
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "معجزة"هذا العام بحاجة إلى " إسرائيل"إبرام اتفاق مع : قريع
  للعرب والمسلمين" العداء"تصريحات اوباما دليل على : حماس

  ن بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزةأولمرت يلوح من واشنط
   مركز توزيع معبر المنطاراستهداف توقف إمدادات الوقود إلى غزة بعد "إسرائيل"

 الموحدة" إسرائيل"القدس يجب أن تبقى عاصمة : أوباما

عباس يدعو للحـوار ويـزور
... دمشق قريباً للقـاء مـشعل     

  وحماس ترحب
  

 ٤ص ... 

 ٥/٦/٢٠٠٨١٠٩٩الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٩٩:         العدد                  ٥/٦/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٥   االنقسام الفلسطينيبإنهاء تطالب ألمانيا من االتحادات والمؤسسات الفلسطينية في مبادرة .٢
 ٦  تعديل وزاري على الحكومة المقالة .٣
 ٦    وال مفاوضات مع االستيطانال يمكن أن نتفاوض على القدس وهي تلتهم كل يوم: عباس .٤
 ٧   تصريح أوباما بشأن القدسرفضعباس ي .٥
 ٧   "معجزة"هذا العام بحاجة إلى " إسرائيل"إبرام اتفاق مع : قريع .٦
 ٧  اترفع مستوى العالق" إسرائيل"فياض يدعو االتحاد األوروبي إلى عدم التجاوب مع طلب  .٧
 ٨ تحرير القدس وتدمير الجدار وإزالة االستيطان وتحرير األسرى يمر عبر بلعين: الحسيني .٨
 ٨  االحتالل فشل في تغيير طابع القدس العربي أو السكاني: عبد القادر .٩
 ٨  القطاع الزراعي أصبح األكثر تضرراً في العالم": الفاو"و" األمم المتحدة"لـفي رسالة  األغا .١٠
 ٩  وزارة الصحة تنذر بكارثة بسبب الحصار: غزة .١١
 ٩   منظمة التحرير بالخارجأو شخص حق التصرف بأمالك ي طرفأ يملك ال: اللجنة التنفيذية .١٢
 ٩  وقف راتب اللواء جروانب فياضقيام حكومة  حكومة هنية تستنكر .١٣
    

    :المقاومة
١٠ يبعث على األمل" حماس"لـ دعم إيران.. المقاومة ستتواصل:  في اتصال مع الريجانيمشعل .١٤
١٠   للعرب والمسلمين" العداء"باما دليل على تصريحات او: حماس .١٥
١٠  في دكار" حماس"و" فتح"حوار بين  .١٦
١١  ألي جهود من أجل إنهاء االنقسام" حماس" دعم  يؤكّدخاطرسامي  .١٧
١١  أمن المخيمات من أمن لبنان... فاهم فلسطينيخطوات باتجاه ت: يزور الحريريحمدان  .١٨
١١  فصائل تدعو الى انهاء نتائج النكسة في ذكراها الحادية واالربعين .١٩
١١  جبهة يسار فلسطينية موحدةيعتزمون تشكيل "  حزب الشعب"و" الجبهتان .٢٠
١٢   "البارد" استهدف إعمار نهر  عكار- انفجار العبدة: أبو العينين .٢١
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢  أولمرت يلوح من واشنطن بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة .٢٢
١٣  ة عدد من الالجئيناولمرت لم يستبعد الموافقة على عود: يةإسرائيلصحيفة  .٢٣
١٣  الكنيست يقر بالقراءة األولى قانونا يجعل القدس عاصمة لكل الشعب اليهودي .٢٤
١٣  اولمرت يحث بوش على توجيه ضربة عسكرية إليران قبل انتهاء واليته .٢٥
١٣  صر بمحاولة عرقلة تحسين عالقاتها مع االتحاد األوروبي تتهم م"إسرائيل" .٢٦
١٤   تخشى تجنيد وكالء لحزب اهللا بواسطة عزمي بشارة"إسرائيل" .٢٧
١٤  موفاز وديختر وشطريت يعارضون إجراء انتخابات تمهيدية في كاديما .٢٨
١٥  رامون دعا باراك الى التراجع عن الدعوة الى انتخابات مبكرة .٢٩
١٥  هيرشزون ي السابقسرائيلتوجيه االتهام إلى وزير المال اإل .٣٠
١٥  خصخصة الحواجز لشركات امنية خاصة لـ تحضير معاملة الفلسطينيين .٣١
١٥  ي بنقل معلومات عسكرية لبدو من سيناءإسرائيلاتهام ضابط  .٣٢
١٦  ية تتهم الشاباك بالتعتيم على الجرائم بغزةإسرائيلمنظمة  .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٩٩:         العدد                  ٥/٦/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    
    :األرض، الشعب

١٦   البرازيلىلإكبر بعد نقلهم أفلسطينيون هجروا من العراق يشكون من معاناة  .٣٤
١٦  "العصر الذهبي لليهود في مصر"فلسطينيو الشتات يشيدون بمنع مؤتمر  .٣٥
١٧  فلسطينيو المخيمات في لبنان يحذرون من عدم االستقرار نتيجة لتردي الوضع االجتماعي .٣٦
١٧  قامة حدائق توراتية قرب المسجد االقصىإبشرع ي االحتالل .٣٧
١٧   مركز توزيع معبر المنطاراستهداف توقف إمدادات الوقود إلى غزة بعد "إسرائيل" .٣٨
١٧  لالستفادة من منحة تعليميةكية ي تسمح لطالب غزيين بالحصول على تأشيرة أمر"إسرائيل" .٣٩
١٨   جرحى بينهم طفل في معركة ضد الجدار فوق اراضي نعلينثمانية .٤٠
   

   :اقتصاد
١٨  تكابد من أجل البقاء رغم كل الظروف الصعبةالخطوط الجوية الفلسطينية .٤١
   

   :صحة
 ١٨  كشعبها" محاصر"فلسطين تنظيم األسرة في : تحقيق .٤٢
   

   : بيئة
 ١٨   البيئة الفلسطينيةباستنزاف "إسرائيل"  لإلحصاء الفلسطيني يتهمالجهاز المركزي .٤٣
   

   : األردن
١٩   تحقيق العدالةي لن يتأتى إال من خاللسرائيل اإل-إنهاء الصراع الفلسطيني : العاهل االردني .٤٤
١٩  "إسرائيل"المقاومة ضد  فاعليات حزبية وشعبية تدعو في ذكرى النكسة للتمسك بخيار .٤٥
٢٠   يعلن وصول شحنة من المساعداتسفير األردن لدى السلطة .٤٦
   

   :لبنان
٢٠  يدين عمليات المقاومة وال يلتفت إلى االستيطان في القدسكي مون بان : حزب اهللا .٤٧
٢٠   وحضت على التعاون مع الجوار" اللجان الشعبية"بهية الحريري التقت  .٤٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  فشلت في طمس الهوية الفلسطينية" إسرائيل: "الجامعة العربية في ذكرى حرب حزيران .٤٩
٢١  " إسرائيل"لن نضحي بعالقاتنا مع العالم من أجل : األسد .٥٠
٢١  "إسرائيل"يقلل من التوقعات حول مفاوضات سوريا ووزير الخارجية التركي  .٥١
٢١  يطمس مالمح الذكور واإلناث" يإسرائيل "لبان :السودان .٥٢
٢٢  "إسرائيل"صعدوا عملياتكم ضد : الظواهري للفلسطينيين .٥٣
   

   :دولي
٢٢  الموحدة" إسرائيل"القدس يجب أن تبقى عاصمة : أوباما .٥٤
٢٢  "إسرائيل"ل تجميد الشراكة مع أمر مستحي: باريس .٥٥



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٩٩:         العدد                  ٥/٦/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

٢٢   حتالل تشيد بنضال أهل بلعين ضد االبيواألورنائب رئيس البرلمان  .٥٦
٢٣  عضو عمالي في مجلس العموم البريطاني يطالب بالحديث مع حماس: الجارديان .٥٧
٢٣  ية تعيش آخر أيامهاسرائيل الحكومة اإل:واشنطن .٥٨

   
    :حوارات ومقاالت

٢٣  فوزي برهوم... حتى تتضح الحقيقة وتكتمل الصورة "رداً على رئيس تحرير وكالة معاً" .٥٩
٢٥  عبد الباري عطوان... عباس يعترف اخيرا بمأزقه .٦٠
٢٦  هاني المصري... ية من التهدئة مع غزةسرائيلب اإلالمكاس .٦١
٢٨  إبراهيم حمامي.د... قراءة سريعة في دعوة عباس للحوار .٦٢
٢٩   جيمس زغبي... هل السالم ممكن؟": يسرائيل اإل-مناقشة السالم العربي" .٦٣
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  وحماس ترحب... عباس يدعو للحوار ويزور دمشق قريباً للقاء مشعل .١

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس األربعـاء إلـى   : من رام اهللا   ٥/٦/٢٠٠٨القدس العربـي    نشرت  
وفي كلمة مقتضبة أعلن الـرئيس عبـاس        . حوار وطني بهدف تحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس        

 إجراء حوار وطني شامل لتنفيذ المبادرة اليمنية بكافة جوانبهـا إلنهـاء االنقـسام علـى الـساحة                   قرار
انه وانطالقاً من الحرص على الوحدة الوطنية       : وقال. الفلسطينية كما قررت ذلك القمة العربية في دمشق       

ة اللحمة إلى شطري الوطن     وتجاوباً مع الدعوات الفلسطينية والعربية التي تدعو إلى إنهاء االنقسام وإعاد          
يونيو الماضي وأدعو إلى    /  حزيران ١٣أدعو إلى إنهاء االنقسام وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل            

حوار وطني شامل وذلك إلنهاء االنقسام وإعادة الوحدة الوطنية تمهيداً لرفـع الحـصار عـن الـشعب                  
لي لضمان الدعم والتأييد لهذا التوجه إلعادة       سأتحرك على المستويين العربي والدو    : وأضاف. الفلسطيني

الوحدة الوطنية التي تشكل ضماناً أقوى في تعزيز تحقيق حقوقنـا الوطنيـة والعـودة وإقامـة الدولـة                   
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ونتيجة لهذه الجهود سأدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية             

التنفيذية لمنظمة التحرير التي ستعمل على توفير كل الظروف إلنجـاز           جديدة وذلك بالتعاون مع اللجنة      
  .هذا الحوار الذي نأمل أن يعيد اللحمة للوطن وتعزيز نظامنا

وقـال طـاهر    . من جهتها رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة بدعوة الرئيس إلجراء حوار وطني شامل           
: ونقبلها، وأضاف في تصريح إلذاعة القدس في غزة       النونو الناطق باسم الحكومة إننا نرحب بهذه الدعوة         

  .المطلوب حضانة عربية لهذا الحوار ووقف الحمالت اإلعالمية التي تعمق الخالف
رحـب رئـيس الـوزراء المقـال        : )ب.ف.أ (نقالً عن وكالة   ٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  

سيكون هناك رد رسمي من هنية اليوم       "ه   طاهر النونو إلى ان    أشارو. إسماعيل هنية بدعوة عباس للحوار    
  ."وربما يكون عبر خطاب) الخميس(

 حماس رحبت بدعوة الـرئيس    من غزة ونقالً عن الوكاالت أن حركة         ٤/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت   وذكرت  
وقال القيادي فيها محمود الزهار في تصريح للجزيـرة إن حمـاس             ، وطني شامل   إلجراء حوار  عباس

ع فتح مطالباً بتشكيل لجنة من الحركتين وجميع الفـصائل للتمهيـد لهـذا              ترحب بحوار غير مشروط م    
  .الحوار وعقده في أي دولة من الدول

 سامي أبو زهري في مقابلة هاتفية مع وكالة رويتـرز، بـدور سياسـي               حركةالالناطق باسم   كما رحب   
  .عربي يساهم في تحقيق مصالحة فلسطينية بين حركتي حماس وفتح



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٩٩:         العدد                  ٥/٦/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

 زهري  أبو قال سامي    : كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٥/٦/٢٠٠٨ألوسط  الشرق ا وأوردت  
 مازن تحمل نقاطا    أبو مبادرة   أنحماس ترحب بالدعوة لحوار وطني شامل، وتعتبر        " "األوسطالشرق  "لـ

  ".، وستعلن موقفها الرسمي منذ ذلكحماس ستدرس المبادرة جيداً "وأضاف، "ايجابية
من رام اهللا وغزة إلى أن أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي             ٥/٦/٢٠٠٨ديدة  الحياة الج وأشارت  

نود أن نعبر عن ترحيبنا بما جاء في خطاب السيد الرئيس محمـود             "رحب بدعوة الرئيس عباس، وقال      
نرى " وأضاف  ". عباس فيما يتعلق بالدعوة لحوار وطني فلسطيني وبدء المفاوضات لتطبيق إعالن اليمن           

ا األمر تطورا ايجابياً يمكن أن يكون بداية إلطالق حوار فلسطيني داخلي سريعا لرفع المعاناة عن                في هذ 
  ".أبناء شعبنا الفلسطيني

إن الظروف قـد    : مصطفى البرغوثي .ورحبت المبادرة الوطنية الفلسطينية بدعوة الرئيس وقال النائب د        
وأكد ضرورة بـذل كـل      . لى أسس ديمقراطية  نضجت إلنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ع       

الجهود من قبل كل األطراف الفلسطينية إلنهاء الحالة المؤسفة في الوضع الفلسطيني وتمكين شعبنا مـن                
  .التصدي لمخططات االحتالل ومؤامراته عبر الوحدة الوطنية

وتدعو لعقد هـذا    . شاملوقالت الجبهة الديمقراطية إنها ترحب بدعوة الرئيس أبو مازن للحوار الوطني ال           
الحوار على أساس إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني والمبادرة اليمنية، وذلك من أجل إنهاء االنقسام               

  .واستعادة الوحدة الوطنية
 أن الموقف الذي أعلنه عبـاس، جـاء اثـر مناقـشات             "السفير"علمت  : ٥/٦/٢٠٠٨السفير  وجاء في   

جنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعرضت فيه المصاعب التي تعترض         مستفيضة في اجتماع عقدته أمس الل     
. ية الفلسطينية، وصعوبة استقرار الوضع الفلسطيني في ظـل االنقـسام الـداخلي            سرائيلالمفاوضات اإل 

وبرغم الخالفات الشديدة داخل االجتماع، بين معسكرين أحدهما يشجع على وجوب التركيز فـي هـذه                
مة إلى الصف الفلسطيني، عبر السعي لمصالحة حماس، واآلخر يـرفض ذلـك             المرحلة على إعادة اللح   

بشكل قاطع، غلب على النقاش رأي الجانب األول، خاصة في ظل قناعة عباس باستحالة حدوث تقدم في                 
  . إسرائيلالمفاوضات مع 

 االجتماع   أن عباس سيصل إلى دمشق قبل نهاية الشهر الحالي، من أجل           "السفير"وفي هذا اإلطار، علمت     
  . بقادة الفصائل وبينهم رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل

  
   االنقسام الفلسطينيبإنهاء تطالب ألمانيامبادرة من االتحادات والمؤسسات الفلسطينية في  .٢

تقدمت الجالية الفلسطينية في العاصمة األلمانية برلين بمبادرة إلى قيادة الـسلطة            :  بسام عويضة  -برلين  
ية الفلسطينية إلنهاء حالة االنقسام وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني أطلقت عليها اسم مبادرة ألمانيـا    الوطن

الشعبية وقعت عليها عشرات المؤسسات واالتحادات النقابية الفلسطينية وعـدد كبيـر مـن الـسياسيين                
  .والكتاب ونشطاء في الحقل السياسي

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر ورئـيس الـسلطة         ووجهت المبادرة إلى كل من محمود عباس رئيس         
الفلسطينية وفاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير وسليم الزعنون رئيس المجلـس              

  .الوطني الفلسطيني وأعضاء وقياديين في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير
ؤسسات النقابية الفلسطينية والعربية وأبنـاء الجاليـة   وقال الموقعون على المبادرة إننا في االتحادات والم       

الفلسطينية في ألمانيا نتابع بحزن وبقلق وبدقة متنامية األوضاع المأسوية التي وصل إليها الحال السياسي               
وناشدت المبادرة كل الفصائل والشخصيات والفعاليات الفلسطينية بكل أطيافها أن يواصـلوا            . الفلسطيني

ثيثة من أجل العمل الجاد الدؤوب إلنهاء حالة االستعصاء واالنقسام السياسي والجغرافـي             بذل الجهود الح  
وقال الموقعون على المبادرة انـه ال        .على الساحة الفلسطينية والتي ال تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني        

