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  عباس يوفّر غطاء لجرائم االحتالل ضد شعبنا بلقاءاته مع أولمرت : أبو مرزوق .1

، اللقاء الذي جمـع  "حماس"مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة موسى أبو . داستنكر  : دمشق
. ية إيهود أولمرت في القدس المحتلـة االثنـين        سرائيلرئيس السلطة محمود عباس مع رئيس الحكومة اإل       

إن هذا اللقاء يأتي في وقت يعيش فيه أولمرت أصعب لحظات حياته السياسية، حيث              " : مرزوق أبووقال  
تهٍم موجهٍة ضده من أركان حزبه، ناهيك عن تلك الموجهة من األحزاب المعارضـة              يتعرض لحمالت و  

إن أولمرت يتوجه إلى البيت األبـيض طالبـاً معونتـه           : " أبو مرزوق في تصريح صحفي     وأضاف". له
وانتشاله من المستنقع الداخلي الذي يالحقه، ومن المؤسف أن يجد أولمرت طرفـاً فلـسطينياً يقـدم لـه               

  ".  أيضاً ويقدم مصلحته على مصالح الشعب الفلسطيني العلياالمعونة
 الستكمال احتالل القدس وبعيـد      41إن توقيت اللقاء لم يكن عفوياً أبداً، ففي الذكرى الـ           : "وأردف قائالً 

 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، جاء هذا اللقاء، ليمثل غطاء للسياسات            884ي ببناء   سرائيلالقرار اإل 
أبو مرزوق، أن مؤسسات القرار فـي        وأكّد". ية وليؤثر تأثيراً مباشراً على الجو السياسي العام       سرائيلاإل

توجيه رسالة للشعب الفلـسطيني مفادهـا أن   " أرادت من اللقاء وفي هذا الوقت بالذات،       يالداخل االحتالل 
 والموافقـة لـدى القيـادة       السياسات التي تنتهجها السلطات الصهيونية ضد الفلسطينيين تحظى بـالقبول         

الفلسطينية متمثلة برئيس السلطة محمود عباس، وأن اإلجراءات الصهيونية المتخذة في القدس الـشرقية              
  . جاءت لتبقى ال لتُزال

وصلت إلـى طريـق     "ولفت أبو مرزوق االنتباه إلى أن العملية السلمية في ظل هذه المعطيات السياسية              
رية اصطدمت بحاجز اإلجراءات التي يفرضـها الكيـان علـى أرض            مسدود، كما أن المفاوضات الجا    

  ."الواقع
أمام هذه الحقائق كان من المفترض أن يتوجه الرئيس أبو مازن إلى فـتح ملـف المـصالحة                  " :وأضاف

 -الوطنية والبدء بها، واعتماد الوحدة سبيالً إلى مقاومة االحتالل، أما أن يرفض اللقـاءات الفلـسطينية                 
  ". ية فهو أمر مرفوض بكّل المقاييسسرائيل اإل- في الوقت الذي تجري فيه اللقاءات الفلسطينية الفلسطينية

صائب عريقات في مؤتمره الصحفي الذي عقد بعد اللقاء مباشـرةً؛           . وفي إشارة إلى بعض ما أدلى به د       
 واألسرى بقضايا   واستبدال قضية الدولة والقدس والالجئين    " اختزال القضية الفلسطينية     أبو مرزوق رفض  
، واعتبر أن أولمرت يسعى إلعطاء الطرف الفلسطيني المفاوض جرعات تخديرية يكسب مـن              "معيشية

 ". هذه الخدع ما عادت تنطلي على الشعب الفلسطيني وال على قواه الحية"خاللها الوقت، مؤكداً على أن 
  4/6/2008صحيفة فلسطين  
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  ية غامضةسرائيلالتهدئة لم يغلق واإلجابات اإلباب : بتصريحات عباس يجدد ترحيبه نيةه .2
أمـام مـساعي    " الباب لم يغلق  " اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة القيادي إسماعيل هنية أن           :غزة

ية على المطالب الفلسطينية    سرائيلاإلجابات اإل "، لكنه قال إن     "إسرائيل"التهدئة التي تتوسط فيها مصر مع       
رفع الحصار وفتح المعابر ووقف العدوان      "، مشيراً إلى تمسك الفصائل بطلبها       "طلقيكتنفها الغموض الم  

  ".ضد الشعب الفلسطيني
وجدد هنية خالل مؤتمر صحافي عقده أمس في غزة ترحيبه بموافقة الرئيس عباس على أي جهد دولـي     

ل تحقيق المـصالحة  أو عربي لرأب الصدع الفلسطيني، ووجه الدعوة إلى الجامعة العربية للتدخل من أج          
لبدء حوار وطني فلسطيني على قاعدة ال غالب وال مغلوب ومـن            "وأعلن جاهزيته   . الوطنية الفلسطينية 

  ".دون شروط، وباستحضار التحديات التي تعترض طريق الشعب الفلسطيني
 دليل قاطع على عـدم الجديـة فـي مـسيرة          "واعتبر أن مشاريع االستيطان الجديدة في الضفة الغربية         

تـشكل، شـئنا أم     ) بين الرئيس عباس وأولمرت   (المفاوضات ومسيرة التسوية، وأن اللقاءات التي تجري        
أبينا، غطاء الستمرار هذه الجرائم ضد القدس، بما في ذلك تهويدها وتعميق االستيطان الـذي يـستهدف          

  ".تعميق السيطرة على األرض وطرد الفلسطينيين منها
  4/6/2008الحياة 

  
   مع االستيطان"إسرائيل"ـأمن ل ال وفرصة السالم لن تستمر إلى ما ال نهاية: عبد الرحمن .3

ية سـرائيل استنكر أحمد عبد الرحمن، ممثل الرئيس الفلسطيني، القـرارات اإل         : يوسف الشايب  – رام اهللا 
األخيرة بالتوسع االستيطاني في القدس، عبر إنشاء مئات الوحدات االستيطانية في مستوطني جبـل أبـو        

 في حفل افتتاح المقر الجديد      ]عباس[، وبسغات زئيف، وقال في كلمته نيابة عن الرئيس        )هار حوماه (نيم  غ
 فرصة السالم لن تـستمر      إن"لديوان الرقابة المالية واإلدارية في حي المصيون برام اهللا، أول من أمس             

جديدة فـي القـدس، وسـمعنا       ية ال سرائيلسمعنا عن المشاريع االستيطانية اإل    "وأضاف   ".إلى ما ال نهاية   
 ." منـذ ثالثـة آالف سـنة       إسرائيلي مئير شطريت بأن القدس هي عاصمة        سرائيلتصريحات الوزير اإل  

وأضاف  ."إن لم تكن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، فإنها لن تكون عاصمة ألحد            "ونحن نقول   
والمفاوضات، لكن للمفاوضات حد، وتخطئ     نحن نرغب بشدة في استرداد حقوقنا عبر الوسائل السلمية،          "

كـل  " إذا اعتقدت أن بإمكانها حل مشاكلها الداخلية على حساب الحقوق الوطنية، مشددا على أن                إسرائيل
، "المستوطنات في القدس من أصغر وحدة إلى أكبر حي استيطاني ليس شرعيا، وال يمكن أن نقبـل بـه                  

  ". االستيطان مع استمرارسرائيلال سالم أو أمن إل"وأنه 
  4/6/2008الغد األردنية 

  
  بكل جهد لوضع حد لالنقسام على أساس تنفيذ المبادرة اليمنيةترحب "لمنظمةاتنفيذية " .4

 لها في مقر    عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس اجتماعاً         :  وفا –رام اهللا   
أكدت اللجنة التنفيذية انه     و . الميدانية والداخلية والسياسية    حيث بحثت التطورات   أمسالرئاسة في رام اهللا     

ومع اقتراب مرور عام على االنقالب الدموي الذي قادته حماس في قطاع غزة، ضرورة وضع حد لهذا                 
 القمة العربية األخيرة في دمـشق،       إليهورحبت بكل جهد وطني وقومي على أساس ما وصلت           .االنقسام

يذ المبادرة اليمنية بجميع عناصرها من أجل التغلب على الوضع المأساوي           حيث أكدت على ضرورة تنف    
 كل أعضائها والقوى المكونة     بإجماع ستعمل   أنهاوأكدت اللجنة التنفيذية     .الذي تمر به الساحة الفلسطينية    

وهريـة،   معالجة األمور الج   إلى العوائق أمامها، واستنادا     وإزالةكل السبل التي تسهل تنفيذ تلك المبادرة        
 .وتجنب المسائل الثانوية والجانبية القابلة للتأجيل
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ية وخططها لتحقيق مزيد من التوسع االستيطاني       سرائيلمن جانب آخر، أدانت اللجنة قرارات الحكومة اإل       
 ضـد العمليـة الـسياسية       اإلعـدام في القدس وجميع أرجاء الضفة، واعتبار هذه القرارات بمثابة حكم           

   . الشعبينومستقبل السالم بين
 ضرورة العمل المكثف مع األشقاء في مصر من اجل انجاز مـشروع التهدئـة وفـق                 "التنفيذية"وأكدت  

كما ترفض اللجنة التنفيذية لجوء حركـة        .األسس التي اقترحها الجانب المصري وعمل من اجل تحقيقها        
لوضـع حـد للمعانـاة       تهديد الشقيقة مصر وأمنها، والتشكيك بدورها المخلص الذي تبذلـه            إلىحماس  

 .الفلسطينية
 4/6/2008الحياة الجديدة 

  
   الحكومةاختيار عدد جديد من الوزراء لتوسيع: بحكومة هنيةمصدر مسؤول  .5

كد مصدر مسؤول في الحكومة المقالة انه تمـت         أ :بيت لحم من   3/6/2008وكالة معاً اإلخبارية    نشرت  
وقال المصدر   .ء لتوسيع الحكومة الحالية برئاسة هنية     الموافقة المبدئية على اختيار عدد جديد من الوزرا       

حمد أانه جرت الموافقة المبدئية على اختيار سعيد صيام لوزارة الداخلية، و          " معا"في حديث خاص لوكالة     
 ألسماءكد المصدر انه يجري تداول      أو . العيسوي للنقل والمواصالت   وأسامةالكرد للشؤون االجتماعية،    

كـد  أو . بخصوصها لم تنتـه    المشاورات أن إالارها لشغل وزارة التربية والتعليم،       الختي أخرىفلسطينية  
 جاءت للتخفيف عن الوزراء الذين بحوزتهم ثالث وزارات، حتى يتسنى لهم            المشاورات هذه   أنالمصدر  

  . وجهأكملالقيام بواجباتهم على 
لحركـة وسـعت     ا إن قال مسؤول بارز فـي حركـة حمـاس           :غزةمن   3/6/2008رويترز  وأضافت  
وقال مسؤول حكومي    . حكومة غزة  إلى ستة وزراء     بإضافة  في قطاع غزة يوم الثالثاء     ]حكومتها[إدارتها

 الوزراء الستة الجدد موالون لحماس ويشملون احد رؤساء مجـالس بلديـة             إنبارز في حماس لرويترز     
  . في غزةاإلسالميةغزة ومحاضرا في الجامعة 

 إن تحرك حماس سيعمق االنقسامات وقال       إن الزعارير المتحدث باسم فتح      وفي الضفة الغربية قال فهمي    
 إضـافة  إنوقال الزعارير لرويتـرز      . ليست جادة في دعواتها للمصالحة مع عباس       اإلسالميةالجماعة  

 حماس تريد ترسيخ    أن على   أشارة ال قيمة له ولكنه      أمر جهاز غير شرعي هو      إلى األشخاصالمزيد من   
  .تسبتها من انقالب في غزةالسلطة التي اك

  
   اعتقال صراف من نابلس بتهمة تحويل ونقل ماليين الدوالرات لحماس:منيأمصدر  .6

عن اعتقال أحد الصيارفة في نابلس علـى خلفيـة          " معا" كشف مصدر أمني فلسطيني خاص لـ        :نابلس
در إن شبهات قويـة     وقال المص  .اتهامه بتحويل ونقل ماليين الدوالرات لحركة حماس في الضفة الغربية         

 قام بتحويل ماليين الدوالرات مـن الخـارج         ،الذي يعمل في مجال الصرافة    ) ع  .م( تؤكد أن المواطن    
 المصدر   وأكد . الكشف عن مزيد من المعلومات      مقربين أو من المحسوبين على حماس رافضاً       ألشخاص

وضوع الذي له تفرعات في عدد      التحقيقات ال تزال تجري على قدم وساق لمعرفة المزيد حول هذا الم            أن
  . كما قال-من المدن الفلسطينية

  3/6/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

   مراكز شرطة جديدة في الضفةثالثة تسمح للسلطة بافتتاح "إسرائيل" .7
 بافتتـاح ثالثـة     أمس للسلطة الفلسطينية    "إسرائيل"سمحت  .: ب.ف. رويترز، أ  -رام اهللا، القدس المحتلة     

 حملة أمنية تدعمها الواليـات المتحـدة تهـدف    إطارلشرطة في شمال الضفة الغربية في      مراكز جديدة ل  
 مـن   105 إنوقال الرائد محمد تيم الضابط بالشرطة الفلسطينية         . لقيام الدولة الفلسطينية العتيدة    لإلعداد
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نهـم  وأضـاف أ   .أفراد الشرطة سينتشرون في المراكز الجديدة في ثالث قرى بالقرب من مدينة جنـين             
 .سيكونون مسلحين بمسدسات وبنادق

يمكننا تأكيد أنه سيتم تسليم مراكـز الـشرطة الثالثـة للـشرطة             "ي  سرائيلوقال متحدث باسم الجيش اإل    
 ." المقبلاألحدالفلسطينية يوم 

  4/6/2008الدستور 
  

 شرطة واألجهزة األمنية تطلق حملة أمنية في محافظة سلفيتال .8
 في تنفيذ خطة لفرض األمن والنظام       أمسشرطة وأجهزة األمن الفلسطينية      انطلقت ال  : نادر زهد  -سلفيت  

وقال مدير شرطة المحافظة المقدم     .  محافظ سلفيت العميد منير العبوشي     إشراففي محافظة سلفيت تحت     
 المحافظة دون استثناء وبدأ تنفيذ الخطـة بمـشاركة          أرجاءيوسف شحادة أن هذه الخطة ستطول جميع        

 . في غرب المحافظةألمنيةاجميع األجهزة 
ووجهة مدير شرطة محافظة سلفيت تعليمات لمنتسبي الشرطة بضرورة احترام المواطنين والحفاظ على             

 ألطفالنـا بحفـظ     أفضل هذه الخطة هدفها تأمين مستقبل       أن  مؤكداً واألمنالسمعة الطيبة لرجال الشرطة     
 .واألمان األمن

 4/6/2008الحياة الجديدة 
  

  قيادة صراع البقاء في القدسإلىدعو المقدسيين عبد القادر ي .9
دعا حاتم عبد القادر مستشار رئيس الحكومة لشؤون القدس المواطنين الفلسطينيين في : وفا – القدس

 السلطة مدينة القدس المحتلة لقيادة صراع البقاء بأنفسهم في المدينة من أجل الحفاظ عليها، مطالباً
ن دعوته إ"وقال  . النجاحإلىلالزمة والكفيلة بقيادة هذا الصراع والوصول به  ااإلمكانياتالوطنية بتوفير 

 في يةسرائيلاإلهذه جاءت نتيجة عدم وجود تحرك واكتراث دولي وعربي تجاه المخططات االستيطانية 
وعدم اكتراث سلطات االحتالل للمجتمع الدولي وقراراته وتعامل المجتمع الدولي معها  مدينة القدس

