ولهم، أنا أملك فرناً، كلّفني مئة ألف دوالر بعد 

مل في الخليج، تعرض هو اآلخر للقصف، لذلك حملت عائلتي وانتقلت إلى منزل والدي القديم ع
واجتمعنا فيه نحو مئة نفر، ومع اشتداد القصف خرجنا وأتيت بعائلتي إلى األقارب هنا الذين لم يقصروا 

 ".معنا، هم والجمعيات وغيرهم
لخوف والقلق بعد إعالن منظمة فتح اإلسالم ويسرد مصطفى ربيع وأبناؤه كيف أنهم بدأوا يشعرون با

ثم دخول حافالت : "يقول ابنه فؤاد". وخصوصاً بعد خالف أحد عناصرها مع أحد أبناء المخيم"نفسها، 
تقّل عشرات الركاب منهم، هذا األمر يعرفه كل أبناء المخيم، ويسألون كيف عبرت هذه الحافالت إلى 

 ".لحواجز المعنية، حتى بتنا نحن من يدفع ثمن هذه المغامرة؟داخل المخيم من دون رقابة النقاط وا
 هجرات... هجرة

حروب لبنان "يكاد مخيم الرشيدية اليوم يكون خارج ، القنابل العنقودية حدت من عمل األهالي في السهل
لترتمي في أحضان " نهر البارد"، لوال عائالت قليلة قدمت إليه تحمل هموم النزوح من "والمخيمات
وربما تكون هذه المرة األولى التي ينجو فيها هذا المخيم من تبعات ما يحصل وهو المرهق . األقارب

فقد كان عام . 1982بأكثر من تهجير وحرب كانت أقساها في فترة السبعينيات وأعنفها بعد اجتياح عام 
لم يتبدل اسم .  منطلق التهجير األول نحو الرشيدية والبص والبرج الشمالي في منطقة صور1948

 إبان االنتداب 1936المخيم عن الرشيدية بعدما كان يأوي العائالت األرمنية والمسيحية منذ عام 
وألن السلطات اللبنانية قررت نقل عائالته األولى إلى الدورة وبرج حمود في بيروت، سكن . الفرنسي

 ".مخيمها"في الفلسطينيون المهجرون مع بعض العائالت األرمنية التي قررت البقاء 
 كيلومتر مربع، ونُقلت إليه عائالت 2،5 ُأنشئ المخيم الجديد في الرشيدية لتغدو مساحته 1963عام 

بعدما أجبرتهم الدولة اللبنانية على " البص"في " حواسة"في بعلبك ومن ساحة " غورو"فلسطينية من ثكنة 
 .المغادرة بسبب اآلثار في منطقة صور

 حملة تهجير جديدة بسبب القصف اإلسرائيلي المستمر على المخيم، فتركت أواخر السبعينيات بدأت
 ويسبب هجرة شبه جماعية بعد تدمير كبير، ثم 1982العائالت األرمنية الباقية نهائياً، ليأتي اجتياح عام 

في مغادرة " حرب المخيمات"وساهم حصار حركة أمل لمخيم الرشيدية بسبب . كانت عودة منتقصة
 العائالت نحو الدول اإلسكندنافية واألوروبية، وخصوصاً ألمانيا، بحثاً عن مالذ اقتصادي يبدل العديد من
 .أوضاعها

ومع ذلك، ما زال المخيم المسيج بالمساحات الخضراء المنتشرة في البساتين والسهل، وبوفرة المياه 
تردها ماالً يعزز البقاء، الحلوة والمالحة، يرسل خيرات أرضه إلى أسواق مدينة وصور وجوارها، ويس

  .على أمل الحد من الهجرة، أو باألحرى من الهجرات المتالحقة
  12/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  صراع من أجل البقاء.. قادة الفلتان األمني .80

  فوزي برهوم 
باً المتوقع كان واضحاً و كما تعودنا من عدونا كونه ال يعرف سوى لغة اإلجرام و االنتقام؛ أن يشن حر                  

بال هوادة على قطاع غزة يستهدف فيها كل شيء يمت إلى المقاومة ويحث إلى الوحدة أو يـدعو إلـى                    
إيجاد أي معالم لنواة تحررية تدعم باتجاه الحقوق والثوابت الفلسطينية أي كان شكلها ولونها، والمتوقـع                