المشروعة فال بد من    مفر من إنهاء حالة االنقسام القائمة التي تعيبنا من أجل الحفاظ على حقوقنا الوطنية               
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إيجاد وسيلة الستعادة وحدتنا الوطنية باعتماد وثيقة الوفاق الوطني وتفاهمات الفصائل كلها في القـاهرة               
أساساً للحوار وقاعدة للوحدة الوطنية الشاملة، فنحن شعب التعدديـة كفانـا ظلـم االحـتالل وجبروتـه         

  . العليا ونعطيها أولى األولوياتوغطرسته ولنعد إلى وعينا ورشدنا ولننظر لمصلحة الوطن
وطالب الموقعون على المبادرة بإعادة إحياء وتفعيل مؤسسات وهياكل منظمة التحرير الفلـسطينية بعـد               
رأب الصدع بين األخوة أوالً وبداية وإلى األبد واالنتهاء من حالة االستعـصاء القائمـة فـي الـساحة                   

. لى أسس ديمقراطية حقيقية واعتماد مبدأ التمثيل النـسبي        الفلسطينية وانتخاب ممثلي الشعب الفلسطيني ع     
وقال الموقعون لتنضوي كل الفصائل الفلسطينية في برنامج توافقي تحت لواء المنظمة واالنتقـال إلـى                
مرحلة متجددة مستنهضة كل الهمم وكنز الطاقات التي يمتلكها الشعب الفلسطيني فلم يعد األمر يحتمـل                

 مبرر لذلك فقد دفع الشعب الفلسطيني الثمن غالياً عندما انتـزع تمثيـل منظمـة                التسويف والتأجيل وال  
التحرير الفلسطينية الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما تواجد التي ما زالت وكانت وستبقى تحمـل               

ر وأشار الموقعون إلى إن إعادة إحياء وتفعيل مؤسسات وهياكل منظمة التحري           .همومه ومعاناته وقضاياه  
وانتخاب ممثلي الشعب الفلسطيني على أسس ديمقراطية حقيقية لهو بمثابة الخطوة الثابتة علـى طريـق                

وقال إن منظمة التحرير ستبقى السياج والضمانة لن من أجل الحفاظ علـى             . المسيرة النضالية الفلسطينية  
ادة اللحمة للصف الفلسطيني    وأكدت المبادرة على أهمية العمل علي إع      . حماية هويتنا الوطنية الفلسطينية   

ي الظالم المضروب علـى أهلنـا       سرائيلإلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني والتصدي للعدوان والحصار اإل       
ية ووحدة المواقف إزاء قضية حق العودة وفقـاً         سرائيلوإطالق سراح األسرى والمعتقلين في السجون اإل      
  . غير القابلة للتأويل١٩٤لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الدولي 

ومن ابرز الموقعين علي المبادرة الشعبية من ألمانيا الجالية الفلسطينية برلين ومؤسسة ابن رشد للفكـر                
 فرع ألمانيا واتحاد المهندسين الفلسطينيين واتحـاد        -الحر واالتحاد العام لألطباء والصيادلة الفلسطينيين       

عيات العربية في ألمانيا والجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان وحق         الطالب الفلسطينيين واالتحاد العام للجم    
  .العودة واتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا

 ٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  تعديل وزاري على الحكومة المقالة .٣

 المقالة، وذلك خلفـاً      هنية تسلم محمد عسقول، أمس، منصبه كوزير للتربية والتعليم في حكومة         : )ا.ب.د(
للوزير السابق محمد اآلغا، الذي شغل المنصب إلى جانب عمله كوزير للزراعة منذ سيطرة حماس على                

وجرت مراسم تسليم الوزير الجديد في الحكومة في مقر الـوزارة بمدينـة غـزة                .القطاع قبل نحو عام   
وقال موقع الكترونـي   .ة، محمد شقيربحضور عدد من المديرين والمسؤولين فيها من بينهم وكيل الوزار 

 بتكليف سعيد صـيام وزيـر الداخليـة         إن هنية أصدر قراراً   "تابع لحماس عن مصادر وصفها بالمطلعة       
السابق لشغل منصب وزير الداخلية، وأسامة العيسوي لوزارة النقل والمواصالت، وطالـب أبـو شـعر            

 للتربية   للشؤون االجتماعية، ومحمد عسقول وزيراً     لوزارة األوقاف والشؤون الدينية، وأحمد الكرد وزيراً      
  ."والتعليم، وأحمد شويدح وزارة العدل

  ٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   وال مفاوضات مع االستيطانال يمكن أن نتفاوض على القدس وهي تلتهم كل يوم: عباس .٤

ير مع رئيس الـوزراء     قال الرئيس محمود عباس أمس إن مشكلة كبيرة تصدرت اجتماعه األخ          : رام اهللا 
ي ايهود أولمرت، هي التوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة، خـصوصاً مدينـة              سرائيلاإل

وأوضح لدى افتتاحه أمس اجتماعاً خاصا للحكومة الفلسطينية في مقر الرئاسة في المقاطعة انـه               . القدس
ال يمكن أن نتفاوض على القـدس       ":  الماضي ابلغ أولمرت وفريقه في االجتماع األخير الذي عقد االثنين        



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١٠٩٩:         العدد                  ٥/٦/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

قلت لهم إذا أردنا مفاوضات جدية يجب وقف االستيطان وإطالق عـدد            ": وأضاف. "وهي تلتهم كل يوم   
  ."مهم من األسرى

وحمل عباس بشدة على حركة حماس التي قال من دون ذكرها باالسم، إنها تهدد مصر رغـم الجهـود                   
ال يستحق المصريون التهديد وهم يبذلون هذا الجهد من اجـل           ": ئة، وقال الطيبة التي تبذلها من اجل التهد     

  ."ضمان أمن مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة
 ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
   تصريح أوباما بشأن القدسرفضعباس ي .٥

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس األربعاء تصريحات مرشح الحزب الـديمقراطي فـي             : رام اهللا 
" إسـرائيل "ات الرئاسة األمريكية باراك أوباما أمس التي قال فيها إن القـدس سـتكون عاصـمة                 انتخاب

. وكرر المطلب الفلسطيني بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية فـي المـستقبل             . الموحدة
حتلت عام  وأضاف أن العالم بأسره يعلم بأن القدس ا       . وقال عباس للصحافيين هذا تصريح مرفوض تماماً      

  . وأن الجانب الفلسطيني لن يقبل بدولة فلسطينية من دون أن تكون القدس عاصمة لها١٩٦٧
 ٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "معجزة"هذا العام بحاجة إلى " إسرائيل"إبرام اتفاق مع : قريع .٦

يـع إن إبـرام     قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قر       :وكاالتال،  "الخليج"القدس المحتلة، رام اهللا     
 ألن الفجوة التي تفصل بـين الطـرفين     "معجزة" يحتاج إلى    ٢٠٠٨ والفلسطينيين في    "إسرائيل"اتفاق بين   

وقال خالل اجتماع مع أمناء سر أقاليم حركة فتح وعدد من كوادر الحركة فـي رام اهللا بالـضفة         . كبيرة
 اتفاق نهائي هـذا  إلىوان الوصول تم تشكيل عدد من اللجان لبحث كل قضية بشكل منفصل "الغربية انه  

لكن لم يتم إحـراز أي تقـدم   "وأضاف انه تم فتح كل الملفات في المفاوضات،        . "العام بحاجة إلى معجزة   
  ."ملموس حتى اآلن

  ٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  رفع مستوى العالقات" إسرائيل"فياض يدعو االتحاد األوروبي إلى عدم التجاوب مع طلب  .٧

تداعت العشرات من الشخصيات السياسية والبرلمانية والفكرية الفلسطينية أمـس          : حمد يونس  م -بلعين  
. إلى قرية بلعين غرب رام اهللا للمشاركة في مؤتمر عقد في القرية عن تجربتها في المقاومـة الـسلمية                  

اومة الشعبية  سالم فياض الذي قال انه يعتمد المق      .وكان في مقدمة المتحدثين في المؤتمر رئيس الحكومة د        
وحض فياض في كلمته الشعب الفلسطيني على االنغراس فـي أرضـه            . السلمية أساسا لبرنامج حكومته   

إن إرادة الشعب الفلسطيني    ": ومقاومة االحتالل بالزراعة والعمل وفتح المدارس ورياض األطفال، وقال        
 لم ولن تتراجـع، وإن صـالبة        نحو تحقيق الحرية واالستقالل، وحماية مستقبل السالم في هذه المنطقة،         
وخاطب الناشطين في الـدفاع     . "وإرادة أهالي بلعين في مواجهة أنياب الجرافات لن تضعف ولن تستكين          

إن أصغر زيتونة في قرية فلسطينية      ": عن األراضي القادمين من القرى المهددة باالستيطان والجدار قائال        
وحـض  . "بر مستوطنة تقتل حياة ومـستقبل أبنائنـا       هي أقدم بل أعتق وأكثر تجذرا من الجدار ومن أك         

الناشطين على تقديم المشاريع لحكومته، مؤكدا انه سيقر أي مشروع من شأنه تعزيز صمود الفالحين في                
  .أرضهم، من رياض أطفال ومدارس وشبكات كهرباء ومياه وغيره
 مستوى عالقاتهـا مـع   رفع" إسرائيل"وحض فياض دول االتحاد األوروبي على عدم التجاوب مع طلب        

دول االتحاد، مشيراً إلى أن الدولة العبرية ال تتقيد بتنفيذ التزاماتها، خـصوصاً المتعلقـة منهـا بوقـف                  
 التوقف عن انتهاكات حقوق اإلنسان في فلـسطين، والوفـاء           إسرائيلعلى  ": وقال. األنشطة االستيطانية 
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نيف الرابعة، وفتوى محكمة الهاي تجاه األراضـي        بااللتزامات التي يفرضها القانون الدولي، واتفاقية ج      
وقال إن سياسة االسـتيطان وفـرض       . "الفلسطينية المحتلة، وااللتزامات األخرى المتعلقة بعملية السالم      

ـ      إلى التوقف عن تحويـل أرضـنا   "ية سرائيل، داعياً األحزاب اإل   "إسرائيل"األمر الواقع، لن يحققا األمن ل
  ."فالنا، إلى مادة لحمالتها االنتخابيةوحياة شعبنا، ومستقبل أط

 ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
 تحرير القدس وتدمير الجدار وإزالة االستيطان وتحرير األسرى يمر عبر بلعين: الحسيني .٨

رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، أن طريق تحرير القدس وتـدمير            .أكد د :  وفا –رام اهللا   
ية وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني التي      سرائيلير األسرى من السجون اإل    الجدار وإزالة االستيطان وتحر   

وقال في كلمة أمام مؤتمر بلعين الدولي الثالث للمقاومة الشعبية،          . كفلتها الشرعية الدولية، يمر عبر بلعين     
ع على توقيف العمل بمسار جدار الضم والتوس      " إسرائيل"أمس، إن بلعين وعبر مقاومتها السلمية أجبرت        

وأشاد بصمود أهالي   . العنصري، واستطاعت أن تزيل العديد من بيوت المستوطنة المقامة على أراضيها          
يين الـذين   سـرائيل قرية بلعين في المقاومة السلمية لالحتالل، وبالمتضامين األجانب ونشطاء الـسالم اإل           

ني علـى أهميـة ابتكـار       وشدد الحسي . يساندون شعبنا في مقاومته لنيل حريته واستعادة حقوقه الوطنية        
  .ي وتوازي أساليبهسرائيلأساليب مقاومة تفضح ممارسات االحتالل اإل

 ٥/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  االحتالل فشل في تغيير طابع القدس العربي أو السكاني: عبد القادر .٩

حـتالل  أكد حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، أن سلطات اال           :  وفا –القدس المحتلة   
وقال عبد القـادر إن     .  من احتاللها لمدينة القدس من تغيير طابع المدينة العربي اإلسالمي          ٤١فشلت بعد   

االحتالل رفد كل مخططاته التهويدية في البلدة القديمة من القدس المحتلة بكـل اإلمكانيـات الـضخمة                 
 المتطرفـة، ووضـعت كـل       والمتعددة والمصحوبة بقوانين متجانسة مع مخططات الجماعات اليهودية       

طاقاتها إلحداث تغيير نوعي داخلها، ورغم ذلك لم يستطع أن يزيد عدد اليهود المستوطنين داخل البلـدة                 
وأوضح عبد القادر أن نسبة عـدد       .  ألفا عدد سكان هذه البلدة القديمة      ٤١أكثر من ثالثة آالف من أصل       

، بلغ، رغم كل اإلجراءات، ما نـسبته        ١٩٦٧عام  الفلسطينيين في مدينة القدس، بشطرها الذي احتل في ال        
إن عدد المقدسيين حاليـا يبلـغ       : فقط من األراضي، قائال   % ١٣من عدد السكان رغم أننا نستغل       % ٦٥

فشلت في إحداث خلل في الميزان      " إسرائيل" ألف مستوطن يهودي، بمعنى أن       ١٨٢ ألفاً مقابل    ٢٨٠نحو  
ولفت إلـى أن سـلطات االحـتالل وجماعاتهـا          . ود االستيطاني الديمغرافي بالقدس العربية لصالح الوج    

 منزل، في حين أن عـدد المنـازل         ٦٠٠ عاما على    ٤١اليهودية المتطرفة استولت بطرق ملتوية خالل       
العربية داخل مدينة القدس بلغت سبعة آالف منزل، وهذا يشكل فشال ذريعاً لتهويد البلـدة القديمـة مـن                   

 .القدس المحتلة
 ٥/٦/٢٠٠٨ديدة الحياة الج

  
  القطاع الزراعي أصبح األكثر تضرراً في العالم": الفاو"و" األمم المتحدة"لـ في رسالة األغا .١٠

محمد األغا وزير الزراعة في الحكومة المقالة أن الزراعة الفلسطينية تعتبر           .أكد د :  أشرف الهور  -غزة  
وقـال فـي    . يسرائيلت االحتالل اإل  اآلن من أكثر دول العالم العربي واألوروبي تضرراً جراء ممارسا         

جـاك ضـيوف أن     ) الفاو(رسالة وجهها لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون والمدير العام لمنظمة             
القطاع الزراعي يستباح من قبل االحتالل، على مرأى ومسمع من العالم أجمـع، مـن خـالل تـدمير                   

الستيطان وبناء جدار الضم والتوسع، وحرق      وتجريف األراضي والمنشآت الزراعية والتوسع في رقعة ا       
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. المزارع والمحاصيل وقلع األشجار واستهداف المزارعين وقتلهم في أراضيهم ومـنعهم مـن فالحتهـا        
وذكر األغا أنه في الوقت الذي يناقش فيه قادة العالم أزمة الغذاء في قمة منظمة األغذية والزراعة بشأن                  

الفلسطيني يعاني أزمات جمة جراء الحصار، وعلى رأسها أزمة نقص          األمن الغذائي في روما فان شعبنا       
من القطاع الزراعي توقف عن العمـل بـشكل         % ٨٥الغذاء وتهديد السلة الغذائية بالزوال، الفتاً إلى أن         

وطالب األغـا   . ي الممنهج للزراعة الفلسطينية   سرائيلتام، نتيجة لشح الوقود وإغالق المعابر والتدمير اإل       
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني مـن حـصار         ) الفاو(وضيوف بأن يضعا على أجندة اجتماع       كي مون   

  .وإيجاد حلول لالزمة الغذائية العالمية وارتفاع األسعار
 ٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  وزارة الصحة تنذر بكارثة بسبب الحصار: غزة .١١

ي الخـانق علـى غـزة،       سـرائيل حذرت وزارة الصحة من استمرار الحصار اإل      :  أشرف الهور  -غزة  
وأوضح الطبيب معاوية حسنين مدير اإلسـعاف       .  مليون فلسطيني للخطر   ١,٥وذكرت أنه يعرض حياة     

والطوارئ في الوزارة في تصريح صحافي أن عدد المرضي المسموح بمغادرتهم قطاع غزة انخفـض               
العام الجـاري مـا      مريضاً يومياً، إلى أن أصبح العدد مع بداية          ٦٠ - ٤٠ مريض إلى    ٢٠٠من حوالي   

 حاالت مرضـية، بـسبب      ١٠ - ٥ مريضاً يومياً، الفتاً إلى أن األمر حالياً يقتصر على           ٣٥ - ٢٥بين  
وأشار إلى أن سلطات االحتالل تقـوم اآلن بـإجراءات تفتـيش وتـدقيق              . يينسرائيلالحصار والمنع اإل  

ي يمكن أن يتسبب بـه      لمرضي غزة على الحواجز، دون مراعاة الوضع الصحي للمرضى والخطر الذ          
  .وأشار حسنين إلى أن الوضع في قطاع غزة كارثي. االنتظار الطويل على حياتهم

 ٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   منظمة التحرير بالخارجي طرف أو شخص حق التصرف بأمالكأ يملك ال: اللجنة التنفيذية .١٢

للجنة التنفيذية ورئيس الصندوق القومي     أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن رئيس ا       :  وفا –رام اهللا   
وحدهما المخوالن بالتصرف في أمالك منظمة التحرير خارج الوطن، وبناء على تكليف ومصادقة اللجنة              