 إلىأن سلطات االحتالل تمكنت "وأوضح  .ا دولة فوق القانون الدولي ومعاهداته ومواثيقه وقراراتهوكأنه
 لمدينة القدس، ولكنها ال تستطيع في نفس القوت تغيير معالمها ةالديموغرافيحد ما من تغيير الطبيعة 

 المواطن المقدسي من  الرد على سياسات االحتالل من خالل تمكينإلىودعا  ".ألننا ما زلنا األكثرية
 .البناء على نطاق واسع، حتى لو كان دون ترخيص من سلطات االحتالل

 4/6/2008الحياة الجديدة 
  

  المجتمع الدولي بالعمل على كسر الحصار وفتح معبر رفحيطالب باسم نعيم  .10
ـ تظاهرة أمام   خالل   طالب باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة،        :رائد الفي  -غزة   ر رئاسـة   مق

 أكثر" إنوأضاف  .  المجتمع الدولي بالعمل على كسر الحصار وفتح معبر رفح         ،ونروا في غزة  ألوكالة ا 
 منعوا من مغادرة األراضي الفلسطينية الستكمال عالجهم في الخارج ما سيؤدي إلـى   مريضاً 1350من  

الية منـذ شـهرين مـن       مخازن أدوية األورام خ   " أن، مشيرا إلى    "ارتفاع كبير في عدد شهداء الحصار     
  ."األدوية

  4/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  المحاصر غزة في قطاعاألوضاع قطرية تتركز على -مباحثات فلسطينية  .11
ي النائـب جمـال     سـرائيل أطلع رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار اإل       .): ا.ب.د( –غزة  

في قطاع  " الصعبة"هللا آل محمود على األوضاع      الشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد        الخضري وزير 



  

  

 
 

  

            8 ص                                   1098:         العدد                  4/6/2008 األربعاء: التاريخ

 إن الخضري بحث مع الـوزير       أمسوقال بيان للجنة الشعبية صدر في غزة         .الظالم غزة جراء الحصار  
 العالقات الثنائية وتطورات األوضاع اإلنسانية على الساحة الفلسطينية وضرورة رفع الحـصار             يالقطر

أن الحصار إبادة جماعية للسكان ويمثـل اختراقـاً لكـل           "وشدد الخضري على     .عن الشعب الفلسطيني  
المواثيق الدولية واالتفاقيات، ويجب العمل الجاد والسريع من أجل كسره وإنقاذ األراضـي الفلـسطينية               

ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، لتحـرك عربـي           ".وخاصة قطاع غزة من غول الحصار     
صرة الشعب الفلسطيني المحاصر وتعزيز صـموده، وإنقـاذه مـن           وإسالمي ودولي وتكاتف الجهود لن    

 .الحصار
عن القطاع، مبيناً أن قطـر سـتبقى         ونقل البيان عن الوزير القطري تأكيده على ضرورة رفع الحصار         

 .ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
  4/6/2008الدستور 

  
  من العراق فلسطينياً الجئا30ًال أيسلندا وافقت على استقب: مصادر رسمية فلسطينية .12

  الجئاً 30 على انتقال    أمس قالت مصادر رسمية فلسطينية إن حكومة أيسلندا وافقت          .)أ.ب.د( -رام اهللا   
وذكـرت   . من المقيمين في معسكر الوليد على الحدود العراقية السورية لإلقامة في أراضـيها             فلسطينياً

من النساء واألطفال واأليتام واألرامـل      "أن معظم هؤالء الالجئين     ) وفا(وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية     
 سيقوم بترتيـب أوضـاع       أيسلندياً  حكومياً وأضافت الوكالة إن فريقاً    ".الذين فقدوا معيليهم العام الماضي    

هؤالء الالجئين ونقلهم في أقرب فرصة ممكنة إلى منطقة اكرافيت بالقرب مـن العاصـمة األيـسلندية                 
 .ريكيافيك

  4/6/2008الدستور 
  

 لزيارة دولة اإلماراتواألخير يدعوه ... خليفة بن زايدل هنية يقدم التعازي .13
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئـيس        ] المقال[هاتف إسماعيل هنية رئيس الوزراء       : تامر قشطة  - غزة

 بوفاة أخيه الشيخ ناصـر      ]الفلسطيني[دولة اإلمارات المتحدة الشقيقة وقدم له التعازي باسمه وباسم شعبنا         
وأعرب هنية عن أمنيته لدولة اإلمارات الشقيقة أن تتجاوز هذه المحنة بصبر             .بن زايد آل نهيان وزمالئه    
أن يتغمد الفقيد وزمالءه بواسع رحمته ويلهم عائلته وعوائل زمالئه          ) عز وجل (واحتساب، سائال المولى    

 . الصبر والسلوان
 على استمرار دولة اإلمارات الـشقيقة بـدعم          هذا االتصال، مؤكداً   هنية ل ومن جانبه، شكر الشيخ خليفة    

ووجه خليفة دعوة لهنية لزيارة دولة اإلمارات، حيث عبر دولة رئيس           . الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة   
  .الوزراء عن شكره العميق وامتنانه من هذه الدعوة الكريمة

  4/6/2008صحيفة فلسطين 
  

  م نتلق رد االحتالل على التهدئة حتى اآلن ل: الزهار .14
ية سـرائيل محمود الزهار القيادي في حركة حماس أن حركته لم تتلق اإلجابـات اإل  .أكد د :فلسطين/رفح

الرسمية حول التهدئة حتى هذه اللحظة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني حتى اآلن في مرحلة الـدفاع                 
  .عن النفس

إن : "قب عودته إلى األراضي الفلسطينية عبر معبر رفح امـس     وقال الزهار، في تصريحات صحافية ع     
، مشدداً على   "ي قال لمصر إنه يقبل بالتهدئة، ونحن رفضنا أن تكون التهدئة مقابل تهدئة            سرائيلالجانب اإل 

وأشار الزهار إلى أنه كان لحركتـه أسـئلة متعلقـة           . أنه يجب أن يكون مصاحب للتهدئة رفع الحصار       
على ما يبـدو  "، ومن المفترض أن يكون األحد الماضي قد تم اإلجابة عليها، مضيفاً    بقضية رفع الحصار  
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ية انعكست على هذا الموضوع، ونحن حتى هذه اللحظة لم نتلـق أي رد              سرائيلأن األوضاع الداخلية اإل   
أن حركتـه وكـل   "وأوضح الزهار  ".رسمي وبناء عليه نحن في مرحلة الدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل

فصائل الفلسطينية قالت تهدئة مقابل تهدئة ورفع الحصار ال تجزئة في هذا الموضوع، وبالتالي إذا كان                ال
  ".هناك من يظن أن يأخذ تهدئة بدون فك الحصار وفتح المعابر فهو واهم

وفيما يتعلق بزيارته لدولة قطر، نفى القيادي في حركة حماس أن يكون لدولـة قطـر أي تـدخل فـي                     
إن دولة قطـر علـى      : "وتابع .ة، مؤكداً أنه لم يعرض عليها أي شيء في هذا الموضوع          موضوع التهدئ 

ي عـن الـشعب الفلـسطيني بكـل         سرائيلاستعداد أن تشارك في كل في كل ما يرفع أعباء االحتالل اإل           
، معرباً عن اعتقاده أن الفترة القادمة ستشهد تحرك قطري اتجاه دعم الشعب الفلسطيني بالوسائل               "الطرق
 .  المتاحة

  4/6/2008صحيفة فلسطين 
  

   األمريكي بفشل حصار غزة دليل على فشلهم في ابتزاز الفلسطينييناإلقرار: حماس .15
قال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي هذا الثبات األسطوري            : أشرف الهور  -غزة  

ه بحق المقاومة كخيار اسـتراتيجي،      من شعبنا والتفافه حول قيادته الشرعية، وخياره الديمقراطي وتمسك        
السترداد حقوقه المشروعة يؤكد فشل الرهان على كل مشاريع التسوية المعتمدة على تـصفية القـضية                

ورأى برهوم أن التحول الدراماتيكي في مواقف المسؤولين في الخارجيـة            .الفلسطينية لصالح االحتالل  
وروبي الرسمي، يجب ان يدفع كل دول العالم العربية         األمريكية، اضافة الى التحوالت على المستوى األ      

منها واالسالمية واألوروبية باتجاه بدء مرحلة جديدة من التحرر من الهيمنة األمريكية، ومـن الرؤيـة                
  .الخطيرة التي فرضتها عليهم

  4/6/2008القدس العربي 
  

   مبادرة جديدة إلنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية .16
كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن مبادرة مصالحة وطنية جديدة، أعدها أكاديميون فلسطينيون   :رام اهللا

. إياد السراج، ود.  إن وفداً من معدي المبادرة ضم د،وقالت هذه المصادر .ونشطاء في العمل األهلي
غلبان، سلّموا وفداً عبد الكريم عاشور، وعصام يونس، ونعيم ال. مخيمر أبو سعدة، ود. تيسير محيسن، ود
وتم ذلك خالل لقاء جمع بعض قياديي الحركة برئيس . ، نسخة من المبادرة"حماس"من قيادة حركة 

وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية في مدينة غزة، كما من المقرر عرض المبادرة على الرئيس محمود 
  . عباس في رام اهللا

، "خطوة في االتجاه الصحيح"صالحة الوطنية، واعتبرتها ، مبادرة لجنة الم"حماس"من جهتها ثمنت حركة 
مؤكدة حرصها الشديد على إنهاء حالة االنقسام والخروج من األزمة الفلسطينية الراهنة، مشددة في 
الوقت ذاته على أن الحوار غير المشروط بين حركتي فتح وحماس هو المخرج الحقيقي من األزمة 

  .الفلسطينية
 3/6/2008قدس برس

  
  يين إسرائيل خمسةفلسطيني يصيب " كاتيوشا"ول أ .17

 مما أدى  على جنوب الدولة العبرية     " كاتيوشا"  صاروخ أطلقت المقاومة الفلسطينية  :  ماهر إبراهيم  -غزة  
ي برصاص قناص فلـسطيني خـالل توغـل         إسرائيل، في وقت أصيب جندي      يينإسرائيل 5 إصابة   إلى  

سـقوط  " ية إنسـرائيل الجيش في تـصريحات لإلذاعـة اإل   وقال ناطق باسم    . لالحتالل وسط قطاع غزة   
صاروخ الكاتيوشا يعتبر الحادث األول من نوعه منذ بدء الفصائل الفلسطينية المسلحة إطالق صواريخها              
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في فلسطين أعلنت مسؤوليتها ظهـر      " سرايا القدس "وكانت   ".يةسرائيلمحلية الصنع على المستوطنات اإل    
  )". قدس(الصهيونية بخمسة صواريخ من طراز امس عن قصف مغتصبة مفتاحيم 

 4/6/2008البيان اإلماراتية 
 

  خيماتمنتمسك بحق العودة ورفض التوطين وأمن ال: تزور وزير خارجية لبنان" الديمقراطية" .18
وزير الخارجية والمغتـربين المـستقيل فـوزي         في لبنان علي فيصل   " الجبهة الديموقراطية "ممثل  زار  

تمسكه بحق العودة ورفضه التوطين وحرص الفلسطينيين على أمن         "لفلسطيني على   وشدد الوفد ا   صلوخ،
تباحثنـا فـي    : "وقـال فيـصل    ".  ال تريد السالم   إسرائيل"، الفتا الى ان     "المخيمات في الداخل والمحيط   

 - نيةاألوضاع الفلسطينية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين يتوقون لتنظيم العالقات الفلسطي           
اللبنانية بعد اتفاق الدوحة، والحالة اإلنفراجية التي يعيشها لبنان، ألن اتفاق الدوحة فـي ظـل التوافـق                  

  .  اللبنانية-اللبناني سينعكس إيجابا على العالقات الفلسطينية 
وفي هذا السياق قدرنا لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المواقف التي اتخذت في خطـاب القـسم                 

تي تدعو الى دعم نضال الالجئين من اجل حق العودة في مواجهة مشاريع التوطين والى إقرار الحقوق                 ال
اإلنسانية ومعالجة الشق اإلنساني للفلسطينيين في لبنان، وأيضا إعادة اعمار مخيم نهر البارد كون ذلـك                

ل ان ينسحب هذا االمـر       ونأم 194,يشكل دعما حقيقيا لنضال الالجئين من اجل حق العودة وفقا للقرار            
كما أملنا ان يجري تفعيل العمل المشترك بمـا         : "أضاف ". على البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة     

يصون امن المخيمات والجوار اللبناني، وفي هذا السياق أدنا اإلعتداء الذي جرى على الجيش اللبنـاني                
  ". اني الشقيقألن من شأن ذلك ان يمس أمننا وأمن الجوار اللبن

  4/6/2008السفير     
  

  في لبنان تنتخب لجنة مركزية جديدة " الجبهة الشعبية" .19
من اجل  "في لبنان مؤتمرها التاسع يومي السبت واالحد في بيروت، تحت شعار            " الجبهة الشعبية "عقدت  

المـؤتمر  حـضر   ". تطوير بنية حزبنا وفي مواجهة التحديات التي يفرضها النضال الوطني الفلـسطيني           
عضوا المكتب السياسي ماهر الطاهر وعمر مراد باالضافة الى مندوبي المؤتمر الـذين حـضروا مـن      

 اليوم التالي، حيث     في  الجلسة الرابعة   أربع جلسات خالل المؤتمر، وكانت     وعقدت. المناطق اللبنانية كافة  
المنظمـة خـالل الـسنتين      جرت عملية انتخابات اللجنة المركزية الجديدة التي يفترض ان تقود عمـل             

  . المقبلتين
  4/6/2008السفير 

  
   مايو/ والفصائل خالل أيارالحركة من عنصراً 89جهزة األمنية في الضفة اعتقلت األ: حماس .20

 ناشطاً من 89إن األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية اختطفت ": "حماس"قالت حركة  :رام اهللا
فـي  " حماس"وقال المكتب اإلعالمي لحركة  ".مايو الماضي /شهر أيارعناصرها وفصائل أخرى، خالل 

مـايو، وصـلت نـسخة عنـه        /تقرير إحصائي أصدره، أمس، عن انتهاكات االحتالل خالل شهر أيار         
إن جيش االحتالل قتل خالل الشهر الماضي، سبعة وسبعين مواطناً فلـسطينياً، غـالبيتهم              ": "فلسطين"لـ

لك إما بالعدوان العسكري المتصاعد أو بالحصار الجائر المفـروض علـى            العظمى في قطاع غزة، وذ    
  ". غزة

 منهم استشهدوا فـي قطـاع     42 فلسطينياً،   45وأضاف التقرير، أن قوات االحتالل قتلت الشهر الماضي         
، وكان من بـين     "كتائب القسام " مقاوماً من    17 في الضفة الغربية، كما استشهد خالل هذا الشهر          3غزة و 
 .  أطفال6هداء امرأتان والش
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أن أجهزة األمن التابعة لـرئيس الـسلطة محمـود عبـاس            " حماس"وفي السياق ذاته؛ أفاد تقرير حركة       
في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية خـالل        " حماس"اختطف تسعة وثمانين فلسطينياً، غالبيتهم من أنصار        

 . الشهر المنصرم
  4/6/2008صحيفة فلسطين 

  
  في قطاع غزة  "  شيعي-صفوي"تحذر من مخطط " جيش اإلسالم" .21

في بيان نشره   , "القاعدة"التي تتماهى في أفكارها مع تنظيم       " جيش اإلسالم " جماعة   قال: وكاالتال - غزة
 شيعي يسعى لتخريب البالد وإلصاق التهمـة        -نُحذر من مخطط صفوي     "االلكتروني اننا   " الحسبة"موقع  