تها ال لسبب إال أننا في كل مرة        أيضا بكل وضوح أننا في حماس كلما أطفئنا ناراً للفتنة التي تجرعنا ويال            
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نفضح فصول المؤامرة ونكشف النقاب عن االنقالبيين والمجريين والتدميرين؛ أن تبقى السموم في عظام              
و هياكل بعض األفاعي السامة ويظل ذيلها يلعب حتى بعد أن تدوسها بقدمك وعصاك وبالحجر ظناً منها                 

ألخير، مع احترامي لفصيلة األفاعي فإنها ال تتعدى إال على          أنها ربما تنتقم لنفسها ولو كانت في رمقها ا        
  .من اعتدى عليها وعلى العكس ربما لها أيضا فوائد كثيرة

والرمق األخير لنهاية الفصل األخير من فصول المؤامرة وليست الجديدة بل المبرمجة والهادفة وبقيـادة               
لون وربما لعلمهم أن ليس لهم خطوط رجعة في         الفئة الباغية؛ حيث أنهم ال يدرون أو أنهم يدرون ويتجاه         

ظل الوحدة وحكومة الوحدة و تطبيق القانون واستقرار الحالة األمنية حيث أن الكل ينتظـر مـصيرهم                 
المحتوم إما العار و إما الدمار، وهم يعلمون أيضا أن الطائرات المروحية األمريكية التي نقلت عمـالء                 

ل وأبقت على الكثير يلقون مصيرهم المحتوم إما العار أو الـدمار، وأن             األمريكان من فيتنام هربت بالقلي    
من جنوب لبنان لم تصل كلها و لم تحمل كل العمالء والقتلـة             " اللحدية"الحافالت التي أقلت المجموعات     

والمجرمين ألن لبنان تحررت والحافالت تعطلت و كل محاوالت النفخ فيهم مـسبقا أو إنقـاذهم الحقـا                  
  . يبقى لهم ولمستقبلهم سوى العار أو الدمارفشلت فلم

فهل يا ترى اتفاق مكة وحوارات القاهرة سيسدل الستار على الجـرائم التـي ارتكبـت بحـق العلمـاء                
والمؤسسات والجامعات والمساجد و القيادات؟ وهل المصلحة الوطنية تعني أن يبقى هؤالء أحرار طلقاء،              

اق مكة والمصالحة الوطنية هم يعتبرونها استراحة مجرم تلفح         ونبقى نحن نعض على جراحنا؟ أم أن اتف       
    !بعباءة الشيطان وفي ثياب الواعظين

وعلى ما بدو ليس من باب المصادفة أن يستفرد العدو الصهيوني بالمقاومة بالـضفة الغربيـة؛ فتـارة                  
سام، مستغال حالة   يستهدف شهداء األقصى وتارة يستفرد بسرايا القدس، وتارة يشن حربا على كتائب الق            

التهدئة الجزئية التي أصبح ال مبرر لها تحديداً بعد كل هذه الجرائم التي يرتكبهـا االحـتالل بالليـل و                    
بالنهار ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي نفس الوقت نرى استفراداً مشابها في غزة لكتائب القسام والقوة                

دي عناصر مسلحة لألسف الشديد تابعة لحركـة فـتح أو           التنفيذية في جرائم قتل وتصفية لقياداتنا على أي       
والسؤال يا تـرى    .. أطراف في األجهزة األمنية، بعد أن اعتمروا معا في مكة وتعلقوا في أستار الكعبة               

ومعذرة على هذا السؤال حتى هذه اللحظة في حال أن الحكومة ووزارة الداخلية تحديـدا لـم تمـارس                   
لقومي مازال طي المراسيم وإعادة هيكلية وتنظيم وصـياغة األجهـزة           صالحياتها بعد، ومجلس األمن ا    

األمنية يحتاج إلى رؤية وخطة واهللا اعلم متى تخرج إلى حيز التنفيذ، وواضح أنه من خـالل اسـتمرار                   
خطف الصحفي مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية و عملية إطالق الرصاص على مدير عمليات الوكالة في               