كما أكدت اللجنة التنفيذية، أن أي طرف أو شخص ال يملك حق التصرف بهذه األمالك مهمـا                 . التنفيذية
  .سطينيكانت صفته، باعتبار أنها ملك للشعب الفل

 ٥/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  وقف راتب اللواء جروانب فياضحكومة هنية تستنكر قيام حكومة  .١٣

سلطة رام اهللا، وقف    " حكومة"استهجنت وزارة الداخلية الفلسطينية، في حكومة هنية، قيام         :  غزة ،رام اهللا 
طينية كـان أهمهـا     راتب المرحوم اللواء حمودة جروان والذي شغل مناصب متعددة في السلطة الفلـس            

". غيـر وطنـي   "واعتبرت وزارة الداخلية في بيان لها، هذا اإلجراء بأنه           .منصب النائب العام العسكري   
يـأتي مـن بـاب      "، مشددة على أن هـذا اإلجـراء         "سيحاسب التاريخ سلطة رام اهللا على ذلك      : "وقالت

ينية وخاصة في ظل الظـروف      االستمرار في قطع رواتب الموظفين والذين يعولون مئات األسر الفلسط         
وأصدر وزير الداخلية فـي حكومـة        ".ية متواصلة إسرائيلالراهنة والصعبة من حصار ظالم واعتداءات       

 تعليماته بإعادة راتب اللواء جروان تقديراً لمكانته الكبيـرة ودوره العظـيم فـي خدمـة القـضية                   هنية
 ".الفلسطينية

  ٤/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  يبعث على األمل" حماس"لـ دعم إيران.. المقاومة ستتواصل:  في اتصال مع الريجانيمشعل .١٤
ـ    قال: المستقبل علـي الريجـاني     بــ    خالد مشعل الذي اتصل   حماس  حركة    رئيس المكتب السياسي ل

المقاومة الفلسطينية تواصل السبيل المـؤدي إلـى        "، ان    اإليراني لتهنئته بانتخابه رئيسا لمجلس الشورى    
الدعم اإليراني لحماس يبعث على األمل وقوة القلب لـدى عناصـر            "، مشيرا إلى ان     "نتصار بكل ثقة  اال

  .، ومشددا على صمود المقاومين بكل ما أوتوا من قوة حتى ينال جميع الشعب الفلسطيني حقوقه"المقاومة
لوحـدة بـين قـوى      اإليرانية ان الريجاني أكّد خالل االتصال على ضرورة ا        " مهر"وذكرت وكالة أنباء    

المقاومة، مشددا على أن مجلس الشورى اإليراني يعتبر القضية الفلسطينية من أهم القضايا فـي العـالم                 
وسـائر  " حمـاس "وأمل الريجاني ان تكـون       .اإلسالمي ويتابعها بشكل جدي ولن يألو جهدا في دعمها        

قاومـة، خـصوصا فـي الظـروف     الرائدة في الم"فصائل المقاومة الفلسطينية ومن خالل وحدة الكلمة،     
 ".العصيبة الراهنة التي تفرضها أميركا والكيان الصهيوني في الحصار المفروض على قطاع غزة

  ٥/٦/٢٠٠٨المستقبل 
  
 للعرب والمسلمين " العداء"تصريحات اوباما دليل على : حماس .١٥

 ت اوبامـا  نحن نعتبر تـصريحا   "قال سامي ابو زهري المتحدث الرسمي باسم حماس         :  ا ف ب   -غزة  
 دليال على عداء االدارة االميركية للعرب والمسلمين وانها شريك في العدوان            ]مرشح الرئاسة األمريكية  [
  ".ي على شعبنا الفلسطينيسرائيلاإل

 سـرائيل تصريحات اوباما التي اكد فيها على رفض تقسيم القدس وان القدس عاصمة ابديـة إل              "واضاف  
ين الديمقراطي والجمهوري على الدعم المطلق لالحتالل على حـساب          تؤكد اجماع كال الحزبين االميركي    

يلغي اي امل في اي تغيير فـي  "واشار الى ان ما جاء في خطاب اوباما  ".المصالح الفلسطينية والعربية
  ". يسرائيلالسياسة االميركية تجاه الصراع العربي اإل

  ٥/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  في دكار" حماس"و" فتح"حوار بين  .١٦

" فتح"و" حماس"امس ان وفدين من " الحياة"قالت مصادر فلسطينية لـ :  ابراهيم حميدي- دمشق
سيصالن الى دكار اليوم تلبية لدعوة رسمية من الحكومة السنغالية إلجراء حوارات غير مباشرة 

يضم عضوي المكتب السياسي في الحركة " حماس"وعلم ان وفد . للمصالحة الفلسطينية بين الحركتين
  ".فتح"د نصر وعماد العلمي، فيما يترأس الدكتور حكمت زيد وفد محم

خالد مشعل " حماس"وكان وزير الدولة السنغالي احمد خليفة عرض على رئيس المكتب السياسي لـ 
باعتبار ان السنغال ترأس الدورة الحالية لمنظمة " فتح"خالل لقائهما في دمشق فكرة القيام بوساطة مع 

ستكون مفاوضات مفتوحة وغير مباشرة بين الوفدين : " وقالت المصادر الفلسطينية.المؤتمر االسالمي
، مشيرة الى ان الرئيس السنغالي عبداهللا "بهدف التوصل الى قواسم مشتركة للحوار الوطني الفلسطيني

  .واد سيطلق الحوارات وسيسعى الى عقد لقاءات مباشرة بين الوفدين
ول اختراقات كبيرة بين الجانبين، لكنها اشارت الى ان هذه وقللت مصادر اخرى من امكانات حص

سيتوقف في " حماس"الى ذلك، اشارت المصادر الى ان وفد . بينهما" خفض التوتر"اللقاءات ستسهم في 
القاهرة إلجراء محادثات مع الجانب المصري تتعلق باستكمال المناقشات في شأن المساعي الجارية 

 .إسرائيلالحركة وبين " تهدئة"للتوصل الى 
  ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 
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  ألي جهود من أجل إنهاء االنقسام" حماس" دعم  يؤكّدخاطرسامي  .١٧
، ما تناقلته وسائل اإلعالم المختلفة عن       "حماس"نفى سامي خاطر، عضو المكتب السياسي لحركة        : دمشق

المركز "لى به لـ    وقال خاطر في تصريح خاص أد       فلسطينية، –وجود مبادرة قطرية لمصالحة فلسطينية      
حتى هذه اللحظة ال توجد مبادرة بمعنى المبـادرة المتبلـورة   ): "٤/٦(اليوم األربعاء   " الفلسطيني لإلعالم 

مطروح وبقوة العتبارات عديدة منهـا أن قطـر رعـت           "، الفتاً االنتباه إلى أن الدور القطري        "والنهائية
مايو الماضي، كما إنهـا علـى عالقـة وثيقـة           / ر أيا ٢١الحوار والمصالحة بين األطراف اللبنانية في       

 حرص حركتـه الـشديد علـى دور         خاطروأبدى   "....باألطراف الفلسطينية ومجمل األطراف العربية    
 .فلسطيني أو عربي ينهي حالة االنقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية موضحاً

  ٤/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  أمن المخيمات من أمن لبنان... ت باتجاه تفاهم فلسطينيخطوا: يزور الحريريحمدان  .١٨

 يرافقه مـسؤول    ،النائب سعد الحريري  " المستقبل"في لبنان اسامة رئيس كتلة      " حماس"ممثل حركة   زار  
لقد هنأنا النائب الحريري باتفاق الدوحة ونأمل ان يواصـل          : "وقال حمدان  .العالقات السياسية علي بركة   

كما هنأناه على تكليف رئيس جديد للحكومة التـي نأمـل كـذلك ان              . يرة االستقرار اشقاؤنا في لبنان مس   
كما وضعنا النائب الحريري في صورة الوضع الفلسطيني في الضفة وغـزة وتطـورات              . تتشكل قريبا 

ي ورفـضهم التجـاوب مـع      سرائيلالوضع السياسي واالزمة الراهنة في خيار التسوية، نتيجة التعنت اإل         
حقوق الفلسطينية، مع تأكيدنا ان هناك اآلن خطوات باتجاه الوصول الـى تفـاهم فلـسطيني                المطالب وال 

  ". داخلي ان شاء اهللا، نأمل ان يكتب له النجاح، وهو يتم بعيدا عن االضواء حتى نتمكن من تحقيق التفاهم
بنـان القـوي    وفي ما يتعلق بالوضع في لبنان، اكدنا حرصنا على استقرار البلد وثقتنا بـأن ل              : "اضاف

. والمستقر هو خير سند لنا كفلسطينيين، سواء لحقنا في العودة الى فلسطين، او في واقع الحياة اليوميـة                 
كما اكدنا اهمية العمل على استقرار المخيمات الن استقرارها وامنها جزء من امن لبنان وليـسا امـرا                  

اني بعـد تـشكيل الحكومـة الجديـدة،          اللبن -وجددنا حرصنا على استكمال الحوار الفلسطيني       . مستقال
 الفلسطيني  -والوصول الى صيغة تفاهم وفق ما اقر على طاولة الحوار اللبناني، وخالل الحوار اللبناني               

  ". بشكل اساسي
  ٥/٦/٢٠٠٨السفير 

  
  فصائل تدعو الى انهاء نتائج النكسة في ذكراها الحادية واالربعين .١٩

 وهزيمة األنظمة ١٩٦٧واالربعون لعدوان الخامس من حزيران  تصادف اليوم الذكرى الحادية :رام اهللا
اصدرت فصائل وقوى وطنية بيانات امس دعت فيها الى وقد العربية فيما اصطلح على تسميته بالنكسة، 

 بالمضي قدما في المشروع الوطني التحرري ما يستلزم اعادة اللحمة الى صفوف النكسةتجاوز نتائج 
عبية وجبهة النضال الشعبي والجبهة العربية الفلسطينية في بيانات منفصلة امس وأكدت الجبهة الش .شعبنا

ان االحتالل يمارس أبشع السياسات لتهويد القدس والسيطرة على الضفة وحصار غزة، مؤكدة في الوقت 
 .ذاته تمسكها بالثوابت الوطنية ورفض أي اتفاق يتجاوز هذه الثوابت

 ٥/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 جبهة يسار فلسطينية موحدة يعتزمون تشكيل "  حزب الشعب"و" تانالجبه .٢٠

ـ   :  سمية درويش  -غزة   الجبهتـين  "، بأن قوى اليسار المتمثلـة فـي         "الجريدة"أفادت مصادر فلسطينية ل
، تعتزم اعالن تشكيل جبهة يسار فلسطينية موحدة، لمواجهة اليمين          "الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب   

مريم أبودقة عضو المكتب السياسي للجبهـة  .قالت دو .م السياسي في االنتخابات المقبلةالوطني، واالسال
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ـ  ، ان الظرف الحالي بحاجة الى جبهة يسار موحدة إلخراج المجتمع من حالة التجاذب              "الجريدة"الشعبية ل
نقسام ومـا   ولفتت الى أن شرذمة قوى اليسار، والواقع السياسي الفلسطيني الراهن واال          . والصراع القائم 

وقـال  . فرضه من استقطاب، يستدعي ذلك كله ايجاد جبهة يسارية موحدة لتشق طريقها وتحفظ المجتمع             
ـ     ان تشكيل جبهة يسار موحدة ستساعد بالتأكيد على ضخ دمـاء           " الجريدة"الناشط اليساري فايز يوسف ل

 ".المد االسالمي"فه بـجديدة، واستقطاب قدر كبير من الجماهير، إلعادة تفعيل دورها أمام ما وص
  ٥/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  " البارد" استهدف إعمار نهر  عكار-انفجار العبدة: أبو العينين .٢١

 عكار ومدخل مخـيم     -في لبنان سلطان ابو العينين تعليقا على حادثي العبدة          " فتح"قال أمين سر حركة     
وآن . ذاذ اآلفـاق لتـشويه صـورته      إن إسم فلسطين ليس في حاجة الى استحضار من ش         : "عين الحلوة 

للناطقين باسم فلسطين من هؤالء المندثرين أن يستريحوا وال يزيدوا مغامراتهم التي باتت وصمة عـار                
 ".على جبينهم

علينا الحذر، فكلما استعرت الخالفات اإلقليمية يزداد الوضع حرارة عندنا، فما جرى في العبدة،              : "أضاف
و األخوة اللبنانيين فقط، إنما استهدف وفي شكل أساسي ومركـز المـساعي             لم يستهدف الجيش اللبناني أ    

 ".والجهود التي تبذل إلعادة إعمار مخيم نهر البارد
ألم يخبره الذين أرسلوه أيـن      : " الذي قتله الجيش على مدخل عين الحلوة، سأل أبو العينين          مشبوهوعن ال 

لعمل اإلرهابي بفلسطين؟ لقد نجا الجيش والمواطنون       تقع الحدود مع فلسطين المحتلة؟ ما عالقة مثل هذا ا         
 ". اللبنانيون والفلسطينيون من غدر هذا المجرم

  ٥/٦/٢٠٠٨النهار اللبنانية 
  

  أولمرت يلوح من واشنطن بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة .٢٢
لن : "، وقالي ايهود اولمرت بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزةسرائيللوح رئيس الوزراء اإل: القدس
 عن عملية عسكرية كبيرة في غزة اذا وصلنا الى استنتاج أن هذا هو أفضل وسيلة إسرائيليثني 

  ".الستعادة الهدوء على حدودنا الجنوبية، ولكن حقيقة ان هذه العملية لم تتم بعد، ال يعني اننا لن نتحرك
الليلة قبل الماضية ) ايباك(يركية  االم-وشدد اولمرت في خطاب امام اجتماع مجموعة الضغط اليهودية 

: ابدا وقال" حماس" لم ولن تتفاوض مع إسرائيلعلى نصه، على ان " االيام"في واشنطن، وحصلت 
يجب التمييز بوضوح بين السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس ومنظمة حماس االرهابية، التي "

، طالما انها ترفض قبول "حماس" ابدا مع لم ولن تتفاوضإسرائيلتعمل وتسيطر على قطاع غزة، ان 
  ".المبادئ الثالثة التي حددها المجتمع الدولي

التقيت : "واعتبر اولمرت ان وقت اتخاذ القرارات الصعبة في المفاوضات مع الفلسطينيين قد اقترب وقال
 اطار جهد انا والرئيس عباس مرات عديدة على مدى العامين الماضيين، والوفدان يلتقيان اسبوعيا في

المفاوضات تشمل جميع المسائل العالقة بيننا، واالتفاق، . ٢٠٠٨جاد لتحقيق انطالقة تاريخية أثناء عام 
، ٢٠٠٢اذا تم التوصل اليه، سوف يعكس الرؤية التي عرضها الرئيس بوش على العالم في حزيران 

ية الثنائية مع الفلسطينيين  هذه العملإسرائيللقد دخلت . وتنفيذه سوف يخضع الى خطة خارطة الطريق
ان وقت اتخاذ الطرفين القرارات الصعية . بحسن نية ورغبة حقيقية للتوصل الى التسويات الضرورية

، مستعدان لذلك، وآمل انه عندما تقترب لحظة إسرائيل وشعب إسرائيلواعتقد ان قيادة . يقترب قريبا
واشار الى ان المفاوضات مع سورية لن  ". التحديالحقيقة اخيرا فان القيادة الفلسطينية ستستجيب لهذا
  .تكون على حساب المفاوضات على المسار الفلسطيني

  ٥/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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 اولمرت لم يستبعد الموافقة على عودة عدد من الالجئين: يةإسرائيلصحيفة  .٢٣

الفلـسطيني عبـاس    ي اولمـرت والـرئيس      سرائيلان رئيس الوزراء اإل   "  اليوم إسرائيل"ذكرت صحيفة   
يحاوالن خالل لقاءات خاصة بينهما الوصول الى اطار تفاهمات حـول القـضايا الرئيـسية كالحـدود                 

وقالت الصحيفة ان اولمرت وافق      .نيفية تسيبي لي  سرائيلوالالجئين والقدس دون علم وزيرة الخارجية اإل      
 مشيرة الـى ان     إسرائيلنيين الى   خالل محادثاته المغلقة مع عباس على عودة عدد من الالجئين الفلسطي          

اوساط مقربة من اولمرت تعتقد ان هدف موافقة اولمرت على ذلك تنبع من رغبته تحقيق انجازات كبيرة                 
 .حسب الصحيفة" جبل الهيكل"في موضوع القدس والحرم الحرم القدسي 

 ٥/٦/٢٠٠٨وكالة سما 
 
  ل الشعب اليهوديالكنيست يقر بالقراءة األولى قانونا يجعل القدس عاصمة لك .٢٤

أقر الكنيست أمس، تعديل قانون القدس التوسعي بما يجعـل المدينـة المقدسـة              :  نظير مجلي  -تل أبيب   
 فحسب بل أيضا للشعب اليهودي فـي كـل أمـاكن            سرائيلعاصمة أبدية موحدة ليس إل    "لألديان الثالثة   