نبـرأ إلـى اهللا مـن       "مضيفة اننا   , "والعراق ولبنان خير شاهد على ذلك     , بالمجاهدين لتنفير الناس منهم   
ما يحـدث اآلن مـن هـذا        "واعتبرت ان   . "استهداف المسلمين اآلمنين وتخريب دورهم وتدمير محالهم      

وذلك على ضـوء    , "االستهداف للمسلمين و أموالهم ما هو إال خطوة من خطوات هذا المشروع الصفوي            
بين الحين واآلخر من عمليات تفجير تستهدف مدارس مسيحية ومطاعم ومحال لبيع            ما يشهده قطاع غزة     

 جماعـات   إلـى حيث وجهت أصابع االتهام في بعض هذه األعمـال          , المالبس النسائية ومقاهي انترنت   
  . متشددة

  4/6/2008السياسة الكويتية 
  

  أولمرت في واشنطن لطمأنة الرئيس بوش على مصير المسيرة السياسية .22
وقال أولمرت   الى واشنطن، أمس،تهي، ايهود أولمرت، زيارسرائيلبدأ رئيس الوزراء اإل: أبيبتل 

للصحافيين المرافقين له على الطائرة، إنه مصر على االستمرار في معركته إلثبات براءته، وانه واثق 
 أنه لن وألمح. من ان الشرطة أيضا ستتوصل الى القناعة بأنه بريء وتمتنع عن تقديم الئحة اتهام ضده

الرامية الى الحكم عليه قبل أن ينتهي التحقيق في "  والالديمقراطيةإنسانيةالضغوط الال"يستسلم أمام 
ولمح من جديد إلى أن وراءها أهدافا سياسية . ووصف هذه الضغوط بالمحاولة االنقالبية عليه. الشرطة

 .معادية لمشاريعه السلمية
وتلقى . )ايباك(عدة شهور وهدفها األساسي المشاركة في المهرجان وكانت هذه الرحلة قد خططت قبل 

لكنه أصر، زاعما ان . أولمرت عدة نصائح بأال يسافر، بسبب األزمة االئتالفية الخانقة التي يعيشها
وحرص  . األمني واالستراتيجيإسرائيلالزيارة تنطوي على طرح قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل 

  . اء الزيارة مضموناً استراتيجياً وسياسياً كبيراًمساعدو أولمرت على إعط
ونقل على لسان يورام طوربوبيتش، مدير مكتب أولمرت الذي سبقه الى واشنطن بغية ترتيب الزيارة، 
ان مواضيع كثيرة ستطرح في لقاءات أولمرت في البيت األبيض وبقية أروقة االدارة األميركية، في 

 بطريقة مستقلة تشير الى إسرائيلارية جديدة الى واشنطن، حصلت عليها تقديم معلومات استخب: "مقدمتها
  ".ان ايران تقدمت في مساعيها للتسلح النووي أكثر بكثير مما يعرفون في الغرب

  4/6/2008الشرق األوسط 
 

   منزال استيطانيا في القدس الشرقية884لبناء  األخضر أعطى الضوء أولمرت: بويم .23
ي زئيف بويم امس بان رئيس الوزراء ايهـود         سرائيلصرح وزير االسكان اإل   : توكاال –القدس المحتلة   

 وحدة سكنية في القدس الشرقية قبل توجهه الـى الواليـات            884اولمرت اعطى الضوء االخضر لبناء      
رئيس الوزراء اطلع على المشروع وسمح ببناء هـذه         "ية العامة ان    سرائيلوقال بويم لالذاعة اإل    .المتحدة
 ". المساكن

  4/6/2008الدستور 
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   يميالن للتهدئةوأشكنازيباراك  .24

أن وزير الحرب إيهـود بـاراك   " معاريف "قالت صحيفة ": وكاالت "-رائد الفي، القدس المحتلة    -غزة  
من واشنطن، إقناع الحكومة    " إسرائيل"ورئيس األركان جابي اشكنازي سيحاوالن بعد عودة اولمرت إلى          

دئة حسب النسخة المصرية التي تنص على وقف العمليات من غزة مقابـل فـتح               بقبول الته " يةسرائيلاإل"
  .المعابر والبدء في محادثات مباشرة مع الفلسطينيين في القاهرة حول شاليت

  4/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  سبوعينأيدرس تقديم مشروع لحل الكنيست بعد " العمل" .25
ي ايتان كابيل امس أن حزب العمـل  سرائيلي الكنيست اإلقال العضو العمالي ف : د ب أ ، بترا-تل ابيب 

يدرس تقديم مشروع قانون خاص بحل الكنيست بعد اسبوعين على خلفية تحقيقات الفساد الجاريـة مـع                 
ورأت مصادر في كتلة العمل وجوب طرح مشروع هذا القانون حتى نهاية دورة الكنيـست الـصيفية،                 

 . نيست إلى أواسط العام المقبلمبينةً أنها تعارض أرجاء موعد حل الك
  4/6/2008الدستور 

  
   كان برئاسة ليفنيإذاسيفوز في االنتخابات التشريعية " كاديما"حزب : استطالع .26

الوسـطي سـيفوز فـي      " كاديمـا " اظهر استطالع للرأي نشر مساء الثالثاء ان حزب          -القدس المحتلة   
 .رة الخارجية تسيبي ليفنياالنتخابات التشريعية في اسرائيل اذا كان برئاسة وزي

ونشرته القناة العامة في التلفزيون االسـرائيلي       " جيوكارتوغرافيا"وجاء في االستطالع الذي اجراه معهد       
ـ " كاديما"ان    لحـزب   11و" العمل" لحزب   14و) يمين" (ليكود" لتكتل   28 مقعدا نيابيا، مقابل     30سيفوز ب

 . مقعدا في البرلمان120، من اصل )قومي يميني" (بيتنا"المتطرف وتسعة لحزب اسرائيل " شاس"
باربعـة  " اليهودية الموحدة للتوراة  "بعشرة مقاعد و  ) يسار علماني " (ميريتس"في المقابل، سيحظى حزب     

 .باربعة، مع ثالثة نواب لقائمة جديدة تدافع عن البيئة" االتحاد الوطني"و
 يعتقدون ان منصب رئاسة الوزراء يمكـن ان          في المئة من االسرائيليين    65واورد االستطالع ايضا ان     

 في المئة يميلون    11 في المئة ان يكون رئيس الوزراء رجال و        24يتواله رجل او امرأة، في حين يفضل        
 .الى امرأة

  4/6/2008وكالة سما 
 

  رئاسة الكنيست ترفض بحث االستيطان في القدس .27
ائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة  رفضت رئاسة الكنيست، امس، طلب الن:وفا – القدس المحتلة

الديمقراطية البرلمانية، بحث المشاريع االستيطانية الجديدة في القدس المحتلة وضواحيها، بزعم أن 
وقدم النائب بركة استئنافا على القرار أمام اللجنة  .الموضوع ليس ملحا الدراجه بصورة مستعجلة

 .تدعى عددا من نوابه السقاط االستئنافاالدارية للكنيست، اال أن االئتالف الحاكم اس
أمام الهيئة العامة للكنيست، محتجا على القرار، ان رئاسة الكنيست عليها أن تتراجع عن : وقال بركة

ية عن مشاريعها االستيطانية المكثفة التي تسعى لهدف سرائيلقرارها، واألهم هو أن تتراجع الحكومة اإل
 .لى حل دائم في المنطقةواحد، وهو نسف أية فرصة للتوصل ا

  4/6/2008الحياة الجديدة 
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  يقيم تحصينات على الحدود وفي العمق" حزب اهللا"باراك يقول إن  .28
ي ايهود باراك خالل جولـة      سرائيلية عن وزير الدفاع اإل    إسرائيلنقلت وسائل إعالم    : الوكاالت -رام اهللا   

زب اهللا مستمر في زيادة قوته العسكرية وتـزود         ح" مع لبنان، إن     سرائيلقام بها عند الحدود الشمالية إل     
 -ية  سـرائيل أسلحة وهذه االستعدادات تشمل إقامة مواقع محصنة في القرى الواقعة على طول الحدود اإل             

  . قرية أخرى في عمق لبنان150اللبنانية وأيضا في نحو 
  4/6/2008النهار 

  
  اًغالي" إسرائيل"االحتالل كلف : لجارديانل تقرير .29

" أدفـا "،  صـادر عـن مركـز         " غاليا إسرائيلاالحتالل كلف   " تقرير بعنوان    "الجارديان"ريدة   ج نشرت
ي لألراضي والدخول في صراع مع الفلسطينيين قد        سرائيلإن االحتالل اإل  : "ي للبحوث جاء فيه   سرائيلاإل

 مليـار   36.6( مليار دوالر أمريكـي      15قوض النمو االقتصادي في البالد وكلفها على األقل أكثر من           
 ." كنفقات دفاعية خالل العقدين الماضيين) شيكل

، إن ما توصل إليه جاء مناقضا لما يعتقده الرأي العـام            "كلفة االحتالل "يقول التقرير، الذي جاء بعنوان      و
لقد وصل معـدل    : "ويضيف. ي ناجح على الرغم من الصراع     سرائيل بأن االقتصاد اإل   إسرائيلالسائد في   

  ." خالل السنتين السابقتين%  5 وكان فوق نسبة الـ % 5.3 العام الماضي إسرائيلي النمو االقتصادي ف
الحقيقة هي أن الصراع مع الفلسطينيين هو بمثابة حجر الرحى الذي يطـوق عنـق               : "ويضيف التقرير 

، فهو يقوض نموها االقتصادي ويثقل كاهل ميزانيتها ويحد من تطورهـا االجتمـاعي ويلطـخ                إسرائيل
ويشوهها ويجثم ثقيال على ضميرها ويضر بموقفها الدولي وينهك جيشها ويقسمها سياسيا ويهـدد              رؤيتها  

 ." مستقبل وجودها كدولة وأمة يهودية
  4/6/2008بي بي سي 

  
  السوريون غير ناضجين للسالم: موفاز .30

ضـته  ي شاؤول موفاز، خالل جولة في الجوالن المحتل أمس، معار         سرائيلجدد وزير النقل اإل   : وكاالت
  . ي من الهضبة في إطار اتفاق سالم مع سورياإسرائيلألي انسحاب 

السالم يحتـاج إلـى بنـاء، واليـوم         "ي إيهود أولمرت، إن     سرائيلوقال موفاز، نائب رئيس الوزراء اإل     
وأضـاف  ". إن منح هضبة الجوالن للسوريين يعني وجود إيران هنـا         . السوريون ليسوا ناضجين للسالم   

كان التوصل إلى تسويات بشأن الجوالن تتيح التوصل إلى اتفاق سالم طويل األمد، مـن               أعتقد انه باإلم  "
  . الرابحة" دون التخلي عن هذه الورقة

إني أعتزم المجـيء  "وقال .  ألف مستوطن فيه20وجود " لتعزيز"ودعا موفاز، إلى المجيء إلى الجوالن  
لقـد قاتلـت ضـد      "، موضحا   "سرائيليجي إل الجوالن هو ذخر استرات   "وتابع إن   ". للعيش هنا مع أسرتي   

المنوطة بالتوصل إلى سـالم بـين       " السوريين وجلست معهم، وأنا مطّلع على جميع القضايا والتفاصيل        
  . دمشق وتل أبيب

  4/6/2008السفير  
 

  ليفني تلوح بالخيار العسكري ضد إيران .31
 في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية ية خالل مشاركتهاسرائيل لوحت وزيرة الخارجية اإل-القدس المحتلة 

ونقلت وسائل إعالم . واألمن في الكنيست أمس بوجود خيار عسكري ضد إيران لوقف برنامجها النووي
قائم ولن يزال عن ) خيار(على إيران أن تفهم أن التهديد بعملية عسكرية "إن : ية عن ليفني قولهاإسرائيل
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لكنه يجب أن . ضيح هذا األمر، ربما تقل الحاجة الستخدامه فعلياًبقدر ما يتم تو"واعتبرت أنه ". الطاولة
  ".يبقى على الطاولة

  4/6/2008الحياة 
  

    "إسرائيل"ربع مليون فلسطيني يطالبون األمم المتحدة بمقاضاة قرابة  .32
 مطلبهم بفتح ملف تحقيق دولي في مقتل وجرح العشرات 48جدد فلسطينيو : وديع عواودة -الناصرة 

 لجنة  رئيسأعلن شوقي خطيبحيث  .في هبة القدس واألقصى، ومقاضاة المجرمين اإلسرائيليينمنهم 
 ألف توقيع على عريضة ستقدم للحكومة 220عن جمع حوالي  المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل

ون توقيع وأكد أن عريضة الربع ملي. اإلسرائيلية واألمم المتحدة للمطالبة بإقامة لجنة للتحقيق في الحادث
 مليون نسمة، جاهزون لخوض النضال 1.25 البالغ عددهم اليوم "إسرائيل"ـتعني أن المواطنين العرب ب

 .من أجل تحقيق العدالة المنشودة
  3/6/2008الجزيرة نت  

  
   خمس منهن تحت الثامنة عشرة "إسرائيل" أسيرة فلسطينية لدى 79: تقرير .33

 أسيرة فلسطينية، خمس 79 تعتقل "إسرائيل" إن ، الفلسطينيقال نادي األسير : محمد يونس-رام اهللا 
 منهن، وأن 56وأشار إلى أن أحكاماً متفاوتة بالسجن صدرت بحق .  عاما18ًمنهن أعمارهن أقل من 

 كما لفت إلى أن . يقضين أحكاماً بالسجن اإلداري القابل للتجديد أسيرة ينتظرن محاكمتهن وخمسا18ً
بين أبرز المعتقالت عضو المجلس  في حين لفت إلى أن .مراضاً خطيرة يعانين أأسيرة 29هناك 

ن االستخبارات حيث ذكر أ. 2007معتقلة منذ تشرين الثاني الالتشريعي الدكتورة مريم صالح، 
  .اإلسرائيلية حققت معها لمدة شهر قبل إحالتها على االعتقال االداري لمدة ستة شهور

  4/6/2008الحياة 
  

  في غزة للمطالبة برفع الحصار اعتصام وتظاهرة .34
مـس فـي    أ اعتصم عشرات األطفال أمام مقر األمم المتحدة في مدينة غـزة             : د ب أ ، أ ف ب       -غزة  

 للمطالبة بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار       وذلك. االعتصام الذي نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار      
دد من ذوي المرضى الذين توفوا جراء منعهم        شارك ع حيث   .اإلسرائيلي المفروض منذ عام على القطاع     

بحق سكان غـزة،  " اإلبادة الجماعية"طالب المشاركون بوقف قد و .من السفر إلى الخارج بسبب الحصار   
 .ورفعوا الفتات تدعو إلى فتح المعابر أمام خروج المرضى ودخول المواد التموينية التي يحتاجها القطاع              

أيـضاً  ونروا في غزة للمطالبة     االمام مقر رئاسة وكالة     أفلسطيني   100 تظاهر قرابة    ومن جهة أخرى،  
  .قطاعالبرفع الحصار المفروض على 

  4/6/2008الدستور 
  

  سلطات االحتالل تواصل منع زيارة أسرى قطاع غزة منذ عام: الميزانمركز  .35
ي أسرى قطاع  مضى على منع سلطات االحتالل أهال كامالًقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان، إن عاماً

وجاء في بيان صادر عن المركز أن األسرى  .من زيارة أبنائهم في السجون اإلسرائيلية غزة،
، تتلخص باحتجازهم في أماكن ال تتفق مع المعايير الفلسطينيين والعرب يعانون أوضاعاً صعبة جداً