 في شهر مايو المنـصرم      – حالة قتل و خطف وتعذيب       140د اتفاق مكة و أكثر من       غزة كلها جاءت بع   
 مارستها فرق الموت و الفئة الباغية في حركة فتح ضد عناصر وقيادات حركة حمـاس، ورغـم      - فقط

أننا في كل مرة نعطي تفاصيل الجريمة لرئيس السلطة وللفصائل و للوفد األمني المصري، و لألسف لم                 
عاً الغطاء التنظيمي وال تجريماً وال اعتقاال للفاعلين، وال شيء سوى المـرور عليهـا مـر                 نشهد ال رف  

الكرام، وكأن الحدث في دولة أخرى أو في مكان آخر، مما حدا بهؤالء أن يستمروا في أجندتهم فدمروا                  
ـ                  د حكومات فتح وحكومة حماس واليوم هم في استهداف واضح لحكومة الوحدة الوطنيـة بـدليل أن أح

أهدافهم واضحة المعالم وأهداف انتقائية تمس عالقة حكومة الوحدة بالمنظومة الدولية في اللحظة التـي               
يتطلع فيها الجميع إلى كسر الحصار وإحداث فجوة في المنظومة الدولية لدعم عدالة القضية الفلـسطينية                

رات االيجابية التي تأتينا مـن      والوقوف إلى جانب حقوقنا وثوابتنا، وواضح أنهم ال يروق لهم هذه المؤش           
الغرب للتعاطي بشكل ايجابي وجدي مع حكومة الوحدة الوطنية ولذلك اسـتهدفوا الـصحفيين األجانـب         
ومدير عمليات الوكالة في قطاع غزة و اهللا أعلم أين هي أهدافهم التالية، وعلى ما يبـدوا أن فرصـتهم                    

لوحدة الوطنية و تطبيق الخطة األمنية بدأت تتضاءل،        بالبقاء في ظل بقاء الوحدة الوطنية ونجاح حكومة ا        
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وفرصهم في البقاء في ظل إعادة هيكلية وتنظيم األجهزة األمنية بدأت تنحصر فهم في صراع من أجـل                  
  .البقاء

وبالتالي ما هو مطلوب من حكومة الوحدة الوطنية والفصائل الفلسطينية ورئيس السلطة أن يسارعوا في               
ت الخارجية والفئة الباغية بالخطوات العملية والقرارات الحازمة ألن أفعالهم تـدل            محاصرة ذوي األجندا  

  .أنهم في النزع األخير فهم في صراع من أجل البقاء
  11/6/2007 قدس برس

  
  نهر البارد والوضع الساخن .81

 بشير زعبيه
مر طبيعي ومتوقع  سيحسم الجيش اللبناني معركته في مخيم نهر البارد الفلسطيني اليوم أو غدا وهو أ

العسكري : وبتعبير آخر كل الغطاء اآلن لهذا الجيش.. حسب المعطيات المتوفرة وتصب جميعها في كفته
والسياسي، الحكومي والشعبي، الموالي والمعارض، العربي والدولي بل حتي الفلسطيني، بينما ال غطاء 

كلة اساسا مهما كانت األسباب الظاهرة ولن تكون هذه هي نهاية المشكلة بل ليست هذه هي المش.. لآلخر
ظهور ما يسمي (أو مهما حاول البعض ربطها بأسباب ظاهرة، سواء ارتبطت هذه األسباب بالحدث 

اقرار المحكمة الدولية التي ستنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء (أو بالتوقيت ) بتنظيم فتح االسالم
كان ال بد أن يحدث ان في هذا المخيم أو في غيره من فان شيئا ما ) اللبناني السابق رفيق الحريري

 .. المخيمات الفلسطينية المنتشرة في لبنان
أما الجبل فهو المخيمات .. ان ما نراه اليوم عبر أحداث مخيم نهر البارد هو رأس جبل الجليد المغمور

قاء هذه القنبلة ما هو واقع هذه المخيمات وكيف يعيش ساكنوها ومن المسؤول عن وجود وب.. نفسها
هو ) نهر البارد(مخيم : ولنتوقف قليال عند هذه المعطيات علي سبيل المثال.. المؤجلة منذ ستين عاما