 ٥٨(اكم وقوى اليمين المعـارض      وأقر المشروع في القراءة األولى بتأييد أحزاب االئتالف الح        . "وجوده
وسيمر المشروع في عدة مراحل قانونيـة       . ، وبمعارضة األحزاب العربية وحزب ميرتس اليساري      )نائبا

وقال النائب أبيشالوم غيالن، من حزب      . يةسرائيلوثالث قراءات أخرى حتى يدخل في كتاب القوانين اإل        
فه وضع عراقيل أمام تسوية سلمية مع الفلسطينيين        ميرتس، ان هذا المشروع يعتبر معنويا استفزازيا وهد       

، ألنه يهدف الى حرمان الفلسطينيين من حقهم في القدس الشرقية           "دولتين للشعبين "تقوم على أساس مبدأ     
  . المفترض انها العاصمة للدولة الفلسطينية

. روع احتالليـا وغبيـا  واعتبر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، هذا المش     
 من دون اعتبار القدس الـشرقية عاصـمة         إسرائيلوأكد انه ال يعرف أي قائد فلسطيني يقبل بالسالم مع           

  .للدولة الفلسطينية
 ٥/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  توجيه ضربة عسكرية إليران قبل انتهاء واليتهىاولمرت يحث بوش عل .٢٥

في عنوانها الرئيسي ان اولمرت يحـث       ) وت احرونوت يديع(قالت صحيفة   :  زهير اندراوس  - الناصرة  
 البرنامج النووي اإليراني، وأضافت الصحيفة قائلـة إنـه          ى القيام بعملية عسكرية للقضاء عل     ىبوش عل 

خالل اللقاء بينهما سيحاول اولمرت إقناع بوش بضرورة توجيه الضربة العسكرية إليران قبـل انتهـاء                
اسي للصحيفة شيمعون شيفر، الموجود مع اولمرت فـي واشـنطن، إن            وقال المراسل السي   .فترة واليته 

 قالوا ان العقوبات التي فرضت على إيران حتى اليوم استنفدت، وبالتالي على             ىمسؤولين رفيعي المستو  
أمريكا أن توجه الضربة العسكرية إليران، ولفتت إلى أن اولمرت على قناعة تامة بأن الوقت قد حـان                  

يين فـي حاشـية     إسـرائيل باإلضافة إلى ذلك، أكدت الصحيفة، نقال عن مسؤولين         . كريةجدا للعملية العس  
اولمرت، أن رئيس الوزراء يحاول إقناع اإلدارة األمريكية بفرض حصار بحري على ايـران، ومنـع                

  .مواطنيها من السفر إلى الدول الغربية، ومنعها من استيراد مواد خام للوقود
  ٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   تتهم مصر بمحاولة عرقلة تحسين عالقاتها مع االتحاد األوروبي"سرائيلإ" .٢٦

ية رفيعة المستوي أمس األربعاء اتهامـات شـديدة         إسرائيلوجهت مصادر   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ـ           ىاللهجة لمصر، وقالت ان القاهرة تسع       ى إللغاء اتفاق بين الدولة العبرية واالتحاد األوروبي يـنص عل
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باراك رافيد، نقال عن مـصدر    ) هآرتس(وقال المراسل السياسي لصحيفة      .قات بين الطرفين  تحسين العال 
 في تل أبيب، قوله فان السبب الرئيس الذي دفع المصريين الي قيـادة              ىسياسي وصفه بأنه رفيع المستو    

حـدة  هذه الحملة ضد االتفاق يعود الي وقف الكونغرس األمريكي المعونات المقدمة مـن الواليـات المت               
 مليون دوالر، والتي كانت معدة للجيش المصري، الذي فشل          ٢٠٠األمريكية الي مصر والتي تصل الي       

فشال ذريعا، وفق نفس المسؤول، في مكافحة ظاهرة تهريب األسلحة من شبه جزيرة سيناء الي فـصائل                 
ـ   إسرائيلالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة،، وهو القرار الذي اتهمت مصر            ف وراءه، وتـابع     بأنها تق

المصدر قائال ان صناع القرار في تل أبيب يميلون الي الترجيح بأن المساعي المصرية ستفشل في نهاية                 
  . سيوقع في نهاية العام الجاريإسرائيلالمطاف، وأن االتفاق بين االتحاد األوروبي و

 امتيـازات   ى عل رائيلإس ذلك، أضاف المسؤول عينه، أن المصريين لم يتقبلوا فكرة حصول            ىعالوة عل 
 نفس الشروط، اال أن طلبهم قوبـل بـالرفض،          ىاقتصادية من االتحاد األوروبي، وطالبوا بالحصول عل      

  . حد قولهىعل
  ٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   تخشى تجنيد وكالء لحزب اهللا بواسطة عزمي بشارة"إسرائيل" .٢٧

 ٤٨ تجنيد فلسطينيين من أراضـي ال        ، خشيته من  )الشاباك(يزعم جهاز    : وديع عواودة  - القدس المحتلة 
عزمي بشارة ما اعتبره التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه بـشارة،           .لصفوف حزب اهللا بواسطة د    

 على رسالة   "شاباك" أمس رد جهاز األمن العام       ٤٨وتلقى مركز عدالة داخل أراضي       ."دجال وسخافات "
طالب فيها بوقف مسلسل التحقيقـات الـسياسية  مـع            و "يةسرائيلاإل"وجهها للمستشار القضائي للحكومة     

 في الرسالة أن الهدف من التحقيق مع نشطاء التجمع ليس سياسيا            "الشاباك"وادعى  . نشطاء وقادة التجمع  
 مـن  ٢٠وكان نحو    ."مخاطر اللقاء مع عزمي بشارة، خشية أن يتم تجنيدهم لصالح حزب اهللا           "بل لشرح   

 التجمع، قد استدعوا للتحقيق في الشهور األخيرة وتركز التحقيق معهم           نشطاء وقادة التجمع، بحسب بيان    
  .حول نشاطاتهم السياسية، وسئل قسم منهم عن اتصاالتهم وعالقاتهم بالدكتور بشارة

  ٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  موفاز وديختر وشطريت يعارضون إجراء انتخابات تمهيدية في كاديما .٢٨

؛ شاؤل موفاز وآفي ديختـر      "كاديما"أن ثالثة مرشحين لرئاسة حزب      " يديعوت أحرونوت "كتبت صحيفة   
ومئير شطريت، يطالبون بأن تكون االنتخابات التمهيدية في الحزب بعد عدة شهور، وذلك خالفا لموقف               

وكان عضو الكنيست   . وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي يتوقع أن تنافس في االنتخابات التمهيدية أيضا           
بي، الذي يترأس اللجنة لشؤون الحزب، قد أنهى يوم أمس، األربعاء، جولة مـشاورات مـع                تساحي هنغ 

وبحسبه فقد توصل إلى قناعة أنه ال يوجد أغلبية تؤيد تحديد موعـد             ". كاديما"المرشحين األربعة لرئاسة    
  . لالنتخابات التمهيدية

نفـردة بموقفهـا، ألن غالبيـة كبـار         إلى أن ليفني ستبقى م    " كاديما"وفي هذا السياق تشير تقديرات في       
وكان شطريت  .المسؤولين في الحزب يؤيدون موقف أولمرت بشأن االنتظار إلى حين استجواب طلنسكي           

وبحـسب  . إنه يجب عدم التأثر بتهديدات إيهود بـاراك       " هآرتس"قد صرح يوم أمس، األربعاء، لصحيفة       
يدات باراك ليست جدية، وأنه كـان يأمـل أن   تقديرات شطريت وموفاز وديختر، وخالفا لليفني، فإن تهد     

وفي هـذا الـسياق     . تستبدل قيادة كاديما، وبذلك تتاح إقامة حكومة بديلة بدال من الذهاب إلى االنتخابات            
تجدر اإلشارة إلى أن االستطالعات األخيرة تشير إلى أن حزب العمل، برائاسة باراك، يخـسر لـصالح         

  .الليكود وكاديما
  ٥/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  رامون دعا باراك الى التراجع عن الدعوة الى انتخابات مبكرة .٢٩

ية سـرائيل في محاولة الحتواء التطورات وتوجيهها نحو دعم اسـتقرار الحكومـة اإل            ":النهار "–رام اهللا   
، دعا النائب االول لـرئيس الـوزراء حـاييم          "كاديما"برئاسة ايهود اولمرت او غيره من اعضاء حزب         

لعمل وزير الدفاع ايهود باراك الى التراجع عن مطالبته باستبدال رئيس الوزراء،            رامون، رئيس حزب ا   
فـي  " كاديما"ورجح رامون المقرب جداً من اولمرت وصاحب فكرة تأسيس          . او بتقديم موعد االنتخابات   

 ". ان تجرى االنتخابات في تشرين الثاني المقبل، اذا اصر باراك على تقديم موعدها"حديث اذاعي 
  ٥/٦/٢٠٠٨هار اللبنانية الن

  
 ي السابق هيرشزونسرائيلتوجيه االتهام إلى وزير المال اإل .٣٠

قُدمت الى المحكمة المركزية في تل ابيب الئحة اتهام في حق وزير المـال الـسابق                 ":النهار "–رام اهللا   
ة ابراهام هيرشزون الذي ينسب اليه السرقة والحصول على رشى من طريق الغش واالحتيـال واسـاء               

   .االئتمان، وتبييض االموال والتسجيل الكاذب في وثائق شركة
. ويعد هيرشيزون من اقرب المقربين الى اولمرت الذي يواجه بدورة تحقيقاً قضائياً في مخالفات ماليـة               

 ٢٠٠٥ و ١٩٩٥هيرشيزون الذي كان رئيساً التحاد العمال الوطني بعد عامي          "وجاء في الئحة االتهام ان      
" نيلـي "رؤوسيه المدعو عوفاديا كوهين اربعة ماليين شيكل من اموال االتحاد وجمعيـة             سرق مع احد م   

 ".وقد استولى هيرشيزون على نحو مليونين ونصف مليون شيكل من االموال المسروقة. المرتبطة به
  ٥/٦/٢٠٠٨النهار اللبنانية 

  
   الحواجز لشركات امنية خاصة لـ تحضير معاملة الفلسطينيينخصخصة .٣١

ية ان الجيش قام بعملية خصخصة للحواجز الثالثين التـي          إسرائيلاكدت مصادر   :  القدس العربي    -لندن  
ونقلت صحيفة الفايننـشال تـايمز البريطانيـة عـن مـسؤولين       ،إسرائيليعبر منها الفلسطينيون لداخل  

ين لجحيم يومي   يين قولهم ان التغيير في طبيعة الذين يديرون الحواجز التي حولت حياة الفلسطيني            إسرائيل
ية ان الهدف وراء التحول هذا هو جعل        سرائيلوقال متحدث باسم وزارة الدفاع اإل      ال يطاق ينفع الجميع،     

  .هذه النقاط اكثر حضارية 
وقالت الصحيفة انه حتى وقت قريب فان القوات التي كانت ترسل للضفة الغربية كانـت مـن الجـيش                   

  .وقوات االمن والقوات الخاصة
حيفة ان دور الشركات األمنية الخاصة سيقتصر اآلن على ما تراه الحكومـة نقـاط عبـور                 وقالت الص 

ية عن عدد النقاط التي تديرها الـشركات        سرائيلولم تكشف الحكومة اإل   . حدودية مع المناطق الفلسطينية   
 . للمئـات  وال عدد الموظفين او الميزانية التي تنفق عليها ولكنها تقول ان عدد الموظفين المدنيين يـصل               

  . عامل عليها اآلن٢٠٠وتقول الشركة انها بدأت بإدارة حواجز حول القدس العام الماضي ولديها 
) مراقبة المحاسيم (و) بيتسيلم(ية مثل   إسرائيلولكن خصخصة الحواجز ادت حسب منظمات حقوق انسان         

لجدد على الحواجز   وتصف عضو في مراقبة المحاسيم الموظفين ا      . ومحللين لزيادة مصاعب الفلسطينيين   
  .بأنهم رامبو وال يختلفون عن الجنود

  ٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 ي بنقل معلومات عسكرية لبدو من سيناءإسرائيلاتهام ضابط  .٣٢

ي، أمس، اتهاما إلى ضابط درزي بـشرطة حـرس الحـدود            سرائيلوجه المدعي العام اإل   : محمد عطية 
. ية على طول الحدود مـع مـصر       سرائيلالدوريات اإل ية بنقل معلومات إلى بدو مصريين حول        سرائيلاإل
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 عاما وهو من قرية جت في الجليـل، نقـل إلـى             ٣٣وتقول الئحة االتهام، إن الضابط ويبلغ من العمر         
ية على طـول الحـدود مـع        سرائيلمهربين بدو من سيناء معلومات سرية جدا حول أماكن الدوريات اإل          

قبة، ونقل للمهربين خرائط لمساعدتهم في تهريـب أسـلحة          مصر، وأخبرهم بمعلومات حول نقاط المرا     
ويواجه الضابط اتهاما بإجراء اتصاالت مـع       . إسرائيلومخدرات، ودخول مسلحين لتنفيذ عمليات داخل       

 عبر األراضـي المـصرية،      إسرائيلتاجري مخدرات من سيناء، لمساعدتهما على إدخال مخدرات إلى          
 كيلو جراما من    ٢٥ا، ونجح في إحدى المرات في نقل شحنة تزن          بواسطة سيارة الشرطة التي يستخدمه    

 .الحشيش
  ٤/٦/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 

  
  ية تتهم الشاباك بالتعتيم على الجرائم بغزةإسرائيلمنظمة  .٣٣

ية بقيام جهاز األمن العام سرائيل نددت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان اإل:وديع عواودة - حيفا
 .مع بعض الناشطين فيها ومنعهم من زيارة قطاع غزة لتقديم مساعدات طبيةبالتحقيق ) الشاباك(

تنظيمه تجاوز الخط "واعتبرت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى رئيس الشاباك يوفال ديسكين أمس أن 
يالحق في اآلونة األخيرة صالح ) الشاباك(ية أن سرائيلوكشفت المنظمة اإل ".األحمر في نظام ديمقراطي

 .١٩٦٧حيى مدير العيادات الميدانية الناشطة صحيا وإنسانيا في األراضي الفلسطينية المحتلة عام حاج ي
وتمحور التحقيق حول نشاط منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان وموازنتها والجهات التي تتبرع لها 

 وعربي من يإسرائيلوتفاصيل عن عاملين آخرين في المنظمة التي ينتمي لها نحو ألف طبيب وممرض 
ونقلت اإلذاعة العبرية العامة عن مصادر في الشاباك قولها إن منع حاج يحيى من  .فلسطينيي الداخل

ولم يتم االدعاء في أي مرحلة أن المنع ناجم عن " بنشاط معاد"دخول القطاع هو ألسباب أمنية مرتبطة 
 .نشاط سياسي

 ٤/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت 
 
   البرازيلىلإكبر بعد نقلهم أون من معاناة فلسطينيون هجروا من العراق يشك .٣٤

وضاع الالجئين الفلسطينيين الـذين     أتشير األنباء الواردة من البرازيل في خصوص        :  هيام حسان  -لندن  
 وصولهم  ى بعد مضي ستة شهور عل     ىوضاع معيشية مزرية يعانون منها حت     أ ىلإليها من العراق    إقدموا  

 ألف نـسمة قـد      ٣٦ون الفلسطينيون في العراق والبالغ عددهم نحو        كان الالجئ قد  و .راضي البرازيلية األ
 ألفين منهم قد وقعوا ما بين جـريح  ىن ما يزيد علأيعتقد  فيما  .  آخر بعد االحتالل االمريكي    عانوا تشرداً 
  . بعد استهدافهم بأعمال عنف واحتسابهم ظاهرة من عهد حكم صدام حسين،وقتيل وسجين

  ٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  "العصر الذهبي لليهود في مصر"فلسطينيو الشتات يشيدون بمنع مؤتمر  .٣٥
أشاد اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الشتات بموقف :  جيهان الحسيني-القاهرة 

 تجديد مطالبهم بهدف ، المشبوه"العصر الذهبي لليهود في مصر"السلطات المصرية من منع عقد مؤتمر 
رئيس األمانة العامة  وأشار .متلكاتهم التي تركوها في مصر عقب خروجهم بعد قيام الثورةباستعادة م

هناك مخطط صهيوني إلقامة أوكار عديدة وجديدة الجهزة الموساد  إلى أن لالتحاد راضي الشعيبي
  .وخفافيشه المتعاونة للتآمر االقتصادي والسياسي والتجسس العسكري

  ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 
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   المخيمات في لبنان يحذرون من عدم االستقرار نتيجة لتردي الوضع االجتماعيفلسطينيو .٣٦
 مذكرة الى المدير العام في لبنان" لجنة المتابعة األهلية والمؤسسات واألندية الفلسطينية"وجهت : بيروت

يعانون ونروا شرحت فيها انعكاس الغالء الفاحش والمتصاعد بال حدود، على الالجئين الذين األلمفوضية 
أصالً من الفقر والبطالة، وطالبت بإعادة توزيع السلع الغذائية األساسية لجميع الالجئين من دون استثناء 
والعمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة وتحسين مستوياتها، والتوقف عن سياسة تقليص الخدمات في 

لى ضرورة الرد اإليجابي إه المنظمات ونبهت هذ. القطاعات األخرى بحجة عدم توافر الموازنات المالية
وتالفياً للظواهر السيئة التي يولدها الفقر والجوع ، على المطالب تالفياً للفوضى اإلجتماعية التي قد تنشأ

  .والتي تهدد االستقرار األهلي في المخيمات
  ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
 قامة حدائق توراتية قرب المسجد االقصىإشرع بي االحتالل .٣٧

قامة حدائق توراتية على إية وموظفون في سرائيلشرعت الجرافات اإل: عيسى الشرباتي - حتلةالقدس الم
 ٢٥لى تغيير معالم االرض البالغة مساحتها إ ونيسارعهم و .بعد حوالي مائتي متر من المسجد االقصى

نها تهدف ألى عائلة االنصاري المقدسية، في خطوة وصفها حاتم عبد القادر بإصل دونماً وتعود في األ
ن وفداً من العائلة ، أعاصم االنصاري متولي وقف االنصاري وذكر .الى السيطرة على قلب مدينة القدس

جل االستيضاح أجرة رمزية من أ ب عاما١٥٠ًلى مقر البطريكية التي تأجرت االرض منذ حوالي إتوجه 
  .يةإسرائيلعمال من قبل جهات أعما يجري في تلك االراضي من 

  ٥/٦/٢٠٠٨جديدة الحياة ال
  

   مركز توزيع معبر المنطاراستهداف توقف إمدادات الوقود إلى غزة بعد "إسرائيل" .٣٨
أعلن محمود الخزندار نائب رئيس جمعية أصحاب محطات البترول في قطاع  :عالء المشهراوي - غزة
وط صاروخ  إلى غزة جراء سق"المقلصة"ية أوقفت توريد مشتقات البترول سرائيلن السلطات اإل، أغزة

 أن الصاروخ الذي أطلقه نشطاء اًوضحم. المنطار المخصص لنقل الوقود إلى القطاع محلي على معبر
 أكدت ومن جهتها. فلسطينيون أدى إلى إصابة عامل من هيئة البترول في غزة بجراح وصفها بالخطيرة

. يات الغاز لقطاع غزةرفضها استهداف خط توزيع المحروقات أثناء إدخال كم وزارة الداخلية المقالة
 ستقوم بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية بالخروج بموقف مشترك حول ضرورة تجنيب وشددت على أنها

 وأن من يقوم بالخروج عن الموقف المشترك هو ،المعابر ومصالح الشعب الفلسطيني دائرة االستهداف
ت ومصالح الشعب الفلسطيني وأوضحت أن مثل هذا االستهداف لمقدرا. خارج عن اإلجماع الوطني
قد يكون إما بفعل عمالء لالحتالل أو من قبل بعض أصحاب المصالح ، والذي يظهر أنه مقصود

  .الشخصية أو من قبل مجموعات غير مسؤولة
  ٥/٦/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  لالستفادة من منحة تعليميةكية ي تسمح لطالب غزيين بالحصول على تأشيرة أمر"إسرائيل" .٣٩

ية لحقوق اإلنسان، أمس، أن سـلطات االحـتالل سـمحت           سرائيل اإل "غيشا" أعلنت جمعية    :، رويترز أب
كية بمغادرة قطـاع غـزة      ي األمر "فولبرايت"ألربعة من أصل سبعة طالب فلسطينيين حصلوا على منحة          

أشـيرات،  كية في القدس المحتلة إلجراء مقابالت من أجل الحصول على الت          يالتوجه إلى القنصلية األمر   و
  . على أن يعودوا إلى غزة في اليوم ذاته

  ٥/٦/٢٠٠٨السفير 
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  جرحى بينهم طفل في معركة ضد الجدار فوق اراضي نعلينثمانية .٤٠
  مواطنين بينهم طفل بجروح عندما هاجم جنود االحتالل اعتصاما٨ًمس أصيب أ:  نائل موسى-رام اهللا 
رضهم في مواجهة جرافات احتاللية أه، أمس، فوق هالي نعلين غرب رام اهللا كانوا ينفذون ألسلمياً

  .واصلت تجريف الحقول لصالح جدار الفصل العنصري
 ٥/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   تكابد من أجل البقاء رغم كل الظروف الصعبةالخطوط الجوية الفلسطينية .٤١

 ىحـد إسطيني، ف تعيش الخطوط الجوية الفلسطينية حالة صعبة كحال الشعب الفل        : وليد عوض  -رام اهللا   
جراء صيانة مجانيـة    إ ب طائراتها معروضة للبيع كقطع غيار في مطار عمان في حين تقوم ماليزيا حالياً            

 ، أن مسأ رئيس سلطة الطيران الفلسطيني اللواء سليمان ابو حليمة          أوضحومن جهته    .للطائرتين الباقيتين 
إلـى  .  ماليين دوالر  ٥تقدر بقيمة   والتي    بسبب ارتفاع تكلفة اجراء صيانة لها      كانطائرة للبيع   العرض  

 التـي   مع تفضيل تلك  ،   المتبقيتين  العديد من العروض لتأجير الطائرتين     تدرس سلطة الطيران حالياً   ذلك  
ترغب باستئجار الطائرة مع طاقمها وذلك بهدف الحفاظ علي خبرة الطواقم الفلـسطينية المتوقفـة عـن                 

عادة تأهيـل الفنيـين والطيـارين       إ ى عل مهمته منصبة حالياً  بو حليمة بأن    أوضح  أو .العمل منذ سنوات  
والمهندسين من خالل الدورات التي تتبرع بها بعض الدول للسلطة في مجـال الطيـران والمطـارات                 

 موظف كانوا يعملون ضمن الخطـوط الجويـة         ١٠٠٠ن هناك حوالي    أ إلى  اإلشارة جدر فيما ت  .وغيرها
 .وسلطة الطيران ومطار غزة الدولي

  ٥/٦/٢٠٠٨لقدس العربي ا
  
  كشعبها" محاصر"تنظيم األسرة في فلسطين : تحقيق .٤٢

مسألة تنظيم األسرة في فلسطين تحتل حيزاً مهماً في السياسات السكانية التي ترمي إلى رفع مستوى 
، وتوضيح أهدافها بين أفراد المجتمع كافة، خصوصاً في مناطق حساسة هذه المسألةالوعي بوسائل 

وفي فلسطين، يواجه تنظيم األسرة صعوبات جمة، مصدرها العادات . ر ونزاع باستمراريشوبها توتّ
وعلى رغم المتاعب، نُفّذت مشاريع في الريف الفلسطيني، من طريق إال أنه . والتقاليد والمعتقدات أحياناً

 النساء اللواتي ومن خالل العمل الميداني لهذه المنظّمة، يتّضح أن نسبة .صندوق األمم المتحدة للسكان
. أهمها مدى وعيهن بأهمية المسألة، يمارسن شكالً من أشكال تنظيم األسرة، تختلف وفقاً لعوامل كثيرة

من المتزوجات الفلسطينيات يوافقن على استخدام % ٨١,٤صندوق أن التظهر المسوح التي أجراها و
% ١١,٦وط، في حين ترفض يوافقن بشر% ٥,٩أزواجهن وسائل تنظيم األسرة بصفة عامة، بينما 

نسبة اللواتي ال يمانعن في تنظيم أسرهن  وعلى الصعيد ذاته تبين أن .استخدام تلك الوسائل، بالمطلق
 . في قطاع غزة%٧٦,٨في الضفة الغربية، مقابل % ٨٣,٩إلى تصل واستخدام وسائط تحديد النسل 

خالل المشاريع التي ينفذها، إلى بلوغ يهدف من  صندوق السكان في فلسطينومما تجدر االشارة إليه أن 
أهداف تتركز على تيسير وصول النساء إلى الخدمات المتخصصة، وتمكينهن من أن ينعمن بصحة 

  .إنجابية سليمة
  ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  البيئة الفلسطينية باستنزاف "إسرائيل"  لإلحصاء الفلسطيني يتهمالجهاز المركزي .٤٣

 بتصعيد هجمتها ضد البيئـة      ،مسأ "إسرائيل "زي لإلحصاء الفلسطيني  اتهم الجهاز المرك  :  د ب أ   -غزة  
بمناسبة يوم   له   وذكر تقرير . الفلسطينية والتسبب في استنزافها بشكل حاد بما ينذر بالقضاء على مواردها          

 تقع فوق الحوضين الجـوفيين      فصل جدار ال   الجزء الغربي من   البيئة العالمي أن المنطقة المعزولة خلف     
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، بينمـا   سـنوياً  مـن الميـاه    ماليين متر مكعب   ٥٠٧الشمال الشرقي بطاقة تصريفية تقدر بـ       الغربي و 
 بـ مليـون متـر      ١٧٢المنطقة المعزولة الشرقية تقع بكاملها فوق الحوض الشرقي بطاقة تصريف تقدر          

  بئر بطاقة ضـخ تقـدر      ١٦٥ـالجوفية في هاتين المنطقتين يقدر ب      عدد اآلبار مضيفاً أن   . مكعب سنوياً 
 مليون  ٢٢ بطاقة تصريفية     ينبوعاً ٥٣ـأما بالنسبة لعدد الينابيع فيقدر ب     .  مليون متر مكعب بالسنة    ٣٣ـب

ي للبيئـة   سـرائيل  أن المستوطنات تعتبر من أبرز مظـاهر التدميراإل         التقرير وأوضح. متر مكعب سنوياً  
ادرة األراضي الزراعيـة     األفقي تجريف ومص   هاالفلسطينية في الضفة الغربية حيث يرافق عملية امتداد       

  .ألغراض شق الطرق وتوفير الحماية للمستوطنين
  ٥/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
   من خالل تحقيق العدالةي لن يتأتى إالسرائيلاإل -إنهاء الصراع الفلسطيني : العاهل االردني .٤٤

 أكسفورد، ان قال العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني في خطاب القاه في جامعة: واشنطن، رام اهللا، لندن
ي لن يتأتى إال من خالل تحقيق العدالة وبناء مستقبل للفلسطينيين سرائيل اإل-إنهاء الصراع الفلسطيني 

يين وتحقيق أمنهم الذي ال يمكن الوصول إليه سرائيلفي دولة مستقلة ذات سيادة، وايضا االعتراف باإل
ويزور العاهل األردني بريطانيا . سكريةمن خالل سياسة االنعزال والجدران والتمترس خلف القوة الع

حيث يلتقي اليوم رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون للبحث في عملية السالم بين الفلسطينيين 
  . والدولة الفلسطينية واالستيطانإسرائيلو

  ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
  "يلإسرائ"المقاومة ضد  فاعليات حزبية وشعبية تدعو في ذكرى النكسة للتمسك بخيار .٤٥

حالت دون أن " أكدت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة ان المقاومة في فلسطين هي التي :عمان
، وانها هي التي ألحقت "يستكمل الكيان الصهيوني مخططاته في بناء كيانه المزعوم من الفرات إلى النيل

 للنكسة ٤١الذكرى الـوقالت في بيان لها، امس، ب". به الهزيمة في معركة الكرامة وجنوب لبنان
تعيش ظروفا جد قاسية، فغول " حزيران، ان األمة عبر هذه المرحلة ٥الفلسطينية التي تصادف اليوم 

الغالء الفاحش، ينهش أجسادنا، والروح الشريرة لشرارة الفتنة تمزق وحدة أمتنا، والمخططات 
وفي مواجهة هذا كلّه ال "، مؤكدة انه "ااإلمبريالية متحالفة مع الصهيونية ما فتئت تجدد مؤامراتها ضدن

التصدى للمؤامرات التي تحكاك "ودعت المعارضة جماهير االمة العربية الى ". نملك غير سالح المقاومة
  ". بهدف تمزيقنا، من خالل وحدة بين صفوف جماهيرنا المقاومة

ة كافة مشاريع التأهيل وأكدت اللجنة ان مهمة الدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين ومجابه
وأكدت عدم االعتراف بأي توقيع ومن أي جهة أو طرف . والتوطين هي مهمة وطنية وقومية وإسالمية

فلسطيني أو خارجي بالتنازل عن  حق العودة الكامل وغير المشروط، سواء كان بالتنازل أو بالتوطين 
  . أو التهجير أو العودة الرمزية
للجنة العليا التي أقر تشكيلها في حوار القاهرة الفلسطيني لتقوم بدورها ودعت للمباشرة فورا بعمل ا

كهيئة للحوار واإلشراف على تنفيذ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية والتراجع 
، وحكومة ، وحل الحكومة القائمة في القطاعفي غزة" حماس"عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته 

 التي تم اتخاذها رئ في الضفة، والتراجع عن كافة اإلجراءات اإلدارية واألمنية األحادية والمنفردةالطوا
 .في غزة والضفة

  ٥/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
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 يعلن وصول شحنة من المساعدات سفير األردن لدى السلطة .٤٦
تنفيذاً لتوجيهات وطنية، أنه قال يحيى القرالة، سفير المملكة األردنية الهاشمية لدى السلطة ال: رام اهللا

، وفي إطار دعم األردن الموصول للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته في ظل العاهل االردني
 الثالثاء الماضي، قافله جديدة من المساعدات االردنية الى الظروف الصعبة التي يعيشها، وصلت

 غذائية  شاحنة تحتوي على مواد١٥ن من وأوضح السفير القراله ان القافلة تتكو .االراضي الفلسطينية
سيتم توزيع   شاحنات للضفة الغربية، حيث ٨شاحنات منها لقطاع غزة، و  ٧وادوية ومستلزمات طبية، 

  . ووكالة الغوث الدوليةالقافلة على مستحقيها بالتعاون مع السلطة
  ٥/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ال يلتفت إلى االستيطان في القدس يدين عمليات المقاومة و كي مونبان: حزب اهللا .٤٧

يمعن : "ي االخيرة في القدس وقالسرائيلبياناً امس علّق فيه على عمليات االستيطان اإل" حزب اهللا"أصدر 
العدو الصهيوني في اعمال االستيطان في القدس الشرقية وغيرها من االراضي الفلسطينية المحتلة، 

ن اكتراث الى احتجاجات المفاوضين الفلسطينيين، الن منتهكاً المقدسات واالرض وحقوق البشر دو
الكيان الذي شيد على االغتصاب وابادة اآلخرين بالقوة الغاشمة المدعومة من الخارج، ليس مستعداً 
للتخلي عن عدوانه اال تحت ضربات المقاومة وتضحياتها، باعتبار ان هذا الخيار هو السالح الحقيقي 

وما يستدعي االستغراب هو الموقف الخجول . على استعادة الحقوق وحمايتهاالوحيد الذي يحقق القدرة 
لالمم المتحدة وامينها العام بان كي مون امام استفحال االنتهاكات الصهيونية الفاضحة وعدم المبادرة الى 

هي اي عمل فعلي لمواجهتها، في حين يلجأ الى ادانة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل والتي 
حق مشروع وطنياً وانسانياً ودينياً مهما كانت المواقف الدولية منكرة لهذا الحق او متواطئة مع العدوان، 

 ".االمر الذي يتناقض مع المبادئ التي انشئت من اجلها االمم المتحدة
  ٥/٦/٢٠٠٨النهار اللبنانية 

  
  ر وحضت على التعاون مع الجوا" اللجان الشعبية"بهية الحريري التقت  .٤٨

الفلسطينية برئاسة " اللجان الشعبية"استقبلت النائبة بهية الحريري في مجدليون امس، وفدا من : صيدا
الهدف من الزيارة شكر السيدة  الحريري على : "اثر اللقاء قال الموعد. الموعد" ابو هاني"امين سرها 

ي مع الوضع الفلسطيني في جهودها في دعم قضايا الشعب الفلسطيني، وشددنا معها على ضرورة التعاط
اكد الوقوف "بعد الزيارة ان الوفد " اللجان"وفي بيان لـ". لبنان برمته وليس مجزأ، ومن ضمن االولويات

بجانب الشرعية اللبنانية، وادانته اي تطاول على القانون واالمن والجيش اللبناني، وكذلك العمل 
ى الجهود التي تبذلها القوى الفلسطينية في مخيم عين االجرامي الذي وقع في تعمير عين الحلوة، ولفت ال

