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 ري ويدنا ممدودة لألشقاءجاهزون لحوار فو :هنية .1

رحب رئيس الوزراء إسماعيل هنية، بدعوة الرئيس محمود عباس إلجراء حـوار             : جمعة يونس  - غزة
وطني شامل، وقال إنه ينظر بإيجابية إلى الروح الجديدة التي ظهرت في الخطـاب، مؤكـداً الـشروع                  

ء أمس، بمناسبة الذكرى الحاديـة      ودعا هنية، في خطاب متلفز بث مسا       .بإجراءات المصالحة الفلسطينية  
والذي حـدد   " إعالن صنعاء "واألربعين لنكسة حزيران إلى البدء فوراً في حوار وطني شامل على قاعدة             

طبيعة التعامل مع المبادرة اليمنية والتي اشتملت على العديد من القضايا وملفات الحوار الداخلي بهـدف                
تأكيداً لوحدة الوطن الفلسطيني أرضـاً وشـعباً وسـلطة    "عليه العودة باألوضاع الفلسطينية إلى ما كانت  

واحدة، ومستندين كذلك إلى االتفاقات الموقعة والمتمثلة باتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الـوطني واتفاقيـة               
 ".مكة

ودعا هنية في كلمته الجامعة العربية إلى رعاية الحوار الوطني الفلسطيني وخطوات المـصالحة، علـى                
 تم التعامل به مع أزمة لبنان، معلناً استعداده لتلبية أية دعوة من أي قطر عربي شقيق في هـذا                    غرار ما 
 ".على أساس ال غالب وال مغلوب وبهدف الوصول إلى اتفاق ينتصر فيه كل الفلسطينيين"اإلطار 

 عـن  وفي خطوة عملية لتهيئة األجواء، دعا رئيس الوزراء إلى وقف الحمـالت اإلعالميـة واإلفـراج        
المعتقلين السياسيين، وبذل الجهد المطلوب من أجل رفع الحصار وفتح المعابر واإلفراج عـن النـواب                
األسرى، معلناً عن اتخاذهم خطوات ملموسة في األيام القادمة على الـصعيد اإلعالمـي والمـصالحات                

 .الداخلية
ناء الثقة ثم وضع األجندة الرئيسية      تبدأ بتكثيف إجراءات ب   "ووضع هنية تصوراً آللية التعامل مع الحوار،        

للحوار وتصنيف هذه الملفات، والخروج باتفاق بمظلة عربية واسعة على أن يتم كل ذلك في أسرع وقت                 
لقد دعونا للحوار منـذ اللحظـات األولـى         : "وقال هنية  ".ممكن مما يتطلب إظهار المزيد من االيجابية      

ا وقناعتنا بهذا الخيار، ورأينـا أنـه ال سـبيل لمعالجـة             لألزمة، وعبرنا في أكثر من مناسبة عن رغبتن       
وتجاوبنا مع كافة الوساطات الفلـسطينية      : "وأضاف ".األوضاع التي طرأت على ساحتنا إالَّ بهذه الطريقة       

والعربية، وأبدينا مرونة كافية مع كافة األطراف التي أجرت معنا اتصاالت سرية أو علنيـة، وشـجعنا                 
لى سرعة التحرك من أجل الخروج من واقع األزمة لقطع الطريق على التدخالت             العديد من األطراف ع   

الخارجية والمخططات اإلسرائيلية، ومن هنا جاء توقيعنا على إعالن صنعاء الذي ارتكز على أن مبادرة               
 ".اليمن إطار للحوار

األزمة الداخلية على   وشدد على أن اإلدارة األمريكية ال ولم ترغب في أية مصالحة فلسطينية، ورأى أن               
إذا مـا تـوفرت النوايـا الـصادقة،         "صعوبتها، يمكن معالجتها جذرياً والخروج منها إلى فضاء أفضل          

 ".واإلرادة الحقيقية، واستحضرنا المصالح العليا، وأزحنا من طريقنا المؤثرات والضغوط الخارجية
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لداخلية وحماية الثوابت الوطنية، وإعادة     ورأى بأن ذكرى النكسة يمكن أن تشكل مدخالً الستعادة الوحدة ا          
وهـذا مـا    "االعتبار لمشروع الصمود والمقاومة، وإلحياء العمق العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية           

 ".يجب العمل إلنجازه
وأكد على أن العديد من الرهانات سقطت، ال سيما رهان االستناد فقط على خيار المفاوضات المجـردة                 

سقوط هذه الرهانات يعني أننا     "والدعم والرهان على اإلدارة األمريكية، مشدداً على أن         من عناصر القوة    
 ".أمام حقبة استثنائية تستوجب عمالً فلسطينياً استثنائياً

كما شدد على أن االحتالل باطل وما نتج عنه فهو باطل سواء ما يتعلق باألرض أو القدس أو اإلنـسان                    
 نحو استرجاعها مهما كلفنا ذلك من ثمن، فالحقوق ال تضيع بالتقادم،            ونحن متمسكون بحقوقنا وماضون   "

 ".وال بلغة الهيمنة وبلطجة القوة وجلبة السالح
وأكد على ضرورة مواجهة الحقائق الجلية والمتمثلة في أن اإلدارة األمريكية توظف الملف الفلـسطيني               