  د تفوق قدرتها االستيعابية، الدولية، حيث ال تراعي الظروف المناخية القاسية، إضافة إلى اكتظاظها بأعدا
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وتقديم وجبات الطعام بكميات قليلة ال تتناسب وحاجة أجسامهم، عدا عن رداءتها وعدم تنوعها بما يفضي 
  .إلى مشاكل صحية لها عالقة بسوء التغذية

  4/6/2008مركز األسرى للدراسات 
  

   منزالً في منطقة بيت لحم بدعوى عدم الترخيص12هدم االحتالل يقرر  .36
سرائيلي في الضفة الغربية على قرارات هدم اثني عـشر       صادق قائد الجيش اإل    :امين ابو وردة   -نابلس  
 أمهلـت حيـث   .  في عدد من قرى غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية بدعوى عدم التـرخيص              منزالً

لجهات  حتى العشرين من الشهر الحالي للتقدم بالتماسات واعتراضات ل         سلطات االحتالل أصحاب البيوت   
  .القضائية على قرارات الهدم

  4/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  عن استيائهم من الوضع األمنيعبروا  الفلسطينيمن الشباب% 60: دراسة .37
 "شارك الشبابي" أظهرت نتائج دراسة مسحية أجراها مؤخرا منتدى :ابراهيم ابو كامش -رام اهللا 

جود نسب كبيرة من الشباب يفكرون بالهجرة، باالضافة و الشرق االدنى لالستشارات،مركز بالتعاون مع 
 مدير عام تنسيق من جهتها شددتو .الى غياب االهتمام واالنضواء تحت عمل المؤسسات بشكل عام

 كايرو عرفات، على أهمية وخطورة نتائج الدراسة على واقع الفلسطينيةالمساعدات في وزارة التخطيط 
لى إمن الشباب % 40أ تحسن على واقعهم البائس والمحبط لما هاجرالقطاع الشبابي، مؤكدة أنه لو طر

 بحسب وامن الشباب عبر% 60 أن مان االقتصادي واالجتماعي، في حين عن العمل واألالخارج بحثاً
أوضحت أن هذه النسبة مبالغ فيها، وعلى الرغم من أنها الدراسة عن استيائهم من الوضع األمني، 

ن الكثير من الشباب عبروا عن عدم رضاهم من الوضع الراهن، إبالمجمل العام فو ها أوضحت أنهولكن
  .لى حل المشكالت التي يتعرضون لها إخاصة في ظل غياب استراتيجية وطنية تهدف

  4/6/2008الحياة الجديدة 
  

  لحدود المصرية الفلسطينيةا اةمحاذب انهيار نفق بعد  فلسطينيانتشال جثمان مواطن .38
 ساعة قضاها 24 بعد نحو  فلسطينيتمكن مواطنون ومنقذون من انتشال جثمان مواطن :محمد الجمل

داخل نفق تهريب قرب حي البرازيل المحاذي للحدود المصرية الفلسطينية، جنوب شرقي محافظة رفح، 
، فإن نحو عشرة من المنقذين  متعددةووفقاً لمصادر .انهار بصورة مفاجئة ظهر أول من أمس

مستشفى، فيما عولج آخرون الصيبوا بحاالت اختناق خالل عمليات البحث، نقل بعضهم إلى والمواطنين أ
 نجم عن تسرب كميات من المياه داخله، أشارت  اإلنهياروفي حين أكدت بعض المصادر أن .في المكان

 مصادر أخرى إلى أنه نجم عن اصطدام الشبان بطبقة رملية ناعمة أثناء الحفر، انهارت عليهم بشكل
  .مفاجئ

  4/6/2008األيام الفلسطينية 
  

   مر التهويد والتشريد يتجرعون عاماً على احتاللها41القدس الشرقية بعد مواطنو : تحقيق .39
 في االستيالء على بـاقي      1967يونيو  /  حزيران 5نجحت إسرائيل في    :  حسن مواسي  -القدس الشرقية   

 وبات الفلسطينيون من سكان المدينة      .نة القدس أراضي فلسطين التاريخية بما في ذلك القسم الشرقي لمدي        
فجبل المكبر وهو أحد     . عاماً 41بدأ قبل   الذي  حتالل  الالواقع الصعب واألليم، جراء ممارسات ا     يعيشون  

حيـث يؤكـد    .  ألف مواطن ويعيش أهله في ظروف قاسية جداً        12أحياء القدس الشرقية، يضم أكثر من       
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 من دون بنى تحتية، وان سلطات االحتالل أخطرت بعضهم بهدم            يعيشون سكان الحي  أحد المواطنين أن  
ويـشير إلـى أن معظـم        . منازل 7منازلهم بحجة عدم وجود تراخيص بناء بعدما هدمت العام الماضي           

ن الخارطة  أالشباب غير قادرين على الزواج نتيجة معارضة بلدية القدس إصدار تراخيص البناء بحجة              
لفت المشرف الميداني في جمعيـة حقـوق المـواطن حـسيب            من جهته   و .دالهيكلية للبلدة لم تنضج بع    

ن بلدية االحتالل تسعى لتهجير الفلسطينيين وال تتوقف عن محاوالتها تهويد المكان مـن              ألى  إالنشاشيبي  
حي العيـسوية شـرق     أما  . خالل بناء النقاط االستيطانية في قلب األحياء العربية المحيطة ببيت المقدس          

حرمان من المدارس ومالعـب األطفـال وإخـضاعهم         ال ألف فلسطيني في ظل      12 ي يسكنه الذالقدس  
 يـذكر في بلدة شعفاط شمال القـدس،        و .للتفتيش واإلغالق بالحواجز التي تعيق حركة الطالب والعمال       

ن نسبة التسرب في أوسـاط الطـالب        أرئيس اتحاد لجان اآلباء في القدس وضواحيها عبد الكريم الفي           
لـى اضـطرار    إ وأشار في هذا السياق   .  في المئة، بسبب عدم توفر المدارس العربية       50ين تبلغ   المقدسي

 في غرفة تدريس واحـدة جـراء نقـص           طالباً 50لى حشر   إإدارات المدارس العربية في محيط القدس       
فـرص  لى الرحيل لعدم توفر     إلى تجهيل المقدسيين ودفعهم     إ تهدف   االحتالل ان سياسات    األبنية، معتبراً 
وفقا ألرقام جمعية حقوق المواطن، فإن االحتالل صادر منـذ ضـم القـدس               إلى ذلك و   .التعليم ألبنائهم 

 وحدة سـكنية    50197 دونم من أراضي المقدسيين الفلسطينيين، بنيت عليها حتى اآلن           24500الشرقية  
نـاء  خصصت سلطات االحتالل مساحات واسعة مـن أراضـي القـدس الـشرقية لب              وقد   .لليهود فقط 

المستوطنات، وصنفت مساحات مشابهة كمناطق خضراء، حيث يمنع الفلسطينيون من البناء عليها، مـن              
 2001وخالل الفترة الممتـدة بـين        . تماماً أجل جعل إمكان التوسع السكاني الفلسطيني الطبيعي معدوماً       

 الداخليـة علـى     ، بلغت قيمة الغرامات على األبنية التي فرضتها سـلطات االحـتالل ووزارة            2005و
البنـاء  " رقم مرشح إلى االرتفاع المطّرد في عدد مخالفات          و مليون دوالر، وه   35الفلسطينيين أكثر من    

 5255المسجلة وفق سلطات االحتالل، وهو مصطلح يعني مباشرة الهدم، حيـث بلغـت              " غير القانوني 
  .2001 و1992مخالفة بناء مسجلة رسمياً ما بين األعوام 

 4/6/2008المستقبل 
  

  تصدير أول دواء فلسطيني إلى ألمانيا الفلسطينيون يحتفلون ب .40
احتفلت السلطة الفلسطينية في رام اهللا أمس بتصدير أول دواء من نوع مسكنات اآلالم تم صناعته في 

هذا الحدث الذي اعتبر أن  رئيس الحكومة سالم فياض ةشاركوذلك بم ،األراضي الفلسطينية إلى ألمانيا
ن الصناعة الفلسطينية قادرة على النهوض رغم الوضع المأساوي في ظل بأل مهمة للعالم، يعطي رسائ

  .االحتالل اإلسرائيلي وممارساته االستيطانية وتقييد الحركة واالغالقات
  4/6/2008البيان اإلماراتية 

  
  تحت خط الفقريعيشون من سكان غزة % 64: تقرير راصد غزة .41

وأشـارت معطيـات    . ض على قطاع غزة بوضـع إنـساني مأسـاوي         تسبب الحصار المفرو   :رام اهللا 
مـن سـكان     %64 إلـى أن     ،االستطالع الذي نفذته شركة الشرق األدنى لالستشارات باسم راصد غزة         

ارتفـاع  كما تبين   . يعملون جزئياً % 10 ، فيما يعانون من البطالة  % 27القطاع يعيشون تحت خط الفقر و     
فيمـا  . إبريل الماضي/  في شهر نيسانيارنة باالستطالع الذي أجر  مق% 6معدل الفقر في القطاع بنسبة      

  .يعانون نقص األدوية% 76يعانون نقص المواد الغذائية و% 73أن أيضاً تبرز النتائج 
  4/6/2008الخليج اإلماراتية 
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  تراجع حاد في أداء معابر قطاع غزة الشهر الماضيهناك ": بال تريد" .42
رة عن مشروع مراقبة أداء المعابر الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطينية أكدت إحصاءات صاد :حامد جاد

معابر قطاع غزة عملت خالل الشهر الماضي بطاقة متدنية جداً، أن بتمويل من البنك الدولي " بال تريد"
وبينت اإلحصاءات أن معبر ناحل عوز عمل خالل  .فيما واصل االحتالل إغالق معبر كرم أبو سالم كلياً

 ألف لتر من 235نحو و يوماً لتزويد قطاع غزة بنحو ثالثة آالف طن من الغاز، 18شهر الماضي ال
وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية أصحاب  . مليون لتر من السوالر2.3نحو إضافة إلى البنزين فقط، 

شركات الوقود محمود الشوا، أن الجانب اإلسرائيلي لم يلتزم بالمطلق خالل الشهر الماضي بتزويد 
 ألف لتر، في 75القطاع بكمية الوقود المقننة، مشيراً إلى أن الحصة األسبوعية المقلصة من البنزين تبلغ 

 ألف 880 كما أن من المفترض أن يدخل . ألف لتر فقط70قطاع بـحين أن الجانب اإلسرائيلي يزود ال
أشارت  ومن جهة أخرى . ألف لتر800إدخاله ال يتجاوز ، إال أن ما تم  السوالر أسبوعياً منلتر

 المخصص لدخول الحبوب لم يعمل خالل الشهر الماضي "كارني"اإلحصاءات إلى أن معبر المنطار 
 يوماً فقط، تم خاللها 19 شاحنة فقط، فيما عمل معبر صوفا 558  يوماً، تم خاللها دخول11سوى 

  .السماح بدخول نحو ألف شاحنة
  4/6/2008األيام الفلسطينية 

  
 االحتالل يستخدم سالح نشر األوبئة لقتل أهل غزة بدم بارد : خضريال .43

مراض القاتلة في    لنشر األوبئة واأل   إسرائيليفي غزة من سعي     " الحملة الشعبية لمواجهة الحصار   "حذّرت  
وأوضح جمال الخـضري،    . قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار شامل مشدد يستهدف جميع مناحي الحياة          

  توقف محطـات معالجـة     نتيجةالكوارث البيئية الواقعة والمنتظرة      االحتالل يريد من     رئيس الحملة، أن  
 محذراً مـن كارثـة      ،م بارد قتل به الناس في غزة بد     ي بسبب منع إدخال الوقود، سالحاً       الصرف الصحي 

أشار إلى أن األمراض المزمنة تعتبر      كما   .بيئية يموت فيها مئات الناس بفعل األمراض المعدية واألوبئة        
  .من أكثر األمور خطورة في غزة، ومنها أمراض القلب والسكر والسرطان والفشل الكلوي

  4/6/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  شخصا178ً إلى  من المرضىعلى قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا الحصار .44
 أعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا المرضى في القطاع إلى: ألفت حداد

من سكان  أحدهما ، بعد وفاة مواطنين لم يتمكنا من الحصول على العالج بسبب إغالق المعابر178
  . فشل كلويكان يعاني منمدينة غزة 

  4/6/2008 48عرب
  

  بدء رسم جدارية المقاومة في فلسطين .45
أعلن معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقا عن بدء رسم أطـول جداريـة فـي                : أمين ابو وردة   - نابلس

وصـرح محمـد     .فلسطين على واجهة مبنى مركز بيرزيت للنشاطات التابع للمعهد وذلك لمدة أسبوعين           
 يبلغ طولها ثالثمائة متر، وذلـك       التيجدارية   ال رسممركز عن البدء بالمرحلة األولى من       اليعقوب مدير   

بالتعاون ما بين أربع فنانات تشكيليات من أمريكا متخصصات في رسم الجداريات، وفنانين فلـسطينيين               
  .وعرب
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  4/6/2008الخليج اإلماراتية 
  
  

  يدعو لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني عبر الحوار" حشد"حزب  .46
الجماهير الفلسطينية للتوحد إليقاف البرامج الثنائية " عودة"جئين في حزب حشد دعت دائرة الال: عمان

ف على تنفيذ برنامجها .ت.المنفردة الخطرة وإرغام منفذيها على اإلقالع عنها والدعوة للتوحد في م
والعودة عن االنقسام وذلك عبر حوار وطني فلسطيني شامل خال من " وثيقة الوفاق الوطني"الوطني 

ودعت الى وضع حد لحالة االنقسام بإعادة اللحمة للوطن أرضا وشعباً وذلك بالتأكيد . تدخالت الخارجيةال
على العودة لبناء الوحدة الوطنية ومد أواصر العالقات مع قوى حركة التحرر العربي وذلك لتمكين 

  .شعبنا من الصمود ومواجهة المحتلين الصهاينة وطردهم
  4/6/2008الدستور 

  
  "المربع صفر"من العودة لـ " إسرائيل"رة تحذّر القاه .47

، حال عدم الرد "المربع صفر"حذرت مصر إسرائيل من العودة إلى  : صالح جمعة-القاهرة، غزة 
بإيجابية وبسرعة على الرؤية المصرية للتهدئة، وعلى اإليضاحات التي طلبتها حركة حماس، بشأن 

  .المطالب اإلسرائيلية
  4/6/2008الشرق األوسط 

  
  67محكمة مصرية تنظر تعويض عائالت أسرى حرب الـ  .48

قضت محكمة تعويضات شمال القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس، باختصاصها  : أشرف الفقي-القاهرة 
وقررت . 1967بنظر الدعوى المقامة أمامها من إحدى أسر األسرى المصريين الذين تم قتلهم في حرب 

 خبراء اتحاد اإلذاعة والتلفزيون لتفريغ شريط الفيلم التسجيلي المسمى المحكمة انتداب لجنة ثالثية من
والذي عرضه التلفزيون اإلسرائيلي لبيان ما احتوى عليه من مشاهد وصور وما إذا كانت " روح شاكيد"

تحتوي على وقائع تعذيب وانتهاك لألسرى المصريين وتحديد عدد هؤالء األسرى والحالة التي كانوا 
وتحدث في الفيلم الوثائقي عدد كبير من الجنود الذين خدموا في صفوف . تكب تلك الوقائععليها ومر

المصرية وهم في " الكوماندوز"عن عمليات القتل التي قاموا بها ضد جنود من وحدة " شاكيد"وحدة 
  .طريق انسحابهم داخل سيناء بعد توقف القتال

  4/6/2008الوطن السعودية 
  

 "إسرائيل"نية من المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وجولة ثا: مصادر تركية .49
أكدت مصادر تركية أن جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل ستبدأ بعد غد 