الحلوة من دون استثناء، وعلى اكثر من صعيد سياسي واجتماعي وجماهيري، في سياق تعزيز الوعي 
ورفع درجة اليقظة والتنبه الى اي اختراقات تسيء الى امن المخيم والجوار باعتبارهما مكملين بعضهما 

المواقف الجريئة للقيادات الفلسطينية التي دانت العمل "ري عن تقديرها لـواعربت الحري". للبعض اآلخر
تحصين الوضع الداخلي ورفع درجة التعاون بين جميع االفرقاء "، داعية الى "االجرامي في التعمير

  ".والجوار
  ٥/٦/٢٠٠٨النهار اللبنانية 

  
  وية الفلسطينية فشلت في طمس اله"إسرائيل": الجامعة العربية في ذكرى حرب حزيران .٤٩

يونيو عام /  حزيران٥ فشلت رغم سياستها العدوانية منذ "إسرائيل""أكدت الجامعة العربية أن : القاهرة
 في طمس الهوية العربية والفلسطينية، وبقي الشعب الفلسطيني صامداً على أرضه متصدياً ١٩٦٧
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وقالت الجامعة في ".  لألراضيللعدوان المتواصل واستمرار االنتهاكات من حصار وقتل وتجويع ونهب
استمرار "بيان، أمس، لمناسبة الذكرى الحادية واألربعين الحتالل األراضي الفلسطينية والعربية إن 

 في سياسة فرض األمر الواقع ومحاولة طمس الحقوق باستخدام القوة، لن يجلبا لها السالم "إسرائيل"
ا تجاه عملية إحياء السالم وتنفيذ مقررات الشرعية  ومراوغته"إسرائيل"وحذرت من أن تمادي ". واألمن

الدولية، سيدفع بالمنطقة بأسرها نحو المزيد من العنف وعدم االستقرار وتهديد األمن اإلقليمي والدولي، 
مطالبة المجتمع الدولي ممثالً في األمين العام لألمم المتحدة ومجلس األمن واللجنة الرباعية الدولية 

 قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إنهاء االحتالل لألراضي العربية "إسرائيل"ذ بالعمل على تنفي
، كما طالبت بتمكين الشعب "هذا حق عربي ال رجعة فيه وال يسقط بالتقادم"وشددت على أن . الفلسطينية

دالة الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كحق مشروع يتأسس على الع
  .الدولية

  ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
   "إسرائيل"لن نضحي بعالقاتنا مع العالم من أجل : األسد .٥٠

نحن اآلن نجس "، "يةسرائيلاإل"قال الرئيس السوري بشار األسد، أمس، حول المفاوضات السورية  :كونا
مور األخرى النبض، وهذا يعني استعادة الجوالن المحتل، وفي حال وصلنا لحل هذه المسألة فتبقى األ

وعما إذا كانت سوريا ستضحي بعالقاتها مع إيران وحزب اهللا ". التي هي الجزء الثاني من المفاوضات
نحن ال نقبل بوضع شروط علينا تختص بدول ال " قال األسد "إسرائيل"وحماس في مقابل السالم مع 

، منتقداً االتهامات " بالعالم ونخسر عالقاتنا"إسرائيل"عالقة لها بمسار السالم، فهل نقيم عالقات مع 
  ". إرهابية"األميركية بأن سوريا ترعى تنظيمات 

  ٥/٦/٢٠٠٨السفير 
  
  "إسرائيل"يقلل من التوقعات حول مفاوضات سوريا ووزير الخارجية التركي  .٥١

قلل وزير الخارجية التركي علي باباجان، في واشنطن أمس، من التوقعات حول المفاوضات بين : أ ب
وأشار باباجان، الى أن أنقرة وضعت أسس دورها عندما .  التي تجري بوساطة تركية"رائيلإس"سوريا و

 اتصلتا "إسرائيل"وقال إن سوريا و. حاولت الحكومة التركية تحسين عالقاتها بسوريا قبل خمسة أعوام
ثقة سابقا، أعتقد أن لب الموضوع هو عدم وجود "وقال . بتركيا من اجل التوسط بينهما ألنهما تثقان بها
وأشار إلى انه لم يسمع أي شكوى من واشنطن أو أي ". اآلن كلتاهما تثق بتركيا، ما يعني وجود فرصة

 تتركز على مبدأ األرض "إسرائيل"وأوضح أن المفاوضات بين سوريا و. طرف آخر حول دور أنقرة
  .حولها" أريد إثارة التوقعاتفأنا ال "وأشار باباجان إلى انه وبرغم أن المحادثات مشجعة . مقابل السالم

  ٥/٦/٢٠٠٨السفير     
  
  يطمس مالمح الذكور واإلناث" يإسرائيل"لبان  :السودان .٥٢

" يسرائيلاإل"شرعت سلطات الجمارك السودانية في استجواب المتورطين في استيراد اللبان : الخرطوم
ال المدير العام لهيئة والذي يحتوي على هرمونات من شأنها طمس المالمح الذكورية واألنثوية وق

الجمارك صالح الشيخ إنه تم فتح بالغ في النيابة بعد أن أثبتت الفحوصات المتكررة وجود هرمونات 
  .تطمس المالمح الذكورية واألنثوية خاصة عند األطفال

  ٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                   ١٠٩٩:         العدد                  ٥/٦/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

  "إسرائيل"صعدوا عملياتكم ضد : للفلسطينيينالظواهري  .٥٣
ي الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن الدن الفلسطينيين على حث ايمن الظواهر

.  وانتقد مصر بشدة القفالها معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة"إسرائيل"تصعيد العمليات ضد 
: وقال. ١٩٦٧ الثانية التي وقعت عام "يةسرائيلاإل"وجاءت رسالة الظواهري في ذكرى الحرب العربية 

 الخوتي في غزة ان اولئك الذين يضعونكم تحت الحصار هم خونة الن لديكم الحق بالدخول الى اقول"
  ". مصر ساعة تشاؤون وكسر حواجز الخيانة متى تشاؤون

  ٥/٦/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  الموحدة" إسرائيل"القدس يجب أن تبقى عاصمة : أوباما .٥٤

ية سرائيللجنة الشؤون العامة األمريكية  اإلقال باراك أوباما، في خطاب ألقاه أمام االجتماع السنوي ل
وشدد ثالث مرات على أنه سيعمل ". ويجب أن تبقى موحدة" إسرائيل"القدس ستبقى عاصمة "، إن )ايباك(

كل ما بوسعه من أجل منع إيران من امتالك سالح نووي، في ايحاء قوي إلى أنه قد يستخدم الخيار 
وللسالم واالستقرار " إسرائيل"تشكل أكبر تهديد لـ"ي قال انها العسكري ضد الجمهورية االسالمية، الت

من جهتها أكدت ". هذا التهديد خطير وحقيقي وهدفي سيكون إزالة هذا التهديد"وأضاف ". في المنطقة
، وشددت على "إسرائيل"صديقاً جيداً لـ"أن منافسها أوباما سيكون " ايباك"هيالري كلينتون أمام اجتماع 

وكامل شروط الرباعية الدولية، كما أيدت جدار " إسرائيل"مع حماس حتى تعترف بـرفض الحوار 
الفصل العنصري في الضفة الغربية، وجددت نيتها العمل بقوة على االفراج عن جميع الجنود 

عداء "يين األسرى في غزة ولبنان، وانتقدت السعودية التي زعمت ان كتبها التعليمية تنضح بـسرائيلاإل
  ".السامية

  ٥/٦/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية 
 
  "إسرائيل"أمر مستحيل تجميد الشراكة مع : باريس .٥٥

عبر " إسرائيل"اعتبر مصدر ديبلوماسي فرنسي ان من المستحيل الضغط على :  رندة تقي الدين-باريس 
ابتداء من ية الذي سيوقع خالل فترة رئاسة فرنسا لالتحاد سرائيل اإل-عدم توقيع اتفاق الشراكة األوروبية 

بكل األحوال ترفض " إسرائيل"وقال ان جميع الدول األوروبية يؤيد اتفاق الشراكة، و. يوليو المقبل/ تموز
وأضاف ان فرنسا تعارض بشدة بناء المستوطنات وان الرئيس نيكوال . باستمرار اي خطوة مشروطة

، وال "إسرائيل"ر مقبول لدى لكن كل ما هو مشروط يشكل مبدأ غي"ساركوزي سيقول ذلك أمام الكنيست، 
واعتبر المصدر ان الوضع الفلسطيني ". يمكن تجميد مسار هذا االتفاق الذي يتم التفاوض عليه منذ سنتين

  .ال يدعو الى التفاؤل
  ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  حتالل  تشيد بنضال أهل بلعين ضد االبيواألورنائب رئيس البرلمان  .٥٦

غنتيني،  خالل مشاركتها في مؤتمر عقد في قرية بلعين تناول أعربت لويزا مور:  محمد يونس-بلعين 
تجربة المقاومة السلمية، عن تقديرها الخاص لنضال اهالي قرية بلعين ونضال الفلسطينيين ومقاومتهم 

وقالت ان تجربة بلعين يجب ان تشكل مثاال ليس فقط لباقي مناطق . االحتالل الذي وصفته بالوحشي
وقالت ان على دول االتحاد ان تسائل . غزة بل ايضا لالتحاد االوروبي نفسهالضفة الغربية وقطاع 

ال تمارس هذا " إسرائيل"على مدى التزامها تطبيق االتفاقات التي توقع عليها، مشيرة الى ان " إسرائيل"
  .االلتزام عندما توقع على اتفاقات التعاون والتجارة

  ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 
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   يطالب بالحديث مع حماسمجلس العموم البريطاني عمالي في عضو: الجارديان .٥٧

نشرت صحيفة الجارديان مقاال لبيتر هين، العضو العمالي في مجلس العموم البريطاني ووزير الدول 
يفصل " علينا ان نفاوض عدونا"وتحت عنوان . السابق لشؤون ايرلندا، يطالب فيه بالحديث مع حماس

فحماس تخوض صراعا مسلحا جذره . غزة وبين تنظيم القاعدةهين بين حركة المقاومة االسالمية في 
ويقول . سياسي، اما القاعدة فهي صاحبة ايديولوجية رجعية متطرفة وليست اهدافا سياسية قابلة للتفاوض

. هين في مقاله ان على الغرب ان يلحق التزامه باالمن العالمي بالتزام بالعدل العالمي وحل النزاعات
ان المقال، وهو ملخص كلمة يلقيها هين في نيويورك، تمت مراجعته مع وزارة وتقول الجارديان 

 رغم انه يختلف عن موقف بريطانيا ضمن موقف الرباعية الدولية الذي يرفض -الخارجية البريطانية 
  . التعامل مع حماس

  ٥/٦/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  ية تعيش آخر أيامهاسرائيلالحكومة اإل: واشنطن .٥٨

ي إيهود سرائيلب مسؤولون أميركيون عن قناعتهم بأن حكومة رئيس الوزراء اإلأعر: مهدي السيد
 اإللكتروني أن موظفاً رفيع المستوى في "يديعوت أحرونوت"وذكر موقع  .أولمرت تعيش آخر أيامها

حكمه "ي، على خلفية فضيحة الفساد المالي المتهم بها أولمرت، إن إسرائيلاإلدارة األميركية قال لمحفل 
 ."ترب من نهاية دربه، ومن شأن هذا األمر المس بالخطوات الجارية في مقابل السلطة الفلسطينيةيق

ية على عالقة متواصلة مع إدارة إسرائيلهناك تفاصيل أخرى سمعت من محافل "، "يديعوت"وبحسب 
بوش من ومن جملة األمور، قيل إن ثمة خشية في إدارة . بوش في اليومين الماضيين) الرئيس جورج(

ية في الواليات إسرائيلوأكدت محافل  ."أن المكانة الشعبية الهشّة ألولمرت قد تمس بالخطوات السياسية
األميركيين يطرحون أسئلة عن كيفية تأثير قضية الدوالرات في المظاريف على " أن "يديعوت"المتحدة لـ

يحظى بثقة كبيرة في "ي الذي رائيلسوبحسب كالم المسؤول اإل. "العملية السياسية مقابل الفلسطينيين
ثمة على األقل مسؤول كبير واحد في اإلدارة األميركية ال يتردد في القول إن هذه "، "اإلدارة األميركية

  ."األيام قد تكون آخر أيام حكومة أولمرت
 ٥/٦/٢٠٠٨األخبار 

  
  حتى تتضح الحقيقة وتكتمل الصورة "رداً على رئيس تحرير وكالة معاً" .٥٩

  رهومفوزي ب
عرفتَ أنواع االنقالبات ولكنك لألسف لم تفرق بينها ولم توضح معالمها، فتكلمت عن الظاهر وأخفيـت                
حقائق األمور لعلمك بخطورة ذكرها وعواقب نبشها وظننت أن مشاغلنا ستباعد بيننا وبين قراءة ما بين                

قالب العسكري يا صديقي تقوم به      السطور وفهم حقيقة المعاني وأننا سنمر على ما كتبت مر الكرام، فاالن           
جهة معارضة على النظام القائم وتكون هذه الجهة لها ظهر ولها سند يدفعها في هذا االتجـاه ويتبناهـا،                   
وتقف وراءها دول تحميها في أزمتها وتدعمها، فال يعقل أن تنقلب حماس على نفسها وتدمر شـرعيتها،                 

مرين في فنادق القدس ورام اهللا وعن فانتي فير، وتقرير          وال أدري لماذا فاتك أن تكتب عن جلسات المتآ        
الطيب عبد الرحيم وإقرار قيادات في فتح والسلطة بتورطها في االنقالب الدموي على الشرعية الحقيقية               
برعاية أمريكية وأموال أوروبية وأسلحة من دول إقليمية، ربما ألتمس لك عذراً لمكان سكناك أو لعلمـك                 

  .ندكم هناك فأنت معذوربحقيقة ما يجري ع
ذكرت أن الشعب الفلسطيني انتخب حماس وصوت لحماس فهذا جيد وأن الحكومة العاشـرة وحكومـة                
الوحدة حكومات شرعية وأن حماس خيار الشعب فهذه هي الحقيقة، فلماذا لم تكتب أن حمـاس عنـدما                  
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بت منها الصالحيات وتمرد    تقلدت مقاليد الحكم في الحكومة العاشرة وترأست الحادية عشر قوِضت وسح          
من تمرد عليها وتآمر المتآمرون مع أعدائها عليها فكان الضحية لهذا التآمر الشعب والحكومة وحماس،               
فطالما أن حماس هي خيار الشعب وهي الحكومة والشرعية فكان ال بد أن تحمي الشعب وتحفظ كرامـة                  

هوم السياسي والمـصطلح الواضـح الخطـوة        الحكومة وتحافظ على الشرعية بما أطلقنا عليه نحن بالمف        
األمنية إلنهاء الفوضى والفلتان بعد قتل وإعدام األئمة والعلماء وحرق الجامعات والمؤسـسات وخطـف              
  .األجانب والقتل على اللحية والنقاب والهوية وهذا ليس تجنياً بل اعترفوا به بألسنتهم عبر وسائل اإلعالم

ران هي بين تيار مسلح في حماس وتيار مسلح في فتح؟ أنت أوعى              حزي ١٤ومن قال إن أحداث ما قبل       
 حزيران بدأت منذ أن صرح أحدهم ليلة        ١٤من ذلك بكثير ولعلك تعرف الحقيقة حيث أن أحداث ما قبل            

 على المأل بأنه عار على فتح أن تشارك في حكومة مع حماس وأنه حيرقص حمـاس                 ٢٠٠٦ يناير   ٢٥
 على فتح وعلى السلطة وعلى الـرئيس ومـسنود بـالظهير األمريكـي              خمسة بلدي، وكالمه كان نافذاً    

ي واألوروبي، وهذا يوضح حقيقة أن ما جرى في غزة هو مؤامرة وحرب علـى الـشرعية                 سرائيلواإل
وعلى حماس وعلى الشعب وإحداث حرب أهلية، وهذا يتناقض مع كالمك أن فتح أول حـزب عربـي                  

ارض وسلمه مقاليد الحكم ويؤمن بتداول السلطة، ال بل على          سياسي يتنازل عن السلطة لصالح حزب مع      
العكس تماماً فتح تنازلت عن الحكم لحماس والتفت من خلف الجبل ووجهت سـهامها لكـل المـشروع                  
الوطني التوافقي الفلسطيني ومن ساهم في إنجاحه وسلَّمت أمرها لغيرها كي يساعدها بكل الطرق وبكل               

ل والدمار والتآمر، المهم أن يعيدوهم إلى السلطة التي رفضت فتح تـداولها،             الوسائل ولو بالحصار والقت   
  .فأنت قارئ ماهر وال أعتقد أن ذلك يخفى عليك

ذكرت أن االحتالل هو الذي حاصر الحكومتين ونسيت أو تناسيت من تعاون مع هـذا المحتـل علـى                   
يس وقال فيه بالحرف الواحد يجب أال       حصارنا، فاقرأ كالم الطيب عبد الرحيم في تقريره الذي رفعه للرئ          