 - عين الحلوة -برج البراجنة  (1967 ونكسة 1948واحد من أربعة عشر مخيما أقيمت ما بين نكبة 
 -: ويفل)  الجليل- نهر البارد -ص  الب- تل الزعتر - مخيما صبرا وشاتيال - المية ومية -الرشيدية 

توجد في خمس مناطق ومدن لبنانية هي )  النبطية- ضبية - البداوي - البرج الشمالي -مار إلياس 
 ألف 400يقطنها حسب آخر االحصائيات المتداولة حوالي ) بيروت، طرابلس، صيدا، صور، والبقاع(

تقريبا في ظروف لو لم نرها علي األرض من مجموع سكان لبنان % 11الجئ فلسطيني يشكلون نسبة 
حاضر بائس ومستقبل .. اكتظاظ، بطالة، فقر وبؤس، عزلة وتهميش.. لقلنا مستحيلة وليس صعبة فقط

 ألف شخص في مساحة ال 40 علي سبيل المثال يعيش - الحدث -في مخيم نهر البارد .. مجهول
ناه مثاال باعتباره أكبر هذه المخيمات فيتجاوز اذا أخذ) عين الحلوة (تتجاوز الكيلومتر مربع أما مخيم 

برج ( ألف نسمة في مساحة حوالي كيلومتر مربع ونصف الكيلومتر، وفي مخيم آخر 70عدد سكانه 
وقد ظلت مساحات المخيمات ..  متر4.4 فردا في حجرة واحدة ال تتعدي مساحتها 13ينام كل ) البراجنة

كان عدد سكان مخيم نهر  (1948تة أضعاف ما كان عليه عام كما هي بينما تزايد عدد سكانها ليصل س
وفوق كون هذه المخيمات تعكس الواقع الفلسطيني تحت )  نسمة40000 نسمة فأصبح اآلن 6000البارد 

االحتالل االسرائيلي بتناقضاته وتجاذباته فلم تكن بعيدة يوما عن التناقضات والتجاذبات االقليمية بل 
ن في صلبها سببا أو ضحية، اذ شهدت جميع أشكال الحروب، من حرب الشقيق كانت في عديد األحيا

لذلك .. الي حرب العدو وعاشت مختلف صنوف الحصار، من حصار الشقيق أيضا الي حصار العدو
ربما .. فان ما يجري في مخيم نهر البارد ان كان األخير في شكله فلن يكون األخير في عمقه ومضمونه

المحكمة (وال تتعلق بتوقيت ) فتح االسالم(مسألة ليست مسألة تنظيم ما يسمي بـيعرف الجميع أن ال
فقد شهدت المخيمات .. مهما كانت التأويالت والتحليالت والمقاربات التي تريدها غير ذلك) الدولية

قبل و) الفتح(تلك ) اظهار(نفسه أحداثا أكثر مأساوية وأعنف دموية قبل ) نهر البارد(الفلسطينية ومنها 
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اذا حسم الجيش .. ولعل السؤال الحاضر اآلن والذي سيبقي قائما هو ماذا بعد؟.. هذه المحكمة) توليد(
وقامت ) فتح االسالم(اللبناني معركته هل سيعود كل عسكري الي ثكنته وكل مدني الي بيته ويقال انتهت 

يد األسئلة؟ وستكون أسئلة هل ينتهي التساؤل أو أن الباب سيفتح علي مز! المحكمة وانتهي كل شيء؟
ما الذي سيتغير في واقع المخيمات؟ اال يوجد ألف سبب كاف الستنساخ ما حدث ولو في : مشروعة

صيغ أخري؟ كم سيكون عدد سكان المخيمات بعد عشر سنوات وأكثر؟ الي أي مدي سيتحمل سكان 
يعاب ضغط المخيمات ولماذا المخيمات هذا الضغط المستحيل؟ بل الي أي مدي سيتحمل هذا اللبنان است

نهر (يتحمله وحده وهو غير القادر حتي علي تحمل واستيعاب سكانه؟ هل يمكن أن تفتح أحداث مخيم 
؟ ما !ملف مشكلة الالجئين الفلسطينيين وأين يقع هذا الملف في أجندة المفاوض العربي ومبادراته) البارد