فيما ذكرت مصادر سورية أن بأنه تم تحقيق توافق في المبادئ العامة في الملفات الثنائية . الخميس
وجدد الرئيس السوري، اليوم، إصراره . ات األمنية والمياه والحدود والتطبيعاألربعة التي تشمل الترتيب

  . على االنسحاب الكامل
  4/6/2008 48عرب

  
 بالجرثومة" إسرائيل"نجاد يصف  .50
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، معتبرا خالل "الهمجية"اتهم الرئيس نجاد في روما، أمس، إسرائيل بـ :  الوكاالت– أحمد حسن -روما 
حتمي وهو أمر "أن زوال هذا البلد ) الفاو( منظمة األغذية والزراعة مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر

  ". يحصل حاليا
  4/6/2008الوطن السعودية 

  
 إنقاذ أبنائهم األسرى   " حماس"و" جزب اهللا"أهالي الجوالن يناشدون األسد و .51

سجون  "أكد أهالي الجوالن المحتل أن أسراهم يتعرضون للقتل المتعمد داخل : وديع عواودة-حيفا 
وناشدوا الرئيس السوري بشار األسد بالعمل على إطالق سراح أبنائهم، كما " غوانتانامو اإلسرائيلية

 .ناشدوا حزب اهللا وحركة حماس شمولهم بصفقات تبادل األسرى
 3/6/2008الجزيرة نت 

 
  لم تُمنح ألية دولة، ورايس ما تزال تأمل بالسالم " رزمة أمنية"بوش يهدي أولمرت  .52

ية كشفت النقاب عن أن إسرائيل أن مصادراً :القدس من 4/6/2008األيام الفلسطينية  جريدة ذكرت
ي ايهود اولمرت سرائيلالرئيس األميركي جورج بوش سيعلن خالل الزيارة الحالية لرئيس الوزراء اإل

ضمن ، تسمح بدفاع ضد الصواريخ بعيدة المدى، وتت"إسرائيل"لـ" رزمة أمنية"الى واشنطن عن منح 
  .رادارات، منوهة إلى أنه حتى اليوم لم تزود الواليات المتحدة هذه الرزمة ألية دولة

أن الناطقة باسم البيت االبيض دانا بيرينو أكدت أن بوش : من واشنطن 4/6/2008 الحياة وقالت جريدة
 وأشارت إلى .في عملية السالم" الصورة الكبيرة"على مستقبل أولمرت، وال يزال يركز على " غير قلق"

، والدفع من أجل محاولة تحديد دولة "إسرائيل"إعادة تأكيد التزامنا نحو "أن هدف لقاء أولمرت وبوش هو 
بينما صرحت وزيرة  ".فلسطينية قبل نهاية العام، خصوصاً ونحن وسط مفاوضات مع الفلسطينيين

لى اتفاق سالم يحدد أطر الدولة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بانها ال تزال تأمل في التوصل إ
  . الفلسطينية المقبلة، لكنها لم تحدد موعد إمكان بلوغ هذا االتفاق

  
 نواب أوروبيون يجتمعون مع فعاليات مقدسية ويطالبون بفتح المؤسسات الفلسطينية بالقدس .53

 في  سنوات على بيت الشرق7كسر نواب أوروبيون حصاراً استمر اكثر من : عبد الرؤوف أرناؤوط
مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث عقدوا اجتماعاً، أول من أمس، عند بوابة المبنى مع مسؤولين ونواب 

ية بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في المدينة، سرائيلوفعاليات مقدسية، واكدوا وجوب قيام الحكومة اإل
وقالت فيرونيك دي . طة الطريقية بموجب خارسرائيلبما فيها بيت الشرق، كجزء من االلتزامات اإل

نحن نعتقد، وهذا موقف جماعي للوفد، ان من السابق ألوانه رفع مكانة : "كيسير، رئيسة الوفد االوروبي
مع االتحاد االوروبي ألسباب تتعلق بحقوق االنسان، التي تم توثيقها بشكل جيد من " إسرائيل"عالقات 

ومؤسسات حقوق انسان في " بتسيلم"ية مثل إسرائيل قبل وفدنا، وايضا تم توثيقها من قبل مؤسسات
ان مسألة حقوق االنسان هي في جوهر السياسة االوروبية، وهي مبعث قلق كبير : وتابعت". إسرائيل"

  .من قبل االتحاد االوروبي
  4/6/2008األيام الفلسطينية 

  
  وفد برلماني أوروبي يقرر القيام بحملة ضغط لفك الحصار عن غزة  .54

ر وفد برلماني أوروبي عن تأثّره الشديد لما شاهد من وضع مأساوي وغير إنساني في قطاع عب: غزة
 171غزة، جراء الحصار، ال سيما حالة المرضى الممنوعين من السفر لتلقي العالج، في ظل وفاة نحو 

لبرلمان واعتبر الوفد الذي ضم سبعة أعضاء من البرلمان األوروبي من بينهم رئيس ا. منهم حتى اآلن
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 لويزا مورغانتيني، والذي يزور غزة حالياً لإلطالع على آثار اإلغالق المفروض على القطاع، أن
وأكد الوفد البرلماني ". ظالم ويمثّل عقاباً جماعياً بحق الشعب الفلسطيني"الحصار المشدد هو حصار 

هة الحصار، رفضه لممارسات األوروبي، الذي التقى برلمانيين فلسطينيين وفعاليات أخرى معنية بمواج
وأعلن الوفد . ية والحصار المفروض، مبدياً استياءه الشديد مما شاهده في قطاع غزةسرائيلالسلطات اإل

للضغط من أجل "البرلماني أنه سيقوم بحملة إليصال صورة ما يحدث في قطاع غزة إلى الجهات المعنية 
حاً أنه سيبذل كل جهد ممكن لتسهيل تحرك ، موض"يةسرائيلفك الحصار، ووضع حد لإلجراءات اإل
 .المواطنين الفلسطينيين وخاصة المرضى

  4/6/2008صحيفة فلسطين 
  

  مليون دوالر 148.7األونروا تعاني من عجز يقدر بـ  .55
إستراتيجية ) األونروا(وضعت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين : الهيجاء  ريما أبو-عمان 

م لبرامجها وخدماتها المقدمة لالجئين للعامين الحالي والمقبل حيث تبلغ ميزانيتها لحشد التمويل الالز
وتشير التقديرات لاليرادات  .عن االعوام الماضية% 5 مليون دوالر بزيادة 954العادية للعامين قرابة 

وبحسب . ر مليون دوال148.7والنفقات الى وجود فجوة في تمويل الميزانية العادية للعام الحالي تبلغ 
تقرير صادر عن الوكالة فإن السنوات األخيرة شهدت انخفاضاً ملموساً في تبرعات الدول المانحة للوكالة 
وفي مقدمتها الواليات المتحدة وبريطانيا رغم االحتياجات المتزايدة للالجئين لخدماتها، مقابل دول أخرى 

تراجعت المساهمات التي قدمتها الدول ، كما تبرعاتها كالنرويج وكندا وهولنداحافظت على مستوى 
وأرجع سبب التراجع في االلتزامات %. 3إلى أقل من % 8العربية إلى األونروا بشكل حاد من نحو 
 .، وضغوط داخلية وخارجية ة تتعلق بأجندة السياسة الخارجيةالمالية تجاه األونروا إلى اعتبارات سياسي

  4/6/2008الدستور 
  

  الجئا فلسطينيا من العراق لإلقامة فيها30تقال أيسلندا توافق على ان .56
 الجئا فلسطينيا لالقامة فيها، من 30 أعلنت حكومة آيسلندا، امس، موافقتها على انتقال : وفا–ريكيافيك 

المقيمين في معسكر الوليد على الحدود العراقية السورية، وجميعهم من النساء واألطفال واأليتام 
وسيقوم طاقم من الحكومة اآليسلندية بترتيب أوضاع هؤالء  .عيليهم العام الماضيواألرامل، الذين فقدوا م

 .الالجئين ونقلهم في أقرب فرصة ممكنة الى منطقة اكرافيت بالقرب من العاصمة اآليسلندية ريكيافيك
  4/6/2008الحياة الجديدة 

 
  ين مؤتمر البرلمانيين لنصرة فلسطين يستنكر الصمت العربي تجاه الفلسطيني .57

، وقد أكد المشاركون "رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين"تم امس، االعالن عن توصيات مؤتمر 
ية، مذكرين سرائيلعلى دعم جهود المقاومة االسالمية المبذولة لفك قيد األسرى والمعتقلين في السجون اإل

رأة وطفل، ومتسائلين عن دور بأن عدد األسرى الفلسطينيين قد ناهز العشرة آالف أسير بين شاب وام
كما استنكر المجتمعون . الدول العربية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق االنسان اتجاه هؤالء وعائالتهم

استمرار الصمت العربي والدولي حول حصار غزة، فضال عن المجازر اليومية المنظمة التي يرتكبها "
وطالبوا مصر، بحكم موقعها الجغرافي، ان ". الضفةاالحتالل الصهيوني بحق الفلسطينيين في القطاع و

تلعب دوراً في فك الحصار عن االخوة المحاصرين ومد يد العون لهم، منبهين الى ان توتير العالقة بين 
ي، مشددين على ان هذا العدو ال يفهم لغة سرائيلالقاهرة وفصائل المقاومة الفلسطينية ال يخدم إال العدو اإل

  . نة، بل لغة القوة والمقاومةالتهدئة او الهد
  4/6/2008السفير 
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 متى تدق ساعة الخالص .58

  غازي حمد.د
 التـي   األجيال محفوظة لدينا ولدى     أصبحتفهذه السيمفونية   !! األطالللسنا بصدد الوقوف والبكاء على      

  .سبقتنا والتي ستأتي بعدنا
وما ، نصل إليه  أنلمكان المفترض    وما هو ا   ، اتجاه نسير  وبأي ،اآلن نقف   أين نعرف   أن إلىنحن بحاجة   

  .األفضل الذي يجب أن نمتطيه كي يبلغنا مبتغانا"المركب"هو 
 ،اسـتنجدنا  ،صـمدنا ،  رنا تحـس  ،بكينا )..ناهز على السبعين عاما   (لقد قطعنا شوطا طويال في مشوارنا       

 والزلنا نسير ونسير    ،ا تقاتلن ، اختلفنا ،ولجنا دهاليز السياسة وغرقنا في تفاصيلها      ،غامرنا وجازفنا ،  قاومنا
  !!على خطى المليون ميل .. ثقاال تنوء بها الجبالأحماال أعناقناونحمل على 

 نعمل وفـق العمـل      بأنناكلما قرأت تحليالت سياسية عن اللقاءات واالتفاقات والمؤتمرات ازددت قناعة           
رؤيـة االسـتراتيجية التـي      وغياب ال ..الذي تغيب معه الرؤية الشمولية العامة     ) المشرذم المتناثر (اليومي

  . مخاطر متوقعةإلى معالم الطريق وتنبهك إلىترشدك 
 ثم تقتحم علينا مبادرة ثـم مبـادرة         ،"خارطة"وكأنه نهاية القضية وتارة تفاجئنا      ) مؤتمر(تارة نغرق في    

  ..آخر لها وال أول ثم نجد أنفسنا أمام مفترق جديد ورؤية جديدة ومعركة سياسة جديدة ال ،وأخرى
 عانـت مـن     أيضا لكنها   واألساطيربالتضحيات والبطوالت    -وطويال   –ي المقاومة قدمنا سجال حافال      ف

متى ننجح في   (ويبقى السؤال المهم     ، والتقييم الموضوعي  األخطاءغياب الرؤية ووحدة الموقف ومعالجة      
  )...تحويل تضحياتنا إلى مكاسب على األرض ؟

 لنعرف بعد هذه المسيرة الطويلة المـشبعة بالتعـب واأللـم            ، عقولنا وقبلها ، نفتح عيوننا قليال   أنآن لنا   
ليس تعبا   . السبل حادت بنا قليال عن مقصدنا وغايتنا       أن أم كنا نسير في االتجاه الصحيح       إن - والتضحية

 أي نجـاح    أركان من الوضع لكنه التقييم والتقويم اللذان يعتبران ركنان من           إحباطامن طول المسير وال     
  .تجربة

 جهد يذكر لعمل تقييم موضوعي وجدي للمـسيرة         أو محاولة   بأي لم نقم    ، كمجموع وطني  ،وأقر هنا أننا  
 خصوما وأعداء للتقييم    أصبحنا إننا بل   ، رغما عنا  األحداث جرفتنا   إنما -الوطنية رغم طولها وتعقيداتها     

 أنوفـضلنا    ،!!ه هي الحالقة  وهذ..والمنهجية العلمية الذي يطالب به الدين والمنطق واالستحقاق الوطني        
 كل فـصيل يـدير      أنلذا وجدت    !.!"كل يعمل على شاكلته   "أو قاعدة   "  مأمورة فإنهادعوها  "نعمل بقاعدة   

إذا تكلمنا عن ضرورة تقيـيم وتقـويم        !.!الصراع مع االحتالل بطريقته الخاصة وباألسلوب الذي يعجبه       
 معالجة المسار السياسي وما يعانيه من فشل وتعثر          طالبنا بضرورة  وإذا ،المقاومة هبوا وقالوا انك ضدها    

  !! صاغيةآذانالم تجد 
 إلعـادة حقيقية  "انتفاضة   "إلى تحتاج   إنها )..فوضوية(و) مكركبة(و) ملخبطة  ( الحالة الفلسطينية حالة     إن

  . نصابها في شتى مجاالت الحياةإلى األمور
لقـد  ،نعم..وورش عمل وبيانات وخطابـات     شعبنا مؤتمرات ومسيرات ومهرجانات وشعارات       أشبعنالقد  

 وغـصت   ،لقد امتألت الجدران بالشعارات حتـى حفظناهـا        .. التخمة وأصابتهشبع حتى امتألت معدته     
وتشنفت آذاننا بالخطب الهـدارة      .. والبيانات الثورية الدسمة حتى وعيناها     باألناشيد واإلذاعاتالفضائيات  

 عن العمـل الجـاد والبـرامج        أبداال يغني   )أهميتهعلى  (كل هذا    !.! نعيدها عن ظهر قلب    أصبحناحتى  
 مرحلـة   إلى )الروضة  (لقد كبرنا وانتقلنا من مرحلة      ). كبر مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون        (الحقيقية

فـال  ... نصغي لعقولنا قبل عواطفنا والى أعمالنا وانجازاتنا قبل شـعاراتنا          أنالتي تملي علينا    ) الجامعة(
  !!عاملة التالميذتعاملونا م
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العمل القائم على الفكر والـوعي والتخطـيط والـشراكة الوطنيـة             .. للعمل الجدي المثمر   األوانلقد آن   
 ننضج في فكرنا الـسياسي      أنآن لنا    .. تشق طريقها للتطبيق   أن للبرامج الحقيقية    األوانلقد آن   ...الحقيقية

  .والوطني ونتعالى على الحسابات الصغيرة
بمستوى تطلعات شعب يتوق    ...ل بمستوى كم هي القضية الوطنية كبيرة وخطيرة وصعبة         نتعام أنيجب  

  ).وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم(إلى الحرية بعد ستين عاما من نكبات ونكسات
 المسؤولية اليومية مسؤولية    أن إذ حزب بعينه بل اقصد المجموع الفلسطيني        أو عن فصيل    أتكلم هنا ال    أنا