  .نسمح لنموذج حماس أن ينجح ويجب أن نعمل على إفشاله ويجب محاصرتها
ية األمنية في رام اهللا ولم تجلس مع رايس في          سرائيل يناير لم تجلس مع القيادات اإل      ٢٥فحماس قبل وبعد    

 يكون، وكل هذا حـصل ولـم        فنادق القدس ولم تذهب إلى واشنطن ولم تخطط مع دايتون وفرايزر ولن           
  .تكتب عنه لألسف كلمة واحدة؟

قلت إن الرئيس محمود عباس أول زعيم عربي في التاريخ المعاصر يصدر مرسومين متتاليين لحـزب                
منافس لحزبه لترؤس حكومتين مناهضتين لتوجهاته السياسية، وهذا ليس منـة مـن أحـد فهـذه هـي                   

ذا الخيار أو تدمير الشرعية والديمقراطية ولم تقل أنه اشـترط           الديمقراطية، فلم يكن أمام الرئيس سوى ه      
ية وأمريكية حتى يتعامل معه بعد إصداره هذين المرسومين، وال أدري           إسرائيلعلى هذا الحزب شروطاً     

؟ ال أدري، وماذا    إسرائيلما هو رأيك في أن ننعت المقاومة بالعنف واإلرهاب وهل يرضيك االعتراف ب            
ي حتى هذه اللحظة، أعـرف      سرائيلات الموقعة من قبل منظمة التحرير مع االحتالل اإل        تقول في االتفاقي  

  .رأيك وال أدري هل تغير أم ال لكنني كنت أتمنى أن توضحه بصراحة في مقالك
إذا كنت ما زلت مصمماً على رأيك وال تريد أن تعيد التفكير كفلسطيني محايد مرة أخرى فهـذا شـأنك                    

أي لو وضحت الحقيقة وأكملت الصورة، فبعد تصميمك أن تصف ما يجري فـي              وأنني سأحترم هذا الر   
غزة باالنقالب الدموي فماذا تقول فيما يحصل في الضفة من عزل رئيس الـوزراء الـشرعي وتعيـين                  
رئيس وزراء آخر دون سند قانوني أو دستوري وحل الحكومة الحادية عشر وهي حسب مقالك شرعية،                

ون أن تعرض على التشريعي وأنت تعرف هويتها، وما كنـت أود معرفتـه فـي       وتعيين حكومة بديلة د   
مقالك هو ماذا تقول في األرواح التي أزهقت في الضفة الغربية محمد رداد والـشيخ مجـد البرغـوثي                   
وغيرهم وآالم المعذبين والمعتقلين والمشبوحين واعتقال الـصحفيين وإغـالق المؤسـسات اإلعالميـة              

لخطير لقتل أو اعتقال المجاهدين والمطلوبين إن لم يسلموا سالحهم، فهل التعاون مـع              والتنسيق األمني ا  
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العدو لقتل أبناء الشعب الفلسطيني المدافعين عن الحرية والديمقراطية والمـشروع الـوطني واسـتباحة               
  .دمائهم هو بدافع نزاهة الرئيس ونزاهة المشروع ونزاهة الخيار أم هو انقالب دموي بعينه؟

نت ال أريد أن أنكأ الجراح ولكنني وجدت نفسي مضطراً لتوضيح ما عجز قلمك على توضيحه حتـى                  ك
  .تكتمل الصورة وتتضح الحقيقية التي اختفت معالمها بين سطور مقالك

  ٥/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  عباس يعترف اخيرا بمأزقه .٦٠

  عبد الباري عطوان
المفاجئة يوم امس الى حوار وطني يهدف الى تحقيق المـصالحة           دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس      

بين حركتي فتح و حماس ، اثارت العديد من عالمات االستفهام حول دوافعها، واألسباب الكامنة خلفها،                
ي ايهـود  سـرائيل خاصة انها جاءت بعد يومين من لقاء القمة االخيرة بينه، أي الرئيس عباس ونظيره اإل        

  .المحتلةاولمرت في القدس 
من الواضح ان الرئيس عباس قرر القاء هذه القنبلة انطالقا من عوامل موضوعية دفعت الى ذلك، وهو                 

فقد . الذي كان يعارض الحوار، وان ايده فبشروط تبدو تعجيزية للغاية يستحيل قبولها من الطرف اآلخر              
السيد عزام االحمد ووفـد     رفض اعالن صنعاء الذي جاء ثمرة حوار معمق بين وفد حركة فتح برئاسة              

من حماس بقيادة الدكتور موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، برعاية الرئيس اليمني علـي                
  .عبد اهللا صالح

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو ما االسباب الخفية لهذه المبادرة من قبل الرئيس عباس، وفي مثل هذا                  
  التوقيت على وجه الخصوص؟

التي تصادف ذكراها يوم    ) يونيو(و صعبة، فالرئيس عباس الذي استغل مناسبة نكسة حزيران          االجابة تبد 
غد، وهو الذي لم يتذكرها مطلقا في مناسبات سابقة، رفض االجابة على اسئلة الصحافيين واكتفى بقراءة                

  :ويمكن التكهن بثالثة احتماالت ربما تكون خلف هذا التحرك. بيان معد له سلفا
ي قد اوشـك علـى      سرائيلن يكون الرئيس عباس قد ادرك ان مركب مفاوضاته مع الطرف اإل           ا: االول

الغرق، وقرر القفز منه إلنقاذ نفسه، والنجاة بحياته السياسية، او ما تبقى منهـا، بـالعودة الـى البيـت                    
  .الفلسطيني، ومحاولة اعادة ترتيبه مجددا

ية مؤكدة باجتيـاح    إسرائيل اولمرت عن مخططات     ان يكون الرئيس عباس سمع من شريكه ايهود       : الثاني
قطاع غزة عسكريا، بهدف اجتثاث حركات المقاومة الفلسطينية جميعا، وانهاء عمليات اطالق الصواريخ             

ية في شمال القطاع، ولهذا قرر ان يستبق االمور، بارسـاله رسـالة             سرائيلعلى المستوطنات والمدن اإل   
  .ية كلياسرائيل بالتالي من هذه المخططات اإلتصالحية الى هذه الفصائل، والتنصل

ان يكون عباس يريد استخدام مبادرة الحوار هذه مع حماس من اجـل الـضغط علـى امريكـا                   : الثالث
  . من اجل انقاذ المفاوضات، وانقاذ سلطته، اي ان هذا هو سهمه االخير للضغط علي امريكاإسرائيلو

الحتماالت واردة، ففشل العملية التفاوضـية بـات واضـحا          ال نستطيع ان نرجح خياراً على آخر، فكل ا        
للعيان بعد ان اصبحت ايام ايهود اولمرت في السلطة معدودة للغاية بفعل الفضائح المالية المـتهم فيهـا،                 
والتصريحات التي ادلى بها قبل يومين واكد فيها ان القدس المحتلة هي العاصمة األبدية الموحدة للدولـة                 

  . وحدة سكنية في مستوطنة جبل ابو غنيم٩٠٠اهيك عن تصديقه وتأييده القامة ية، نسرائيلاإل
ية شبه اليوميـة فـي   سرائيلاما بالنسبة الى اجتياح قطاع غزة فان مقدماته قد بدأت فعال في التوغالت اإل           

شامل ي اكد ان االجتياح ال    سرائيلوسطه وجنوبه وشماله، مضافا الى ذلك ان ايهود باراك وزير الدفاع اإل           
  .بات وشيكا
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ما يمكن قوله، وباختصار شديد ان الرئيس عباس ادرك ان ايامه هو نفسه، مثل شريكه اولمرت، باتـت                  
معدودة في السلطة، بل ان السلطة التي يتزعمها في رام اهللا تعيش في غرفة االنعاش، وتوشك ان تلفـظ                   

سية وتشريعية مبكـرة، حتـى ينـسحب        انفاسها االخيرة، فقرر ان ينجو بجلده، ويدعو الى انتخابات رئا         
فقد ذكر اكثر من مرة انه لن يترشح لفترة رئاسية ثانيـة، وسـيعتزل   . بهدوء، وبطريقة تحفظ ماء الوجه 

  .السياسة نهائيا
مبادرة الرئيس عباس بفتح حوار مع حماس ودون اي شروط، مثل التراجع عن انقالبها ، ربمـا تعنـي                   

 وتل ابيب اللتين تضعان فيتو على مثل هذا الحوار، وقد خير ايهـود              القطيعة الكاملة مع كل من واشنطن     
  . او الحوار مع حماس إسرائيلاولمرت الرئيس عباس اكثر من مرة بين الحوار مع 

القطيعة مع واشنطن وتل ابيب لو تمت، والحال كذلك، بل وشبه مؤكد، تعني انهيار السلطة الفلـسطينية                 
 وتوقف جميع المساعدات المالية االمريكية واالوروبية، وربما العربيـة          التي انبثقت عن اتفاقات اوسلو،    

فكيف ستدفع هذه السلطة رواتب حوالي مئة الف موظف يعتمدون عليها اعتمادا كامال في الضفة               . ايضا
  الغربية وقطاع غزة، وفي اكثر من خمسين سفارة فلسطينية في مختلف انحاء العالم؟

 عباس قد وضع كل هذه االعتبارات في حسابه قبل ان يطلق دعوته للحوار              ال نعرف ما اذا كان الرئيس     
هذه، او ان يكون قد تشاور مع اقرب مساعديه في هذا الشأن، وكذلك اعضاء اللجنـة المركزيـة فـي                    
تنظيمه، وفوق كل هذا وذاك مدى جدية هذا الموقف، وامكانية التمسك به ورفض الضغوط الهائلة التـي                 

  .ليه للتراجع عنهيمكن ان تنهال ع
نصلي ان يكون الرئيس عباس جادا في هذا الموقف، وان ال يتراجع عنه، مهما بلغت حـدة الـضغوط                   

، خاصة ان درب التفاوض     إسرائيلضراوة، فاالنقسامات ارهقت الشعب الفلسطيني، وصبت في مصلحة         
  .لم يقد اال الى المهانة واإلذالل والمزيد من المجازر والمستوطنات

ة الرئيس عباس هذه، وعودته الى البيت الفلسطيني، بيت الوحدة الوطنية، وتخليـه ضـمنيا عـن                 مبادر
المفاوضات العبثية، قد تكون افضل عملية فدائية يقدم عليها فى حياته، ونأمل ان يكون تفاؤلنا فى محله،                 

 .وال يخذلنا بالتراجع عن مبادرته هذه
  ٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ية من التهدئة مع غزةسرائيلالمكاسب اإل .٦١

  هاني المصري
 التهدئة أم ال تريدها؟ ولماذا تراوغ في تحديد موقفها من العرض المصري حيث بدا إسرائيلهل تريد 

 على إسرائيلهذا الموقف وكأنه رافض للتهدئة، عن طريق فرض الشروط التعجيزية؟ فقد حصلت 
لفلسطينيين، اذ تبدأ من غزة ثم تمتد بعد ستة موافقة فلسطينية جماعية على التهدئة وبشروط مجحفة با

أشهر الى الضفة، وال تشمل فورا رفع الحصار وفتح الحدود والمعابر خصوصا معبر رفح، وإنما يتم 
كما ال تشمل التهدئة إتمام صفقة تبادل األسرى وإنما أصبح إطالق سراح غلعاد . ذلك كله بشكل تدريجي

  .يا إلتمامهاإسرائيللسطينيين، شرطا ي لدى الفسرائيلشاليت، األسير اإل
 ترحب بالتهدئة التي ال يرافقها وقف سياسة فرض اوضاع جديدة على األرض، خصوصا إسرائيل

تكثيف االستيطان واستكمال جدار الفصل وفصل القدس واألغوار، وال تشل يدها العسكرية في الضفة، 
فالتهدئة تحقق .  معادلة هدوء مقابل هدوءوال تكون ضمن اتفاق ثنائي رسمي ومتفق عليه، وإنما ضمن

  : ما يليسرائيلإل
 وقف إطالق الصواريخ والقذائف والعمليات من غزة وهذا يساعد على ترميم نظرية الردع -١
ية، التي تصدعت في الحرب اللبنانية األخيرة، وتضررت في العام األخير في ظل عدم حسم سرائيلاإل

 مترددة ما بين توجيه ضربة إسرائيلعليها من غزة، حيث كانت  لمسألة إطالق الصواريخ إسرائيل
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عسكرية قاصمة للقطاع، واالكتفاء بالضرب عن بعد، وما بين التهدئة، وهذا بسبب خشيتها من الخسائر 
التي يمكن أن تلحق بها إذا أعادت احتالل غزة، واحتمال أن يؤدي ذلك مجددا الى توحيد الفلسطينيين، 

  .إسرائيلده وهذا آخر ما تري
مصالحة وطنية ) كما يبدو حتى اآلن( إن التهدئة، اذا لم تسبقها ولم تسر بالتوازي معها وال تتبعها -٢

.  مزايا كثيرةإسرائيلفلسطينية، من شأنها أن تعمق االنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي، وهذا يعطي 
حل األمني المنقوص في غزة، للتوصل الى فهي تحاول ابتزاز السلطة تحت ضغط االنقسام والتلويح بال

مثل هذا االتفاق ال يسمن وال يغني من جوع ولكنه يبرر استمرار . حل سياسي منقوص في الضفة
 الى التهدئة لتدعم سيطرتها على "حماس" تستغل حاجة إسرائيلف. المفاوضات وإبقاءها في حلقة مفرغة

دئة، ألن استمرار العدوان العسكري والحصار الخانق  للته"فتح"غزة، كما تلعب على حاجة أبو مازن و 
  .على القطاع مع استمرار المفاوضات يحرج السلطة أمام شعبها

 إن التهدئة تعطي حكومة أولمرت الوقت الالزم للتفرغ لمعالجة الفضائح التي تالحق رئيس الحكومة، -٣
المقبلة، والتخفيف من الصراعات  وإيران وسورية واالستعداد للحرب "حزب اهللا"واالهتمام بملفات 

  . وداخل االئتالف الحكومي"كاديما"الداخلية داخل 
 في التهدئة يعود في أهم أسبابه الى أنها، في ظل الضعف إسرائيلإضافة الى كل ما تقدم، فإن تردد 

ختلفة على ية المسرائيلالكبير الذي تعاني منه الحكومة منذ حرب لبنان، دخلت في منافسة بين القيادات اإل
فأية . "كاديما" الى اتنخابات مبكرة أم يستبدل أولمرت بأحد قادة إسرائيلمن يخلف أولمرت، وهل تذهب 

 بنيامين نتنياهو الى رئاسة "ليكود"انتخابات مبكرة ستحمل على األرجح، كما تشير االستطالعات، زعيم 
  .الحكومة
فثلثا الرأي العام .  والوضع الفلسطيني عموما"حماس" منقسمة حول كيفية التعامل مع إسرائيلكما أن 

ويدعم هذا المطلب وزراء حاليون . "حماس"ي، كما تشير االستطالعات، يطالب بفتح حوار مع سرائيلاإل
وسابقون، وجنراالت ورؤساء أجهزة أمنية وشخصيات سياسية ومجتمعية بارزة، حيث رفعوا عريضة 

ي ال يهمه على اإلطالق دعم معسكر سرائيلهذا الفريق اإل. "اسحم"الى الحكومة طالبوا فيها بالحوار مع 
 ألنها "حماس"المعتدلين الفلسطينيين الذي يمثله الرئيس الفلسطيني ابو مازن وحكومته، وإنما تهمه 

  . الى األمنإسرائيلالطرف القادر على توفير حاجة 
عمه المعارضة ويرى أن الطريقة  يجد تأييدا كبيرا لموقفه داخل الجيش وتدإسرائيلوهناك فريق في 

 هي ضربها حتى إسقاطها، حتى لو أدى ذلك الى إعادة احتالل "حماس"الوحيدة للتعامل مع غزة وسلطة 
 التي نفذت في نهاية "السور الواقي"ويستشهد على ذلك بما حدث في الضفة بعد عملية . غزة مرة أخرى

احتالل مناطق السلطة وأنهت بذلك ظاهرة ية سرائيل حيث أعادت القوات اإل٢٠٠٢) مارس(آذار 
فهم دفعوا األمور الى . ، من غير أن يستطيع الفلسطينيون شيئاإسرائيلالعمليات التي كانت تنفذ داخل 

  .الحرب بالعمليات االستشهادية، والى المعركة الفاصلة والحسم وهم غير مستعدين لذلك
 ألنها "حماس"ين الموقفين، ال يرحب بالتهدئة مع  يقف في المسافة ما بإسرائيلوهناك فريق ثالث في 

يمكن أن توظفها اللتقاط األنفاس والتدريب والحصول على أسلحة جديدة وتطوير األسلحة التي لديها، وال 
يريد أن يصل الى حد االحتالل وإنما االكتفاء بضربات موجعة متصاعدة تجعل الطرف الفلسطيني يفكر 