 لماذا يتجاهل المجتمع الدولي السبب الحقيقي لمشكلة البدائل التي يتم طبخها للتعاطي مع هذه المشكلة؟
الالجئين الفلسطينيين وهو االحتالل االسرائيلي؟ ولماذا ينكر عليهم حق العودة الذي أقرته مؤسساته 

التي نصت صراحة علي وجوب ) 11 الفقرة 194(الدولية قبل ستين عاما من خالل القرار الدولي رقم 
قت ممكن بل ودفع التعويضات حتي لمن لم يرغب في العودة؟ ولماذا ال السماح بالعودة، في أقرب و

يتخذ مجلس األمن قرارا الجبار االسرائيليين علي تنفيذ هذا القرار بالسرعة نفسها التي اتخذها بشأن 
ومع احترامي .. اقرار المحكمة الدولية، واستنادا الي الفصل السابع كما استند اليه في قرار المحكمة

ومكانة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري فان قضية اغتياله تبقي قضية فرد أما قضية لروح 
 .الالجئين فهي قضية شعب

لن يجادل أحد الدولة اللبنانية في ضمان حقها في سيادتها علي أرضها واتخاذ ما تراه مناسبا من الوسائل 
ان من يضمن ذلك .. ي العودة الي ديارهم؟فمن يضمن حق الالجئين الفلسطينيين ف.. لتحقيق ذلك

والي أن يتحقق ذلك فستبقي المخيمات الفلسطينية في لبنان مخزنا .. سيضمن السالم الحقيقي في المنطقة
 .ومنتجا لما هو أعظم

 12/6/2007القدس العربي 
  

  !أيها الفلسطينيون... إنها معركة الضفة الغربية .82
  خيراهللا خيراهللا

 واألرقام التي كان معموالً بها في تلك السنة، ثم 1967لي الخرائط واألرقام، خرائط تكفي نظرة سريعة إ
إجراء مقارنة مع ما آلت إليه األوضاع في الضفة الغربية بعد أربعين سنة من االحتالل، للتأكد من حجم 

 .الكارثة التي حلّت بالشعب الفلسطيني
 مئتين وثمانية 2007ن في الضفة الذي بلغ في السنة بين األرقام المخيفة عدد المستوطنين االسرائيليي

 .وستين ألف مستوطن، أي نسبة تسعة في المئة من سكّان الدولة اليهودية
ومن ال تخيفه األرقام ما فيه الكفاية، بما في ذلك أن متوسط الدخل الفردي لإلسرائيلي يتجاوز سبعة 

عليه أن يتمعن . ني، عليه أن يتمعن في الخرائطعشر ألف دوالر في السنة في مقابل ألف دوالر للفلسطي
في عدد المستوطنات المقامة علي األرض الفلسطينية وعدد الحواجز وعدد الطرقات الخاصة 
بالمستوطنات التي ال يحق للفلسطينيين سلوكها وأخيراً في الجدار األمني الذي يكشف نية اسرائيلية 

 .واضحة في فرض أمر واقع جديد علي األرض
انسحب االحتالل من قطاع غزة صيف . يتمثل األمر الواقع الجديد برسم حدود إسرائيل من جانب واحد

كان الهدف من االنسحاب التخلّص من .  من دون التفاوض مع السلطة الوطنية الفلسطينية2005العام 
يني استثمار لم يحسن الجانب الفلسط. غزة ومن كّل ما تجسده من بؤس وكثافة سكانية وفوضي سالح

علي العكس من ذلك، تكفّل بالترويج للسياسة . االنسحاب اإلسرائيلي من غزة وتوظيفه في مصلحته
 . مبدأ ان ال وجود لشريك فلسطيني يمكن التفاوض معهىاإلسرائيلية المستندة ال



  

  

 
 

  

            35 ص                                      750:                    العدد             12/6/2007الثالثاء : التاريخ

ات مع بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، نسي العالم إن الخطوة اتخذت من دون أي نوع من المفاوض
الجانب الفلسطيني، علماً بأن هناك اتصاالت ومشاورات مستمرة بين الجانبين وأن أقّل ما يمكن أن يفعله 