  . ثنائياأوال للتهرب منها وال مجال لحملها فرديا وطنية ال مج
  نعشق الخالف** 

 نعشق الخالف واالخـتالف واالنقـسام       - طوال مسيرتنا النضالية والسياسية      –مشكلتنا كفلسطينيين أننا    
 إالفما من قـضية     ! !من سنن الواقع الفلسطيني   " سنة مؤكدة  "أصبح وكأنه   ،والتشظي لدرجة التتيم والوله   

اختلفنـا فـي   ... اآلخـر عن  - وتميزا – بعدا أكثر يكون  يناا ونتبارى في    ،قسمون فيها وعليها  ونحن من 
 واختلفنا في المقاومة حتى باتـت       ،"المرمطة" و واإلحباط علينا عبئا ورمزا للفشل      أصبحتالسياسة حتى   

 مجتمع فسيفسائي   إلىاختلفنا في كيفية صياغة مجتمعنا الفلسطيني حتى حولناه          ..ساحة للتنافس والمزاودة  
 رايات ملونة فوق كل بيـت       إلىحولنا وطننا   .. خليطة وعادات غريبة وسلوكيات فوضوية شاذة      ألوانمن  

عسكرية للهجوم واالنتقـاص واالنقـضاض   "دشم  "إلى وصحفنا ومواقع االنترنت  إذاعاتناحولنا  ..وشارع
 يصبح فـي لحظـة قنبلـة        أنكن   خطرة يم  أداة إلىسالحنا تحول    ..حتى باتت صورتنا في العالم مهتزة     

اتهمنا بعضنا بعضا باتهامات وصلت حد التخـوين والعمالـة والبيـع            )... وقد كان ( متفجرة في وجوهنا  
  ...اإلعالميين من مالحقة مؤتمراتنا الصحفية وناطقينا اإلعالمحتى ملت وسائل ،والجري وراء الكراسي

 إلينـا  يتطلـع  أن إاللم يملـك  ) يراهن الكل عليه  الذي  (شعبنا المسكين المجروح المكدود المتعب الممزق     
 وأبنائـه  يدفع الفاتورة من دمـه       أنولم يملك إال    ،  )كفى كفى (بعيون دامعة وقلب منفطر وكأنه يقول لنا        

  . من نصفينأكثر إلىلقد قسمناه قسمة ضيزى وشطرناه ... وحياته وراحته
 وما تحت بنفسجي ومـا      واألسود ألحمروا واألصفر األخضر إلىلم نعد نجمعه في صف واحد بل تقسم         

 ، بين حمساوي وفتحاوي   ،تقسم بين ضفة وغزة   )... غاب العلم من كثافة الرايات    (فوقه وما ليس له لون      
" ثـابتين "بـين    ،انقالبيـين "و "مجاهـدين "بين   ،"متخاذلين"و" مقاومين"بين   "..مفرطين"و" مرابطين"بين  
 األبـيض  تقـسيمة    إنها (،شرعية ال ،شرعية ،عصابات ،اتميليشي..بين منفتحين وظالميين   ،"مطبعين"و

 أشـبه  أصـبحت  سلسلة ال متناهية من التصنيفات والتقسيمات التـي  إلى ).. التي ال توسط بينها    واألسود
انظـر وقـارن    ... (وأخـرى وبـين عائلـة     ،  وآخر وبين شارع    ،وآخرالذي يفصل بين بيت     " بالجدار"

 : فرنـسا  ،متدينين وعلمانيين  :إسرائيل ،ديمقراطيين وجمهوريين  :كاأمري ،بالتقسيمات في البلدان األخرى   
 من تقسيمات   ألطفهاانظر ما    ..وإصالحيينمحافظين   :إيران ،محافظين وليبراليين  : أوروبا ،يسار ويمين 
 ،التيار الدموي ،التيار االنقالبي (العنيفة التي غزتنا    " التيارات" انظروا كم هي     ،!!) عندنا أقساهاعندهم وما   

 وأعاصير كم يتحمل جسدنا الفلسطيني الضعيف المنهك من تيارات          ،...)التيار المنفلت  ،التيار المتصهين 
أجنـدة  ..أجنـدة خارجيـة   (احسبوا كم هي المرات التي استخدمنا فيهـا مـصطلحات            .؟"..تقسيمات"و

  )!!محاور أجنبية ..إقليمية
  ال يجمعهـا جـامع وال  وآراءولهجات متعـددة  حار العالم فينا ونحن نخرج عليه كل يوم بالسنة مختلفة       

 التفرج علينا وتركنا لحال     إال العرب ملوا من كثرة خالفاتنا وقتالنا فلم يملكوا          إخوانناحتى   ..ينظمها ناظم 
  !!وأحيانا يشفقون علينا بكلمة تعاطف ودعوة للتوحد وبيان من ورق...  رشدناإلىسبيلنا لعلنا نفيق 

  "ذبحتنا"أزمة الثقة **
 كال مـنهم    أن درجة   إلى ، ال يثقون ببعضهم   ،وليس هناك حزب سلما لحزب    ،!!ركاء الوطن متشاكسون  ش

! ! وقع احدهم في مـصيبة     إذا يحذر ويتربص ويتمنى الوقيعة ويفرح       ، غير مؤمن له   باآلخر شاكا   أصبح
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ا بـسبب مـاذا؟     كل هذ  ... والمعاقين واأليتاموارتفع عدد الثكالى     ..واألشالءلقد سالت الكثير من الدماء      
  ؟)ونحن أبناء أم واحدة ورحم واحد(

  . وفرقت دمنا في القبائلأعداء إلىالثقة الضائعة التي حولتنا " أهلكتنا"لقد 
لكن  ،- حتى المتخلفة منها   –فهي ظاهرة طبيعية في كل دول العالم        , المشكلة ليست في خالفاتنا السياسية    

 معركـة   إلـى مما يجرنا   ،  اسي بطريقة محترمة وحضارية   ف السي  الخال إدارة ال نحسن    أنناالمشكلة في   
 والعلل المزمنة على مدى سـنوات       األمراض غياب الثقة الذي ولد      إالليس من سبب     .دامية غير مجدية  

  "..الملحمة" ونسن سكاكينا ونتأهب ليوم أسلحتنالقد جعلنا الخوف نحشد  .طويلة
قـد  .. الواحد والشارع الواحد والوزارة الواحدة ؟لماذا نخاف من بعضنا البعض ونحن قد نكون في البيت      

لماذا نخاف وال نثق ببعضنا ونحن الذين قطعنا شوطا طـويال فـي     ... يجمعنا الفرح أو المأتم أو الجنازة     
 ودماؤنا بصواريخ االحتالل ؟ الم تعد المعادلـة واضـحة        أشالؤناخنادق المقاومة وقاتلنا سويا واختلطت      

 ما جدوى هذا الصراع     إذن تلغي فتح ؟     أن تلغي حماس وال لحماس      أنيمكن لفتح    ال   بأنه) حتى للعميان (
   النكد والخسران وضياع القضية؟إالالذي ليس من ورائه فائدة 

 إلـى .... نحن بحاجة قبل الحديث عن االنتخابات وعن الديمقراطية والنظام السياسي والمجلس التشريعي           
 شيء طعم فـي     أليبدون الثقة لن يكون     . نقطع عليه كل خالفاتنا   بناء ثقة حقيقية هي بمثابة الجسر الذي        

 اآلخـر  من االحترام وتفهـم      أساس بنيت على    إذا الثقة   إن ...ال انتخابات وال حكومات وال امن     :حياتنا  
ليس اتجاه الحقد والكراهية     ، والسياسة والمجتمع في االتجاه الصحيح     األمنستبني   ..ستصنع تاريخا جديدا  

  . والحب والتعايشألملابل اتجاه 
 نمقت لغة االتهام    إننا .. نكره االنقسام ونرفض القطيعة ونأبى االعتقال السياسي       إننا:  نقولها بملء فينا   إننا

ال أقل  ،إننا نريد وحدة الصف وروح اإلخوة وشراكة الوطن والمصير        ...والتحريض وننبذ العنف الداخلي   
  !!أكثرمن ذلك وال 
  متى نصل؟

؟ هل  أهدافنا إلى نصل   أن يمكن   - ومتى   -كيف) في كل شيء  (هذا االختالف واالنقسام    بعد كل   : سؤالي
 أم سيذهب كل منا في طريقه ؟ بعد كل هذا التعارض والتناقض في االتجاهات            اآلخرسيصل احد منا قبل     

 بناء الدولـة ونحـن ال       أو نحقق تحرير فلسطين     أن نجمعها؟ كيف يمكن     أنما هي المحصلة التي يمكن      
  ؟واألداةتجمعنا الفكرة الواحدة وال الهدف المشترك وال حتى الوسيلة  لك نفس الطريق والنس

 باهظة من شبابنا ومقاتلينـا ومـن        أثمانكم دفعنا من    .. ؟أعمارنا من   أهدرناكم  .. ؟ أوقاتناكم ضيعنا من    
؟ ال   التـي حققناهـا    اها بمدى االنجازات  هل قيمنا مدى التضحيات الهائلة التي قدمن      ... بيوتنا ومزارعنا ؟  

 لكنه ليس بمستوى حجم التضحيات وال بحجم سـنين          األرضانفي أننا حققنا الكثير من االنجازات على        
 هناك فرقا بين رجل يتصرف      أن ترون   إال! ! من ذلك  ألقل نختصرها   أنالنكبة الطويلة والتي كان يمكن      

ن من يحصل مرابح متواضـعة تـسد        بمليون دوالر بطريقة ذكية واستثمارية في جلب مرابح هائلة وبي         
  رمقه وتكف عنه حاجة الناس؟؟

وقبلهـا عمـر مديـد مـن        (  عاما 21حماس  ، عاما 43فتح عمرها   : احسبوا معي هذه الحسبة البسيطة      
 عشرات الـسنين    إليها أضف(عاما  40الديمقراطية  ، عاما 40الجبهة الشعبية   ، عاما 25الجهاد   ،)اإلخوان

 168يا ترى كم يكون المجمـوع ؟      ,  لو جمعنا سنوات النضال هذه     ،)رىاألخمن مجموع اعمار الفصائل     
 دعونا نقدر كم قدمنا قضيتنا الوطنية نحـو هـدفها           اآلن .من النضال والتضحيات والعطاء   ) وأكثر(عاما  

أظن انه بالمقارنة بين سنوات النضال وما فيهـا         . مقارنة بعدد السنين النضالية   "تحرير فلسطين   "الرئيس  
  . سنجد فرقا هائال ومخيفااآلن وبين ما نحن فيه من تضحيات



  

  

 
 

  

            24 ص                                   1098:         العدد                  4/6/2008 األربعاء: التاريخ

 عملنا سويا ووضعنا    أنناتخيلوا لو   ! !تصور لو انك قمت بعملية طرح بين هذه سني الفصائل لملئت رعبا           
 خطـوة   أحالمناكم سنكون سعداء ونحن نحقق      ... بعض كم ستكون النتائج مذهلة وعظيمة      أيدي في   أيدينا

   ونجاحنا ؟ألدائنايصفق خطوة؟ كم سيلتف الشعب حولنا و
كيـف نمـسح مـستوطناتها مـن علـى ظهـر            .. وننهي احتاللها  إسرائيل يشغلنا كيف نواجه     أنيجب  
كيـف نطمـئن    ...كيف نطمئن الجئينا بأننا نسهر الليل والنهار لكي نعيدهم        ..كيف نهدم الجدار  ..األرض
مـا تـسوده العدالـة والمـساواة        كيف نبني وطنا كري   .. سراحهم إلطالق بأننا نجهد لهم     – فعليا   –أسرانا  
نحن اكبر من أن تجرفنـا      ... تشغلنا خالفات الحقائب الوزارية والسلطة والمعابر والتهدئة       أنال  ،  والقانون

  .قضايا هامشية على حساب الوطن والقضية
 بأنه اعتقد فصيل    إذا. األوهام بل هي المعادلة المطلوبة وما دونها فهو ضرب من           أمانيليست هذه مجرد    

كلنـا  ).وكما يقال القليل مع القليل كثير     ( يحوز المسيرة كلها دون غيره فهو مضيع لوقته وجهده           أنمكن  ي
 باإلمكـان   ،هذا ليس عيبـا    .أدواتناقد نختلف في    .يريد دولة وحرية وبناء مجتمع وخالص من االحتالل       

ال ترمـوا   ..في دواليبنا لكن ال تضعوا عصينا     . نتحرك ونتقدم  أنجمع األدوات بالقدر متاح حتى تكفل لنا        
  ... في خط سيرناألغاماال تزرعوا ...حجارة في طريقنا

المجتمـع   "أنوصـحيح    ..وأدواته أساليبه بكل   إسرائيل جنت علينا حين غذت عدوان       أمريكا أنصحيح  
 العرب جنـوا علينـا      أنوصحيح  ... وعن معاناتنا  إسرائيل عن جرائم    آذانهجنى علينا حين صم     "الدولي  

 حين فشلنا في صنع جبهة      أنفسنالكنا جنينا على    .. ا وتركونا نحارب منفردين سياسيا وعسكريا     حين نسون 
  .موحدة تكون اقدر على تقريب لحظة شروق الشمس

مرة واحدة فقط اخلعوا ثوب      ... وطنية وأيددعونا مرة واحدة نعمل بقلب وطني ورئة وطنية ودم وطني           
  . أمال ومستقبالوأوفر أمنا وأكثر وأروع وأجمل وادفأ وسعأالحزبية الضيق وسترون كم هو ثوب الوطن 

  3/6/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

 !رفع الحصار عن غزة بتحطيم قواعد اللعبة .59
  صالح النعامي

 أنهـم   - وبشكل غير مسبوق، وفي كل مناسبة      -بات قادة الفصائل الفلسطينية في اآلونة األخيرة يؤكدون       
من أجل رفـع الحـصار عـن        " بكل شيء "ة للتهدئة، فإن من حقهم القيام       بعد أن قبلوا المبادرة المصري    

ويتضح من تهديدات هؤالء القادة أن فصائلهم لم تعد تستبعد اقتحام الحدود مع مصر مجددا لرفع                . القطاع
 -  بشكل غير مسبوق، وإن كانت هذه الفـصائل        إسرائيلالحصار، إلى جانب تكثيف العمل المسلح ضد        

 تفضل أن تساهم تهديداتها في إقناع القاهرة بممارسة مزيد من الضغط من أجل              -  حماس وتحديدا حركة 
 .إقناع تل أبيب برفع الحصار عن القطاع

ممثلو الفصائل باتوا يشددون على أنهم يرون في مصر والرئيس الفلسطيني محمود عباس شريكين فـي                
، بعـد   "رفح  " ل على إعادة فتح معبر      فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في حال توانيهما عن العم         

 .أن قبلت فصائل المقاومة مبادرة التهدئة المصرية
الذي يدفع فصائل المقاومة، ليس فقط لتصعيد لهجتها، بل وتصميمها على الوفاء بتهديداتها، هـو حقيقـة     

فير الظـروف   أنها قدمت أقصى حد من المرونة السياسية بقبولها بمبادرة التهدئة المصرية من أجل تـو              
لرفع الحصار عن القطاع الذي بات يأكل األخضر واليابس؛ حيث إن مواصلة فرض الحـصار يعنـي                 

 . تطبيق قرار بتنفيذ إبادة جماعية للشعب الفلسطيني
قادة الفصائل، وتحديدا حركة حماس، يوشكون على اإلعالن عن تعرضهم لعملية خداع وتضليل من ِقبِل               

؛ حيث يؤكد هؤالء القادة أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المـصرية             بعض المسئولين المصريين  
وفريقه أكدوا لممثلي فصائل المقاومة أنه في حال قبلوا بالمبادرة المصرية للتهدئة فـإن مـصر سـتقوم                  
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 غير معنيـة    إسرائيلوواضح تماما أن    .  هذه المبادرة  إسرائيل، في حال رفضت     "رفح"بإعادة فتح معبر    
ي إيهـود   سـرائيل افقة على هذه المبادرة، سيما بعد الفضيحة المالية التي ألَمتْ برئيس الـوزراء اإل             بالمو