  .إسرائيلذا استمر بأعمال المقاومة ضد جديا بالثمن الذي سيدفعه إ
في هذا السياق، وحتى لو تم االتفاق على تهدئة فإنها ستكون موقتة، ألن األمر الوحيد الذي يمكن أن 
يؤدي الى هدوء دائم هو انطالق مسار سياسي جدي قادر على إنهاء االحتالل يبدأ بوقف العدوان 

وحتى يحدث ذلك ال بد من إعطاء األولوية . م حقيقيواالستيطان والجدار وينتهي بالتوصل الى سال
ففي ظل الوحدة يمكن العمل على وقف متبادل إلطالق النار ووضع . إلنهاء االنقسام الفلسطيني

أما في ظل االنقسام فسيزداد التنافس ما . استراتيجية للمقاومة والمفاوضات تكفل تحقيق األهداف الوطنية
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وتعمق هذا التنافس تهدئة من طرف . ختلفة على حساب المصلحة الفلسطينيةبين األطراف الفلسطينية الم
 التوصل اليها، على غرار ما يحدث حاليا في الضفة، أو مفاوضات تنتهي باتفاق ال إسرائيلواحد تحاول 

  .يحقق شيئا سوى دورانها المستمر في حلقة مفرغة
  ٥/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  قراءة سريعة في دعوة عباس للحوار .٦٢

  إبراهيم حمامي.د
رغم استغراب البعض لما طرحه محمود عباس في كلمته المقتضبة مساء اليوم، ودعوته للم الشمل، إال 
أن النتيجة الحتمية لعام من المكابرة هو الحوار وال شيء غير الحوار، وهذا ما كررته شخصياً مرات 

 ونهج التفاوض، وبأنه لن يحصل ونرات وعلى الهواء، قلت أن عباس عندما يصل لقناعة بفشل طريق
ينها سيعود لطاولة الحوار، لكنه ولألسف احتاج ح، فإنه ٢٠٨٠ وال حتى ٢٠٠٨على شيء ال في عام 

لعام كامل من رفض الحوار، ووضع الشروط والعراقيل، بل والمساهمة الفعلية في الحصار، حتى يصل 
  .للنتيجة الحتمية آنفة الذكر

راً خير من أن ال تأتي أبداً، وعليه ومن حيث المبدأ فإن أية دعوة للحوار غير أن تأتي متأخ: المثل يقول
المشروط هي موضع ترحيب، لكن يبقى تحويل الكلمات واألماني ألفعال حقيقية على األرض، ال أن 

  :تكون مناورات سياسية تكتيكية ألهداف خفية، وألن ما لنا هو ظاهر األمور نسجل المالحظات التالية
  :مةالكل
  جاءت مفاجئة ودون تمهيد أو اعالن مسبق وبشكل قصير ومقتضب• 
  الجزء األول كان بمثابة اعالن فشل للمفاوضات وتشدد مع جانب االحتالل• 
كانت ايجابية وبشكل ملحوظ حيث خلت من الكلمات التوتيرية واستبدلت كلمة انقالب التي أصر عليها  •

  "االنقسام"فريق رام اهللا بحالة 
  دعوة للحوار جاءت هي األخرى بدون شروط مسبقةال• 
  لم تحمل الكلمة أي طرف المسؤولية عما آلت اليه األمور• 
  تطبيق المبادرة اليمنية بكل عناصرها• 
  لم يذكر كلمة مبكرة عند الحديث عن االنتخابات الرئاسية والتشلريعية بل استخدم كلمة جديدة• 
  ة الحوارالتركيز على البعد العربي في رعاي• 

  التوقيت
 وضياع ما تبقى من فلسطين، إال أنه أيضاً ارتبط ١٩٦٧توقيت الدعوة وان تم ربطه بذكرى هزيمة عام 

  :بعدة أمور أخرى، منها
فشل جوالت المفاوضات مع االحتالل وهو ما عبر عنه أحمد قريع اليوم عندما قال أن المفاوضات  •

  ملتحقيق أي تقدم هذا العا" معجزة"تحتاج ل
  تخلي االدارة األمريكية تماماً عن فريق رام اهللا وانحيازها المطلق لطرح االحتالل• 
  وللشعب اليهودي" إسرائيل"اصدار قانون جديد اليوم باعتبار القدس عاصمة أبدية ل• 
  االصرار على سياسة االستيطان وبناء وحدات جديدة في القدس• 
  ة وتوسيع تشكيلتها الحكوميةفشل سياسة انهاء ادارة حماس على قطاع غز• 
  اقتراب الذكرى السنوية األولى لفرض القانون في قطاع غزة• 
  االقار األمريكي بفشل سياسة الحصار وأنها أتت بنتائج عكسية •
االصطفاف السياسي األمريكي بشقي المعادلة من ديمقراطيين وجمهوريين مع االحتالل خاصة بعد  •

  تصريحات أوباما األخيرة
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  اقبة سالم فياض بسبب تصريحاته األخيرة بوقف تحويل أموال السلطة المحتجزة لدى االحتاللمع• 
  ردود الفعل

  محمود الزهار.ترحيب سريع وشبه مباشر من قبل حركة حماس على لسان رجلها القوي د•  
  امضجة رسمية وشعبية بسبب التغيير المفاجيء في موقف محمود عباس بعد تعنت دام قرابة الع•  
  :تشكيك ونظرة سلبية من قبل البعض ألسباب منها•  
     محاولة أخيرة من عباس بعد أن باتت أيام فترته الرئاسية معدودة-
  خطوة استباقية لتحسين الصورة وتبييض الصفحة تمهيداً الجتياح قادم قد يعيد عباس لقطاع غزة، -

  يةإسرائيلر دبابة يخرج بعدها ليقول أنه مد يده، وأنه ليس بعائد على ظه
     تطور األداء العسكري للمقاومة في قطاع غزة، وفشل االحتالل في اخضاع القطاع-
   محاولة جديدة لتطويع حركة حماس، الراغبة وبقوة في رفع الحصار وفتح قنوات االتصال خاصة -

  مع الغرب
  بيدي ال بيد عمرو: اق على قاعدة   اقرار باألمر الواقع وعدم القدرة على تغييره، وبالتالي يأتي الوف-
   تصدع الحصار المفروض على قطاع غزة من خالل زيارات الوفود والدعوات الرسمية لرئيس -

  الحكومة لزيارة بعض الدول
  أن هناك اتفاق جديد قد تم التوصل اليه مع االحتالل ومن تحت الطاولة، وأن اعالنه يحتاج لتوافق -

  يربك الجميعداخلي، يليه اعالن مفاجيء 
  تخفيف للضغوط الهائلة التي يتعرض لها فريق عباس بسبب اللقاءات العبثية المتكررة، واالنتقادات -

  الموجهة له، ليتحول النقد إلى مدح بسبب تلك المبادرة
بغض النظر عما سبق فإن الدعوة غير المشروطة هي موقف جديد، فيه تراجع واضح لصالح رأب 

 أيضاً كتبت فيها الكلمات بعناية ودقة فائقة، وبتشاور مسبق تجلى في سرعة الرد، الصدع، وبلغة جديدة
  .وبرعاية عربية ستظهر تفاصيلها قريباً

  .كل ما نتمناه أن تصدق األفعال األقوال، وأن يوفق اهللا شعبنا، وأن تحمل لنا األيام القادمة السداد والخير
٠٤/٠٦/٢٠٠٨  

  
  هل السالم ممكن؟ ": يئيلسرا اإل-مناقشة السالم العربي" .٦٣

   جيمس زغبي  
القيـادة  : يسـرائيل مناقشة السالم العربي اإل   "نشر المعهد األمريكي للسالم منذ فترة قريبة تقريراً بعنوان          

وهو تقرير صادر عن مجموعة بحث درست الجهود األمريكية إلحـالل           " األمريكية في الشرق األوسط،   
السفير األمريكـي   (وقد التقت المجموعة، برئاسة دانيال كورتزر       . ةالسالم خالل العقود األربعة الماضي    

 مسؤول وخبير من سبع دول وثالث منظمـات عالميـة           ١٠٠، أكثر من    ")إسرائيل"األسبق إلى مصر و   
  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦خالل الفترة الواقعة بين 

ل، والقـوة   الجزء األساسي من التقرير هو عبارة عن نظرة مختصرة ودقيقة ألوجه النجاحـات والفـش              
. يسـرائيل اإل-والضعف لمحاوالت اإلدارات األمريكية الثالث الماضية في تحقيق الـسالم الفلـسطيني           

ويخلص التقرير بتقديم تفاصيل دروس عشرة مستقاة، وبعد ذلك يضع توصيات مستندة إلى هذه الدروس               
  . لتوجيه اإلدارة القادمة

ترة التي قضتها اإلدارات األمريكية الثالث األخيـرة        تبدأ دراسة جهود واشنطن إلحالل السالم خالل الف       
" أوضح حس اسـتراتيجي،   "بتقييم إيجابي إلى حد بعيد إلدارة جورج بوش األب، وتصفه بأنه كان يمتلك              

وتمتدح الدراسة جورج بوش األب ووزيـر       ." بأسلوب منضبط ومؤثر وملتزم إلى حد كبير      "قام بمتابعته   
ا واستغال الفرص التي أتت بعد نهاية الحرب البـاردة ونهايـة حـرب              خارجيته جيمس بيكر ألنهما فهم    
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ومن ناحية أخرى،   . الخليج األولى، وألنهما تحركا باندفاع، وبضغوط متوازنة، لعقد مؤتمر مدريد للسالم          
فشله في بناء تحالف قوي فـي       "نقاط الضعف األساسية لجورج بوش األب التي يشير إليها التقرير كانت            

، ١٩٩٢ولعب هذا الفشل، باإلضافة إلى انشغاله بمحاولة إعادة انتخابه عـام            ." م استراتيجيته الداخل لدع 
  . دوراً أساسياً لفقدان إدارة بوش األب تركيزها على جهودها إلحالل السالم

ويـشير  ." ورثت بيئة استراتيجية مثالية إلحالل السالم     "بالرغم من هذا، يالحظ التقرير أن إدارة كلينتون         
قرير إلى أن الرئيس كلينتون، بالرغم من أنه بنى بشكل أكثر فعالية قاعدة تأييد شعبي داخلية، إال أنـه                   الت

فشل "وبشكل خاص، أشار التقرير إلى أن فريق كلينتون         ." أقل انضباطاً ونظرة استراتيجية من سلفه     "كان  
ففي الوقت الذي أولت فيه     . معهاية والتعامل   سرائيلاإل-في فهم خلل التوازنات في المفاوضات الفلسطينية      

. ي، كرست اهتماماً أقل للمتطلبات السياسية الفلسطينية      سرائيلاإلدارة األمريكية اهتماماً بمتطلبات األمن اإل     
كانت هذه المـرة األولـى فـي        . لم تجد اإلدارة األمريكية طريقة لتعويض الضعف السياسي الفلسطيني        

الحتالل أن يفاوض بنفسه على طريقـة خروجـه مـن تحـت             التاريخ التي يطلب فيها من شعب تحت ا       
ويالحظ التقرير أن الرئيس كلينتون     ." االحتالل وفي نفس الوقت يبني لنفسه دولة ديمقراطية مستقلة فعالة         

لم يتدخل شخصياً في المفاوضات حتى وقت متأخر من واليته الثانية، ولم يقدم خطته الخاصـة للـسالم                  
  .تاً متأخراً جداً لتحقيق أي فرقكان ذلك بالطبع وق. يتهحتى الشهر األخير من وال

وتحصل إدارة جورج بوش االبن الحالية على النصيب األكبر من االنتقادات، ويالحـظ الـذين كتبـوا                 
." أسلوبه في التعاطي مع الصراع كان يفتقر إلى كل من االلتـزام والهـدف االسـتراتيجي               "التقرير أن   

لك إلى أن الكثيرين من مستشاري الرئيس بوش الحالي اسـتخفوا بأهميـة             ويرجع كاتبو التقرير سبب ذ    
ونـشر  " تغييـر األنظمـة   "السالم في الشرق األوسط، ووضعوا تركيزاً أكبر على جداولهم الخاصـة ب           

  . الديمقراطية
أعلن عن خطط،   . عندما قرر بوش أن يتدخل، جاء ذلك على المستوى الخطابي فقط، وبدون متابعة تذكر             

إلى حـد   . رسال وسطاء واحداً تلو اآلخر، ولكن كل ذلك تم تجاهله وإحباطه وبالتالي تم التخلي عنه              وتم إ 
  . ما، ساهم هذا في تنامي اعتقاد واسع بأن جهود اإلدارة األمريكية كانت تفتقر إلى الجدية

ن على الدبلوماسية   يين والفلسطينيين، ولك  سرائيلأو اإلهمال هذا سلباً ليس فقط على اإل       /أثر سوء اإلدارة و   
ويقـول  . األمريكية في المنطقة بشكل أوسع أيضاً، وعلى المواقف الشعبية من الواليات المتحدة نفـسها             

كاتبو التقرير إن هذا يزيد من ضرورة أن تبدأ اإلدارة القادمة مبكراً وبقوة في محاولة التدخل في عملية                  
  .وسطإحالل السالم في الشرق األ

ليقـدم قائمـة    " يسـرائيل  اإل -مناقشة السالم العربي    "نقدية على الماضي، ينتقل تقرير      بعد هذه النظرة ال   
الكثير مـن هـذه   . تحوي عدداً من الدروس الهامة التي يجب على أية إدارة أمريكية قادمة أن تتعلم منها      

 الدروس، مع أنها تبدو واضحة لعدد من محللي الصراع، تم تجاهلها لفترة طويلة مـن قبـل صـانعي                  
  . السياسة األمريكية

  : وفيما يلي ثالثة من هذه الدروس
 سبتمبر، العراق، وعـدم االسـتقرار       ١١: ي هو في مصلحتنا الوطنية    سرائيل اإل -صنع السالم العربي    "

يحتاج الـرئيس أن    . المتزايد في الشرق األوسط جعل قيادة أمريكا لعملية السالم أكثر، وليس أقل، أهمية            
  ." لسالم أولوية ويضمن أن اإلدارة تعمل على هذا األساسيشير إلى أن عملية ا

يجب أن يتم التشاور مـع األطـراف        . يجب أن ال ترسم السياسة األمريكية في أي مكان غير واشنطن          "
وإعادة النظر في السياسة بناء على هذا التشاور أمر حتمي، لكن سياستنا يجب أن ينظر إليها على أنهـا                   

  ." تخصنا
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هذا ال يتطلـب فقـط قيـادة        . لسالم مرحلة المزايدات ويجب أن تتجه نحو حلول نهائية        تخطت عملية ا  "
أمريكية لمساعدة األطراف على تبادل التنازالت في القضايا األساسية، ولكنه يتطلب أيضاً التزاماً بتوجه              

  ." دبلوماسي موسع يتضمن العبين إقليميين ودوليين أساسيين
تاريخاً مفيداً وتحليالً معمقاً في نفس الوقت، وال يستطيع         " يسرائيل اإل -عربي  مناقشة السالم ال  "يقدم تقرير   

بعد عقـود مـن الـسياسة       . لكنني قلق من أن التقرير يأتي في وقت متأخر        . المرء أن يختلف معه كثيراً    
الفاشلة وتردي األوضاع على األرض، فإن الساحة مليئة بالحقائق المتجذرة والمواقف المتـصلبة التـي               

يتسلل كاألفعى في الضفة الغربية، ومستعمرات      " إسرائيل"بوجود حائط   . تتحد لتجعل السالم أكثر صعوبة    
 كيف يمكن لظهر هـذا العنـاد        -تسيطر على المشهد، وغزة والقدس محاصرتان ومخنوقتان باالحتالل         

ظر الكثيـرين،   واإلحساس باألهلية أن يكسر؟ ومع وجود سلطة فلسطينية ضعيفة وفاقدة للمصداقية في ن            
وسيطرة حركة حماس في غزة، والفلسطينيين المحبطين والغاضبين، كيف يمكن كسر ظهـر التطـرف               

  واليأس؟ 
مناقشة السالم العربي   "إذا كان تقرير    . ولكن ليس عن طريق العمل بالطريقة المعتادة      . قد يكون هذا ممكنا   

تخدام الضغوط والسياسة ليس فقط مـن       سيتبع، فيجب أن يتبعه رئيس مصمم ومستعد الس       " يسرائيل اإل -
يين مع بعضهم، ولكن من أجل العمل أيـضا علـى تغييـر المواقـف               سرائيلأجل جمع الفلسطينيين واإل   

ية والفلسطينية وبناء إجماع جديد يعترف بضرورة وفوائـد الـسالم فـي الـشرق               سرائيلاألمريكية واإل 
لك اآلن وإال فإن الوقت سيكون قد فات قريبـاً          ولكن يجب أن يتم فعل ذ     . لن يكون األمر سهالً   . األوسط
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