سقط الفلسطينيون في فخ . االحتالل في مثل هذه الظروف هو التنسيق مع الجهة التي ستحّل مكانه
 .جاءت فوضي السالح لتطغي علي كّل ما عداها. االحتالل

 االنسحاب اإلسرائيلي سوي أن الدولة اليهودية تركت غزة للفلسطينيين، فإذا بهم يتقاتلون لم ير العالم من
لم تفهم حركة . في ما بينهم من جهة ويطلقون الصواريخ علي مناطق سكنية في إسرائيل من جهة أخري

 .مثل حماس معني االنسحاب اإلسرائيلي
ط المقاومة بمقدار ما أنّه نتيجة قرار متّخذ لم تفهم خصوصاً مغزي االنسحاب الذي لم يكن تحت ضغ

ببرودة يقضي باالنسحاب من القطاع لإلمساك بطريقة أفضل بالضفة الغربية، او علي األصح بجزء ال 
 .بأس به منها وضمه نهائياً إلسرائيل

هذا علي األقل ما أعلنه من دون مواربة أحد مستشاري أرييل شارون، رئيس الوزراء االسرائيلي 
 االنسحاب من ىتذاك وصاحب نظرية القرارات األحادية الجانب، لدي شرحه األسباب التي دفعت الوق

 .القطاع
بعد أربعين عاماً علي حرب األيام الستة التي غيرت كّل المعطيات في الشرق األوسط وولّدت مزيداً من 

بار المسؤولين االسرائيليين الالجئين الفلسطينيين، تبدو المعركة محصورة بالضفة الغربية التي عاد ك
 . يقولون إنّها ليست أرضاً محتلة بل أنها أرض متنازع عليها

وكان الفتاً تأكيد شمعون بيريس نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في كلمة ألقاها في السادس عشر من  
د من الحائزين مايو الماضي علي هامش اللقاء الذي يعقد سنوياً في مدينة البتراء األردنية ويحضره عد

 .علي جائزة نوبل انه يرفض كلمة االحتالل لدي الحديث عن الضفّة الغربية
وكان يعبر بذلك عن وجهة نظر واضحة تدعو الي التفاوض في شأن مستقبل الضفة وفي شأن ما تريد  

 .إسرائيل ضمه من أراضي الضفة، اضافة الي القدس طبعاً
بير من الفوضي التي سادت في غزة وهي المستفيد األول واألخير ال شك أن إسرائيل استفادت الي حد ك

من عملية استخدام الشعب الفلسطيني في معارك ال عالقة له بها من قريب أو بعيد كما يحصل في لبنان 
في لبنان، لجأ النظام السوري الي خلق عصابة تضم فلسطينيين وعناصر من جنسيات عربية . حالياً

سالم وذلك لتأكيد أن في استطاعته إشعال حرب جديدة في المخيمات الفلسطينية في  اال-وسماها فتح 
لبنان رداً علي إقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة المحكمة الدولية التي يتوقع أن تنظر في الجرائم 

 .المرتكبة في الوطن الصغير علي رأسها جريمة اغتيال رفيق الحريري
ب في خدمة المشروع اإلسرائيلي وال شيء غير المشروع اإلسرائيلي في الضفة ما يدور في لبنان يص

الهدف مما يجري نزع أي صفة عن الفلسطينيين وإظهارهم في مظهر من ال هم له سوي . الغربية
االعتداء علي اآلخرين، حتي في البلدان التي استضافتهم وقدمت ما تستطيع تقديمه لهم علي الرغم من 

ولبنان أفضل دليل علي ذلك، إذ يستضيف مئات آالف الالجئين .  المحدودة وأوضاعها الصعبةإمكاناتها
 علي الرغم من صغر مساحته وموارده المحدودة ومشاكله الداخلية التي هناك من يسعي 1948منذ العام 

 .الي حشر الفلسطينيين فيها حشراً
رائيل توصلت الي اتفاق سالم مع مصر في إس. يبدو الخطر علي الضفة الغربية أكثر من أي وقت مضي

وما لبثت أن انسحبت من غزة قبل أقل من .  من القرن الماضي وانسحبت من كّل سيناء1979العام 
وانسحبت من جنوب لبنان في العام . 1994كذلك، توصلت الي اتفاق سالم مع األردن في العام . عامين
 عرفات، رحمه اهللا، الزعيم التاريخي للشعب  بغية إحراج الجانب الفلسطيني وجعل ياسر2000