 .أولمرت، الذي بات يعد أيامه األخيرة في كرسي الحكم
إن معبر رفح معبر فلسطيني مصري باعتراف مصر، وباإلمكان إعادة فتحه بـالتوافق بـين الحكومـة                 

 - وتحديـدا مـصر    -ا، فإنه ليس من المنطقي أن تبقى األمة العربية        المصرية والرئيس عباس، ومن هن    
إنه ليس من العدل واإلنصاف     . مكتوفة األيدي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تدمير وعذابات          

 عمليا مبادرتها للتهدئة عبر طرح اشـتراطات جديـدة          إسرائيلأن تعود مصر مجددا، وبعد أن رفضت        
، انطالقًـا مـن     سـرائيل  الضغوط على فصائل المقاومة لتقديم تنـازالت أخـرى إل          عليها، لكي تمارس  

االفتراض بأن األزمة اإلنسانية الخانقة التي يحياها الفلسطينيون بغزة ستدفع قادتهم للتوافق مرغمين مـع               
 مـن خـالل     إسـرائيل إن كل من ينطلق من هذا االفتـراض مخطـئ؛ ألن            . يةسرائيلاالشتراطات اإل 

ها، وتحديدا المتعلقة بالحصول على ضماناٍت بمنع تعاظم قوة فصائل المقاومة العسكرية، تحاول             اشتراطات
تصفية مسوغات وجود المقاومة الفلسطينية، وال يوجد أي طرف فلسطيني يمكن أن يتعاون مع تل أبيب                

 .في تحقيق هذا الهدف
أن فصائل المقاومـة فـي      :  مفاده  ينطلق من افتراضٍ   -إسرائيل بما فيهم    -إن أي طرف إقليمي ودولي      

 يرتكب خطًأ   -غزة، وتحديدا حركة حماس، جاهزة لتقديم تنازالت تتعلق بمستقبل المقاومة بفعل الحصار           
بل على العكس تماما، ففصائل المقاومة في غزة بإمكانها التأثير على ما يجري في كل اإلقلـيم،                 . فادحا

ي كبير  إسرائيل، مع كل ما يستدعيه من رد        إسرائيلالعمل ضد   وبإمكانها إشعال المنطقة من خالل تكثيف       
ِحمم هذا االشتعال قد تصيب مناطق خارج حدود فلسطين، بشكٍل يكون من المجـدي              . ومعد له منذ زمن   

معه لألطراف اإلقليمية التحرك مبكرا لمنع هذا السيناريو، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، حتـى               
 .إسرائيلإلدارة األمريكية وبثمن التصادم مع ا

يين الذين يتنافسون فيما بينهم في التعبير عـن رفـضهم للمبـادرة             سرائيلفي نفس الوقت، فإن الساسة اإل     
المصرية، سيجدون أنفسهم أكثر الالهثين وراء التهدئة؛ ألنهم يعون فـي قـرارة أنفـسهم أن أي عمـل      

ى إخماد نار المقاومة الفلسطينية بـشكل يفـضح         عسكري ستقوم به ماكينة القمع الصهيونية لن يؤدي إل        
انعدام الجدية لدى هؤالء الساسة، والذي يدلل على صحة ما نذهب إليه هو حقيقـة أن وزيـر الحـرب                    

، هو األكثر حماسـا للتوصـل   إسرائيلالجنرال إيهود باراك، وهو الشخص األكثر ارتباطًا بالحروب في   
 . يؤثر على إرادة الشعب الفلسطيني في مواصلة المقاومةللتهدئة؛ ألنه يعي أن ممارسة القمع لن

وباراك ما يفتأ يشَبه الفلسطينيين بالوسادة التي كلما وجهت إليها اللكمات كلمـا عـادت إلـى وضـعها                   
 .الطبيعي، بحيث يكون األذى من نصيب ذلك الذي يوجه اللكمات

الهدوء، ووضع حـد لعمليـات إطـالق        ي في   سرائيلفي نفس الوقت، فإن هناك رغبة لدى الجمهور اإل        
وهنـاك الكثيـر مـن    . الصواريخ والقذائف، ولو بثمن التفاوض مع حماس ورفع الحصار عن القطـاع     

أن يتخلى عن تآمره في فرض الحصار على أبنـاء شـعبه فـي              " أبو مازن "األسباب التي توجب على     
 . يينسرائيلفاوضه العقيم مع اإلالقطاع، في ظل عجزه عن تحقيق أي إنجاز سياسي للفلسطينيين عبر ت

تدهورا، بغض النظر عن نتائج هذا      " أبو مازن "ي المرتقب في قطاع غزة سيزيد مكانة        سرائيلالتصعيد اإل 
التصعيد، ففي حال انتهى التصعيد بإعادة احتالل قطاع غزة، فإن ذلك يعني سحب البساط نهائيا من تحت                

الحديث عن  " أبو مازن "يار الوحيد، سيما وأنه لن يكون بوسع        خيار المفاوضات وستكون المقاومة هي الخ     
 لمطالب المقاومة وفك الحصار، فـإن       إسرائيلوفي حال انتهى التصعيد بإذعان      ". االنقالب واالنقالبيين "

ـ        ؛ لذا فإننا نسمع دعوات تصدر بقوة من قيـادات          "أبو مازن "هذا سيشكل مصدر إحراج ال يقل خطورة ل
، والعودة إلى الحوار مع حمـاس، عـشية انعقـاد           إسرائيلطالب بوقف التفاوض مع     ت" فتح  " في حركة   

 .المؤتمر السادس العام للحركة
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إن فصائل المقاومة الفلسطينية في ظل األوضاع الحالية لم يعد أمامها إال تحطيم قواعـد               : قصارى القول 
 غير مباشر في فـرض الحـصار        اللعبة الحالية بشكل يجبر كل الفرقاء الذين يشاركون بشكل مباشر أو          

 . على إعادة تقييم مواقفهم من جديد
  3/6/2008موقع اإلسالم 

  
 

   عباس واالجتماع األكثر تعبيرا عن اإلفالس-أولمرت  .60
  عريب الرنتاوي

ي سـرائيل من بين االجتماعات العديدة التي جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الـوزراء اإل             
التي " اإلفالس السياسي " أكثرها تعبيرا عن حالة      ، يبدو اجتماع األمس   ،وليس وبعده إيهود أولمرت قبل أناب   

  : تهيمن على سلوك القيادة الفلسطينية وتميز مواقفها وذلك لـ
 بناء ما يقرب مـن ألـف وحـدة          ،أن االجتماع جاء بعد سويعات فقط على قرار أولمرت وحكومته         ) 1

ر الذي يفقد الموقف الفلسطيني الرافض لالستيطان أيـة قيمـة            األم ،استيطانية جديدة في القدس المحتلة    
الذي يسجل عادة على هامش محاضر      " التحفظ" ويجعله أقرب ما يكون إلى       ،عملية وسياسية من أي نوع    

  . ال أكثر وال أقل،االجتماعات لغايات التأريخ وبرسم المؤرخين
 األمـر   ،ي وانسحابه من العمل السياسي    ئيلسراأن االجتماع يأتي في لحظة انسحاق رئيس الوزراء اإل        ) 2

 اللهم إال إذا كان الهدف      ،إلى لقاء رجل فقد مستقبله السياسي     " الهرولة"الذي يثير تساؤال حول جدوى هذه       
 أو االنـصياع    ، مع صاحب األيادي غير البيضاء على الفلسطينيين؟،       ،هو التعبير عن التضامن الشخصي    

عنـزة ولـو    " وعلى قاعدة    ،إلى طريق مسدود  " المفاوضات العبثية " بعد وصول    ،جارفة" مكابرة"لموجة  
  ".طارت

الشخـصية والعنـاق    " الحميمية" وفي مناخات من     ، التأم في منزل أولمرت    ،أن هذا االجتماع كسابقيه   ) 3
 األمر الذي شكل ويشكل استفزازا لعائالت الثكلـى         ، لكأنه لقاء األصدقاء بعد طول غياب      ،"المعابطات"و

  . ولمشاعر الشعب الفلسطيني برمته، ألف أسير11 وأسر ،في قطاع غزةوالجرحى 
 بدا صائب عريقات كمـن يقـرأ نـصا قـديما            ،في مؤتمره الصحفي الذي عرض فيه نتائج المحادثات       

 فاالسطوانة المـشروخة عـن الموقـف        ، عباس - يصلح لكل اجتماع من اجتماعات أولمرت        ،ومكرورا
 من دون أن يقترن هذا الموقف بأي إجـراء          ، تتكرر في إثر كل لقاء     الفلسطيني الحازم من المستوطنات   

كما " محايدة" واختيار منطقة    ، حتى وإن كان بمستوى طلب تغيير مكان االجتماع        ،احتجاجي من أي نوع   
ال " الفجـوة " والحديث عن استمرار     ، فقط ال غير   ، أو تعليق اللقاء لبضعة أيام     ،يفعل الراحل ياسر عرفات   

   وماذا أنتم فاعلون؟ ،ماذا بعد: حاولة لإلجابة عن سؤاليقابل بأي م
 ستصعد ضد الفلـسطينيين     ، المأزومة داخليا  إسرائيلنبوءته بأن   " اسطوانته المشروخة "جديد عريقات في    

 زرافات  ، فهو تقاطر القيادة   ، أما قديم الرد الفلسطيني على هذا السيناريو       ،عدوانا واستيطان في قادم األيام    
 ، وتبادل االبتسامات والتعليقات المبهجة    ،على يد محضر  " استدعاء" عند أول    ،ى منزل أولمرت  ووحدانا إل 

وتقليب الئحة الطعام التي تفوح منها روائح شواء لحم الفلسطينيين الحي فـي قطـاع غـزة وأرضـه                   
  . المحروقة

 ،ور التذكارية لقد أصبح ديكور غرفة طعام أولمرت وسجل زوار منزله والزاوية المخصصة اللتقاط الص            
 ويقترن بقراراته االسـتيطانية والعدوانيـة       ،متطلبا ضروريا يسبق زيارات أولمرت لواشنطن ويمهد لها       

 أما المؤتمرات الصحيفة الختامية وتصريحات بعض أعضاء اللجنة التنفيذية          ،ويتزامن معها ويغطي عليها   
 فمـا الـذي     ،لدجل والخداع واإلفالس   فقد أصبحت جزاء من فولكلور ا      ،العنترية عن المفاوضات العبثية   

 وما الذي يبقيهم على أتم الجاهزية لتلبيـة         ،يجبر هؤالء على المضي في هذه المفاوضات إن كانت عبثية         
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 ومتى سيكفون عن ممارسـة هوايـة        ،إن لم تكن هذه اللقاءات قادرة على تجسير الفجوات        " استدعاء"أي  
تجشم عناء العناق الحار مع رجل لـم يعـد يجـد فـي               تدفعهم ل  ،التفاوض التي باتت حرفة عند بعضهم     

 وهل أجرى هؤالء حسبة بسيطة وهم في طـريقهم إلـى مائـدة              ، من هو على استعداد لمعانقته     إسرائيل
 وأرض صودرت وشجرة قطعت وطفل توفي       ،كم من شهيد سقط وجريح أصيب وأسير اعتقل       : أولمرت

 وفقط خالل   ،مت على أنقاض بيت فلسطيني مهدم      ووحدة استيطانية أقي   ،جوعا وامرأة أنجبت على حاجز    
  . الفترة الممتدة منذ التحضير ألنابوليس وحتى يومنا هذا

أال تكفي كل هذه الالئحة من الخسائر حتى يفقد بعض هؤالء شهية النظر إلى الئحة الطعام على مائـدة                   
 ،وأن المراجعة ال بد منهـا      ، أال تكفي كل هذه األسباب إلقناع هؤالء بأن وقت التوقف قد أزف            ،أولمرت

أال يجب أن يجد هؤالء من يذكرهم بأن من فقد منهم القدرة على التكيـف               ...وأن المكابرة طريق الكارثة   
 عليه أن يتنحى جانبا ويلوذ بصمت التقاعد غيـر          ،)وهم كثر بالمناسبة  (مع معطيات مرحلة تطل برأسها      

ك الجهابذة من كبار المفاوضين وأعضاء اللجنـة         خصوصا حين يتعلق األمر بأولئ     ،المبكر على أية حال   
 ،يينسرائيلالتنفيذية لمنظمة التحرير الذين استقبلوا وودعوا أجياال متعاقبة من المفاوضين والمسؤولين اإل           

 مخلفين ورائهم الئحة طويلـة عريـضة مـن الفـشل والهـزائم              ،وهم لم يبرحوا مقاعدهم وألقابهم بعد     
  .اإلخفاقات

  4/6/2008الدستور 
 

  حركة فتح والمشروع الوطني والحكومة .61
  إبراهيم أبراش.د

تساؤالت كثيرة أصبحت تطرح أخيرا حول العالقة ما بين حركة فتح ومنظمة التحريـر الفلـسطينية و                 
فخـالل  . المشروع الوطني من جهة وحكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض مـن جهـة أخـرى                

تركز النقاش على قضايا مصيرية وجوهريـة       ،)35الدورة  (ةاجتماعات المجلس الثوري في دورته األخير     
وعكس النقاش عمق اإلحساس بخطورة الحالة الفلسطينية،وكانت  أهم القضايا محل النقاش واقع ومصير              

يين والحالة في غزة و العالقة ما بين تـدهور المـشروع الـوطني ومـشروع     سرائيلالمفاوضات مع اإل  
 االنقسام في الصف الفلسطيني وتراجع حركة فتح وتعمـق أزمتهـا            التسوية والسلطة من جانب،،وحالة   

  .ولكن باإلضافة لذلك كان للحكومة الفلسطينية نصيب كبير من النقاش. الداخلية من جانب ثان 
 اخذ النقاش موضوع الحكومة اتجاهات شتى وإن كانت التيار األقوى صوتا هو الذي يطالـب بتغييـر                 

ومة وحدة وطنية أو حكومة المشروع الوطني بإشـراك فـصائل منظمـة       الحكومة ويريد أن تتحول لحك    
التحرير بقيادة حركة فتح،فإن أصوات أخرى فضلت االستمرار باالبتعاد عن المشاركة لتبقى حركة فتح              

أو ألن فتح لم تستنهض     ،بعيدة عن حكومة تدفع استحقاقات مؤلمة وظنيا وال يريدون أن تحسب على فتح            
ت غارقة في مشاكلها وقد تؤدي مشاركتها بالحكومة لمزيد من التأزم،هذا باإلضافة إلى             قواها بعد وما زال   

  . أن أي تغيير للحكومة في ظل حالة االنقسام قد يفسر بأنه إضفاء للشرعية على حالة فصل غزة والضفة
شـكاالت  في حقيقة األمر فإن وجود حركة فتح وبقية القوى السياسية الفلسطينية خارج الحكومة يطرح إ              

عميقة حول مستقبل المشروع الوطني،ذلك أنه ال يمكن الحديث عن المشروع الـوطني خـارج إطـار                 
منظمة التحرير الفلسطينية وخصوصا حركة فتح، فتاريخيا ووطنيا ارتبطت فكرة الـوطن والمـشروع              

يـر بقـرار    فعندما قامت منظمـة التحر     ،)فتح(الوطني ما بعد النكبة بحركة التحرر الوطني الفلسطيني         
 عندما أصبحت حركة    1968عربي، لم تكن تحمل أو تعبر عن مشروع وطني ولم تصبح كذلك إال بعد               