الفلسطيني، يعتقد أن مجرد سقوط مئتي قتيل إسرائيلي سيحمل الدولة اليهودية علي االنسحاب من الضفة 
علي . وكانت النتيجة ان سقط ألف قتيل إسرائيلي ولم يحصل انسحاب. الغربية من دون قيد أو شرط
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 المدن واألراضي والقري التي كان سبق له ان أخالها بموجب العكس من ذلك، عاد جيش االحتالل الي
 .اتفاق أوسلو واالتفاقات التي تلته

هذا ما أكّده رئيس الوزراء أيهود أولمرت في . اآلن، يمكن إلسرائيل االنسحاب من الجوالن المحتل
ه لن تقوم قيامة سيحصل االنسحاب من الجوالن بعد التأكد من أنّ. رسالته األخيرة للرئيس بشّار األسد

للبنان كدولة ديمقراطية مزدهرة ذات وجه حضاري تعددي نقيض للعنصرية التي تميز دولة إسرائيل 
وبعد التأكّد أيضاً من أن الشعب الفلسطيني سيظل وقوداً صالحاً لالستخدام في كل المعارك التي ال تخدم 

 مثل معركة مخيم نهر البارد في شمال أي أن هذا الشعب سيظل يتلهي بكل المعارك،. مصلحته في شيء
 .لبنان، ما عدا معركته الحقيقية في الضفة الغربية

هل يتفهم الفلسطينيون . من خالل الخرائط واألرقام، يتبين أن الهم اإلسرائيلي الوحيد هو الضفة الغربية
ارات التي يطلقها رئيس ذلك قبل فوات األوان، هذا إذا لم يكن األوان فات فعالً، ويتنبهوا الي أن الشع

الحكومة السيد إسماعيل هنية ال معني لها بمقدار ما أن الشيء الوحيد الذي يمكن ان ينفع القضية ويساهم 
. في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضفة يتمثّل بالسعي الي تأكيد أن هناك جانباً فلسطينياً يمكن التفاوض معه

 .أي أن هناك شريكاً فلسطينياً
ك؟ الجواب بأن الحاجة اليوم قبل غد الي تجاوز اتفاق مكة الذي تبين أنّه ال يصلح ألن يكون كيف ذل

 .أكثر من اتفاق لوقف النار بين فتح و حماس والعمل علي بلورة برنامج سياسي واضح كل الوضوح
تح و حماس من دون هذا البرنامج السياسي الواضح الذي يؤكد استعداد الجانب الفلسطيني كلّه بموافقة ف

والسلطة الوطنية، رئاسة وحكومة، لتقديمه الي العالم والقول له ان الشعب الفلسطيني يقبل حل الدولتين 
ال أمل ... علي أرض فلسطين وأنّه الضحية وليس المجرم وأن اإلرهابي الحقيقي من يمارس االحتالل

 .في تحقيق خطوة الي األمام في مواجهة ما تسعي إسرائيل الي تحقيقه
اذا لم يفعل الفلسطينيون ذلك اليوم قبل غد، لن يمر وقت طويل إالّ ويكون عدد المستوطنين في الضفة 

لن يمر وقت طويل إالّ ويكون الجدار األمني . الغربية نصف مليون وليس مئتين وثمانية وستين ألفاً فقط
 .اكتمل

يفترض في الفلسطينيين . الضفة الغربيةمن سيتحدث عندئٍذ عن دولة فلسطينية قابلة للحياة؟ أنها معركة 
التنبه الي ذلك بدل الظهور للعالم في مظهر من يقاتل الجيش اللبناني علي أرض لبنان او في مظهر 
الشعب الذي ليس قادراً علي حماية صحفي أجنبي ارتضي االقامة في غزة اآلن جونستون مراسل هيئة 

 . من مارس الماضياإلذاعة البريطانية المختطف منذ الثاني عشر 
من في العالم سيرضي بأن تكون هناك ولو شبه دولة او شبه سلطة دولة ال تستطيع حماية صحفي أجنبي 

  .مقيم في أراضيها؟
  12/6/2007الراية القطرية 
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