وأصبح مشروع حركة فتح الوطني هو مشروع منظمـة التحريـر           ،فتح تسيطر على المنظمة وقائدة لها     
بـسبب تفوقهـا    لم تكن هذه السيطرة لحركة فتح على منظمة التحرير وقيادة العمل الوطني              .الفلسطينية

العسكري بل بسبب الفكرة الوطنية التي حملتها الحركة ولم توجد واضحة ومتبلـورة عنـد أي تنظـيم                  
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وهي ،فلسطيني آخر،فحركة فتح كانت الرائدة في طرح فكرة استنهاض الـشعب الفلـسطيني وتنظيمـه              
ية من قضية الجئـين     ولها يعود الفضل في تحويل القض     ،صاحبة فكرة الهوية الوطنية والكيانية السياسية     

  .إلى قضية سياسية الخ
فإن كانت  ،خالل أربعة عقود تقريبا حصل التداخل ما بين حركة فتح ومنظمة التحرير والمشروع الوطني             

حركة فتح هي صاحبة الفكرة الوطنية والمشروع الوطني فإن منظمة التحرير هي التي شـكلت لحركـة                 
فالفكرة الوطنية للحركة تم إعـادة      ،1974 وخصوصا بعد    فتح اإلطار الرسمي الوطني والعربي والدولي     

 واالعتـراف العربـي     ،صياغتها داخل منظمة التحرير وبمشاركة أحزاب وقوى وقيادات العمل الوطني         
  .والدولي الرسمي كان بمنظمة التحرير الفلسطينية

يتعرض الهتزازات   هذا االنسجام أو التوحد ما بين حركة فتح والمشروع الوطني ومنظمة التحرير كان              
منظمـة  :وأحيانا النشقاقات ما بين فترة وأخرى  ومع ذلك بقي المشروع الوطني ومن خالل ركيزتيـه               

 و وجـود    1994قيام السلطة الوطنيـة عـام       . التحرير وحركة فتح محل قبول غالبية الشعب الفلسطيني       
 عليها السلطة أو شـغلتها      حركة فتح على رأسها كشف حالة من  التباعد ما بين حركة فتح التي هيمنت              

) الـسلطة (السلطة من جانب، والمشروع الوطني ومنظمة التحرير من جانب آخر،فقد اسـتقوت  فـتح                
وفما بعد أصبحت حكومة السلطة  تتجاوز       ،بالسلطة على منظمة التحرير بل وعلى إرث حركة فتح ذاتها         

  .لمشروع الوطنيمنظمة التحرير وحركة فتح معا  وبالتالي لم تعد تحمل أو تمثل ا
ليس من باب التقليل من شأن القوى السياسية األخرى سواء فصائل منظمة التحرير أو الجهاد اإلسالمي                
وحركة حماس، فإن حركة فتح بما تحمله من فكر وطني وسطي  وامتداد شعبي وعالقات دولية واسـعة                  

ج النظـام الـسياسي مـن       ورصيد تاريخي، ما زالت هي األقدر على قيادة  المشروع الوطني وإخـرا            
فلسنوات لم تنجح فصائل منظمة التحرير األخرى في الخروج من أزماتها األيديولوجية أو تطـور               .أزمته

أما حركة حماس التي نالت شعبية واسعة خالل سني االنتفاضة وفازت بانتخابـات             ،فكرها ومناهج عملها  
نظام السياسي من أزمته، فقـد أثبـت        شرعية ونزيهة وراهن عليها قطاع واسع من الشعب أن تُخرج ال          

الواقع أنها غير مؤهلة لحمل وحماية المشروع الوطني  الن مشروعها الديني ال يتوافق مـع المـشروع                  
الوطني،وهي لم تبذل جهدا في توطين اإلسالم السياسي بمعنى أن تجعل مشروعها الديني  جـزءا مـن                  

لم يسعفها فوزها باالنتخابات في قيـادة العمـل         وحيث أنها ال تحمل مشروعا وطنيا ف      ،المشروع الوطني 
الوطني،وبان عجزها عن قيادة المشروع الوطني بعد االنتخابات التشريعية وتعمق بعد انقالب يونيو،الذي             

يين و مع حركة فتح  بل أيضا مع المحيط الرسـمي            سرائيلكشف أن مشكلتها ليست فقط كما تقول مع اإل        
  .نظمة التحرير الفلسطينيةالعربي والدولي ومع كل فصائل م

إن حركة سياسية ال تعترف بشرعية وتمثيلية منظمة التحرير الفلسطينية وما أنتجت من عالقات دوليـة                .
ال يمكنها أن تؤِسس في ظل الواقع الدولي واإلقليمـي          ،وال تعترف بالشرعية العربية وبالشرعية الدولية       

ة وطنية مستقلة في الضفة وغزة، يعترف بها العالم،ألن         دول،الراهن وفي ظل الجغرافيا السياسية لفلسطين     
المشروع الوطني الفلسطيني اليوم هو نتاج للواقعية السياسية ومرتهن لتوازنات واشـتراطات الـشرعية              

وليس مشروع  ) الممكن السياسي (الدولية والعربية وموازين القوى في المنطقة،أو بشكل آخر إنه مشروع           
  .  قا من تصوراتنا عن الحقوق التاريخيةانطال) ما يجب أن يكون(

ليس تشكيكا أو طعنا بحكومة تـسيير       ،المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة المشروع الوطني        
األعمال،فهذه الحكومة لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن المرحلة أصبح تتطلب أكثر من مجـرد تـسيير                  

لجموع بشرية، بقاء حركة فتح وبقية فصائل منظمـة التحريـر           األعمال واالكتفاء بحكومة توفير القوت      
خارج السلطة أضعف الطرفين بحيث بتنا أمام حكومة بدون مشروع وطني وأمام مشروع وطني بـدون                

  . سلطة وقرار،مع كل التقدير لجهود الرئيس محمود عباس للتوفيق بين الطرفين
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الجهـود التـي   (ع الصعبة التي تمر بها حركة فتح ندرك جيدا الحالة المأزومة لمنظمة التحرير واألوضا     
 - ) لتدمير حركة فتح من الداخل أكثر بكثير مما بذلته إلضعاف القوى السياسية األخـرى              إسرائيلبذلتها  

ولكننا نستبشر بنجاح الجهود المبذولة الستنهاض الحركة سواء من جهة البرنامج السياسي الواضـح أو               
 من الفساد والمفاسدين، لتقوم بدورها الوطني، كما ندرك بـأن بعـض             من جهة التخلص من تركة ثقيلة     

األشخاص المطالبين بالمشاركة  بالحكومة ال يعنيهم قرب أو بعد الحكومة الحالية عن المشروع الوطني               
أو رغبتهم بتحويل الحكومة لحكومة حركة تحرير تعيد االعتبار للثوابت والهوية الوطنية،بقدر ما يريدون              

لسلطة وامتيازاتها عندما عجزوا أن يثبتوا حضورهم الوطني أو ينالوا احترام الناس بعدما فقدوا              كرسي ا 
السلطة،ومع ذلك ال خالص للقضية الفلسطينية وال مخرج من الوضع المأزوم بغزة والضفة،إال بتـشكيل               

ـ              ،حكومة المشروع الوطني   اد حكومة تضع جميع القوى السياسية بما في ذلـك حركـة حمـاس والجه
  .   اإلسالمي  أمام مسؤولياتها الوطنية

3/6/2008  
  

 "منظمة التحرير"و" فتح"عباس يعد إلحكام السيطرة على  .62
 حسام كنفاني

األجواء التصالحية الفلسطينية، التي بدأت تطفو على السطح في الفترة األخيرة، بعد تعثّر المفاوضات مع               
ى الساحة اللبنانية، ال تزال دون مرحلة النضوج الداخلي          والنجاح القطري في إحداث اختراق عل      إسرائيل

، اللتين تسعيان بجدية إلى ترتيب البيت       "فتح"الفلسطيني، وال سيما بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية وحركة         
  ".حماس"الداخلي قبل الخوض في مواجهة حوارية مع 

و بحسب مصادر مطلعة على ما يـدور  نجاح مساعي المصالحة قد ال يرى النور في القريب العاجل، وه    
ومنظمة التحرير، يتطلّب عاماً على األقل قبل رؤية أي اختراق في هذا الـسياق، وال               " فتح"خلف أبواب   

سيما أن جدول أعمال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مثقل بكم من األهداف يسعى إلى تحقيقهـا قبـل                  
  .نهاء االنقسام الداخليإظهار جدية في التعاطي مع أي وساطة مفترضة إل

يقع في مقدمة اهتمامات الرئيس الفلـسطيني فـي المرحلـة           " فتح"ترتيب البيت داخل منظمة التحرير و     
الحالية، حتى إنه يتقدم على مفاوضات السالم، وخصوصاً أنه بات يدرك أن الرهان على كسب النقـاط                 

ة، والبحث ينصب على تثبيت وضعه الداخلي       من أي اتفاق سالم مرتقب ما عاد ممكناً في المرحلة الحالي          
  .قبل الوصول إلى االنتخابات الرئاسية العام المقبل

  "فتح" التفوق في ■
، وبـين فتـرة     )فـتح " (حركة التحرير الفلسطينية  "بات من المسلّم به أن صراعات مكتومة تدور داخل          

ات وصراعات تنغص على    أصو. وأخرى تخرج أصوات من داخل الحركة منتقدة رئيسها محمود عباس         
أبو مازن زعامته للحركة، وتهدد مركزه كرئيس للحركة التاريخية على الساحة الفلسطينية، الذي يخولـه            

  .رئاسة السلطة وزعامة منظمة التحرير والتفاوض باسم الشعب الفلسطيني
ركـة الـذي طـال      عبر مؤتمر الح  " فتح"مهمة عباس األولى اليوم تتمثل باستعادة السيطرة الكاملة على          

وتؤكّـد  . يرجح انعقاد المؤتمر فـي آب المقبـل       " الفتحاوية"الحديث األولي على الساحة     . انتظار انعقاده 
سيشهد تعديالت جذرية في قيادات الحركة، تخول استفراد عباس وحاشـيته           "مصادر مطلعة أن المؤتمر     

  ".بالقرار
حركة، التي أعرب قياديوها في أكثر من مناسـبة         استعادة السيطرة الكاملة مستحيلة من دون استرضاء ال       

ـ             غضب لـم   . فيها" فتح"عن سخطهم على حكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض، لغياب أي ممثل ل
ـ            مليارات دوالر التي قدمتها الدول      7.4يكن ظاهراً قبل مؤتمر باريس في كانون األول العام الماضي وال

  .ة فياضالمانحة للسلطة الفلسطينية وحكوم
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للمشاركة في الحكومة، إال أنه يبدو حاليـاً        " الفتحاوية"عباس كان يحرص في البداية على صد الدعوات         
في وارد تحقيق الطلب، وهو ما ظهر أواخر األسبوع الماضي، حين كشف مـصدر فلـسطيني رفيـع                  

حكومة سالم فياض وتأليف    ، أنه تقرر خالل األسابيع القليلة المقبلة تغيير         "فرانس برس "المستوى، لوكالة   
أن يعلن عن تأليف الحكومة الجديدة يوم الرابع عـشر          "أخرى، على أن يبقى فياض على رأسها، متوقعاً         

  .في غزة" حماس"، الذي يصادف الذكرى السنوية األولى لعملية الحسم العسكري لـ"من حزيران
وأن ". فتح"سطيني وفياض وقياديين من     القرار، بحسب المصدر نفسه، اتخذ خالل اجتماع بين الرئيس الفل         

بقوة إلـى   " فتح"الطرح األولي هو تأليف الحكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ما يعني عودة              
  .الحكومة، باعتبارها الفصيل األكبر بين فصائل المنظمة

ـ    يضة بـين عبـاس   ، أن التعديل الحكومي المرتقب يأتي في إطار مقا  "األخبار"وترجح مصادر مطّلعة، ل
وتشير إلى أن المـؤتمر     . تمهيداً لمؤتمر الحركة، الذي يريده عباس تكريساً لزعامته       " فتح"والقياديين في   

  .بات قريباً، وال سيما أن التحضيرات الداخلية له جاهزة
سر وتحدد المصادر ثالثة أهداف رئيسة لعباس في المؤتمر، في مقدمها إقصاء فاروق القدومي عن أمانة                

اللجنة المركزية للحركة، وال سيما أن األخير يطرح نفسه نداً للرئيس الفلسطيني، ويعبر في تـصريحاته                
  .الذي يعبر عنه أبو مازن" فتح"عن توجهات متناقضة مع التوجه العام لـ

الهدف الثاني للمؤتمر، بحسب المصادر، سيكون التخفيف من الهالة المقامة حول أمين سر الحركة فـي                
الضفة الغربية، األسير مروان البرغوثي، وال سيما أن قيادات فلسطينية بدأت الترويج في الفترة األخيرة               

  .للبرغوثي باعتباره الرئيس المقبل للحركة والسلطة
لالنتخابات الرئاسية المقبلة، حتى وإن كـان فـي   " فتح"ويرغب عباس في تتويج المؤتمر بإعالنه مرشّح        

كما من المتوقّع، خالل المؤتمر، خروج قيادات       . غبته في الترشح للرئاسة لدورة ثانية     العلن يسرب عدم ر   
  ).أم جهاد(تاريخية من المجلس المركزي، في مقدمتها، بحسب المصادر، هاني الحسن وانتصار الوزير 

   شواغر المنظمة■
نظمـة التحريـر    ، إذ يعمل عباس على خـط مـواٍز فـي م           "فتح"ترتيب البيت الداخلي ال يقتصر على       

الفلسطينية، سواء في المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية، التي خسرت بالوفاة خمـسة مـن أعـضائها                 
  .18الـ

ومع تعكير أجواء االنقسام الداخلي إلمكان إجراء انتخابات ألعضاء المجلس الوطني، إضافة إلى أنـه ال                
، فإن عباس يسعى إلـى إقنـاع الفـصائل          "فتح"يرغب بانتخابات لعدم قدرته على السيطرة على لوائح         

الفلسطينية المشاركة في المنظمة بملء الشواغر عبر التعيين بدل االنتخاب، إال أنه إلى اليوم لم يحـصل                 
  .على موافقة غالبية الفصائل، ما يدفعه إلى التركيز حالياً على اللجنة التنفيذية

إسهاب عن ملء الشواغر في اللجنـة، علـى         وفي أحد اجتماعات اللجنة الشهر الماضي، تحدث عباس ب        
وحـاول التلـويح بخطـر      ". إذا حدث شيء ألعضاء التنفيذية ندخل في الفراغ والمجهـول         "اعتبار أنه   

  ".بدأت من اآلن تتحدث عن االنتخابات الرئاسية"، التي قال إنها "حماس"
 الـشواغر وفـق النظـام       وتشير المصادر إلى أن األجواء العامة لدى الفصائل هي الموافقة على مـلء            

كما تشترط بعض   . الداخلي، شريطة إحياء دور منظمة التحرير وتفعيلها وإشراكها في القرار الفلسطيني          
الفصائل بحث الملف المالي وآلية عمل اللجنة التنفيذية، مشيرة خصوصاً إلى المخصصات التي تحـصل               

  .دون باقي الفصائل" فتح"عليها 
والمنظمة، يكون قد أمن أرضية صلبة للوقوف عليها في محـاورة           " فتح"ي  وإذا نجح عباس في مسعاه ف     

، التي تعيره بفشل رهاناته، ويكون أمن مشروعية عليا لحكومة سالم فياض في غياب المجلـس                "حماس"
  .التشريعي وعدم تمكنها من نيل الثقة فيه

  4/6/2008األخبار 
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