 وبلغة المفاوضات   –ة اإلسرائيلية لم تقدم     من الحقائق أن الحكوم   : "لتمرير سياستها في المنطقة، وأضاف    
 أي عروض تستحق البحث والتفكير حتى من أكثر المؤيدين لعملية التسوية، بل استمرت فـي رسـم                  –

الوقائع على األرض بالمستوطنات والجدار والحواجز واتضح أن االستراتيجية اإلسرائيلية في حقيقتهـا             
، واالحتفاظ بالقدس موحدة تحت الـسيطرة       1967حدود عام   تهدف إلى منع قيام أي دولة فلسطينية على         

اإلسرائيلية، واالحتفاظ بالمستوطنات في الضفة، وتسريع وتيرة االستيطان في القـدس وحولهـا وعـدم               
 ".االعتراف بحق العودة

وفور انتهاء الخطاب، هاتف األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى هنية، مهنئـا إيـاه علـى                  
حسب مصدر مسؤول فـي ديـوان مجلـس         -ب، وبحث معه البدء في الخطوة التالية لبدء الحوار        الخطا

 .الوزراء
  6/6/2008صحيفة فلسطين 

  
  "مصالحات شعبية"هنية يدعو الى تحقيق  .2

لتحقيق مصالحات فلسطينية شعبية "أطلق رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية نداء :  فتحي صّباح-غزة 
الفلسطينية والمواطنين عموما، ال سيما على مستوى الماديات والجروح على مستوى العوائل 

ودعا هنية . "استعداد الحكومة لتوفير الحاجات الالزمة إلجراء المصالحات"وأعرب عن . "والتعويضات
في كلمة له خالل مشاركته في حفلة أداء ثمانية قضاة شرعيين جدد اليمين القانونية أمس في مجلس 

ى في مدينة غزة، بحضور عدد من الوزراء والقضاة الشرعيين ورجال القانون من بينهم القضاء األعل
تشجيع الناس على الخروج من آالمهم ومساعدتهم في "وزير العدل الجديد الدكتور أحمد شويدح، إلى 

نعيش اليوم مبادرات عديدة ": ، وقال"كفكفة دموعهم، خصوصا البيوت التي فقدت أبناءها وأعزاءها
وحاً جديدة للحوار الفلسطيني، ورسالتي هي رسالة الوحدة الوطنية، لذا نريد أن نقيم عرساً في كل ور

كما دعا . "منطقة، ونحدث اختراقاً على صعيد األسر والبيوت حتى لو بقي الخصام السياسي قائماً
خطباء والقضاء العلماء وال"، وحض "الجميع، كل في منطقته، الى االنطالق من أجل تحقيق المصالحات"

الشرعيين على أن يكون لهم دور فاعل لتشجيع ثقافة التصالح بين الناس وتشجيعهم على الخروج من 
  ."آالمهم

  6/6/2008الحياة 
  

  بدعوة عباس للحواريرحبان  بحر ويوسف .3
رحب رئيس المجلس التشريعي باإلنابة الدكتور احمد بحر بدعوة الرئيس عباس :  فتحي صّباح-غزة 
البدء في الحوار سريعاً بناء على ما جاء في إعالن " الى "فتح" و"حماس" الوطني، داعياً حركتي للحوار
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واعتبر . ")2008(وإعالن صنعاء ) 2007(واتفاق مكة ) 2006(ووثيقة الوفاق الوطني ) 2005(القاهرة 
ي سريع لرفع تطوراً ايجابياً يمكن أن يكون بداية إلطالق حوار فلسطيني داخل"خطاب عباس ودعوته 

كما رحب بتصريحات هنية عن الموافقة على تدخل عربي في . المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني
  .الحوار الفلسطيني

أتمنى أن يفاجئنا الرئيس ": وقال المستشار السياسي في وزارة الخارجية في الحكومة المقالة احمد يوسف
درك أن غزة ليست فقط الحاضنة األمينة لمشروعنا عباس بزيارة خاطفة لغزة خالل األيام المقبلة لي

الوطني، بل هي بيت العز المسكون بعطر دم الشهداء، وأن إرادة أهلها لم تنكسر على رغم الجوع 
  ."والقهر والحصار

  6/6/2008الحياة 
  

 يشكل لجنة متابعة لتنفيذ قراره حول الحواروعباس لم يخفف موقفه ازاء المصالحة  .4
قرر رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود       :  د ب ا ، رويترز     -رام اهللا    من   6/6/2008 الدستور   ذكرت

عباس امس تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلين عـن الفـصائل والقـوى                 
وقال مكتب عباس في رام اهللا في بيـان صـحفي إن            . الوطنية لمتابعة تنفيذ قراره حول الحوار الوطني      

لمذكورة ستجتمع األسبوع المقبل لالتصال بكافة األطراف المعنية من اجـل مناقـشة اآلليـات               اللجنة ا "
  ". التنفيذية لهذا اإلعالن ببدء الحوار

من جهة اخرى ، قال مساعدون للرئيس الفلسطيني ان الرئيس لم يخفف موقفه ازاء المصالحة مع حركة                 
  .ى قطاع غزةحماس وان الحوار يتوقف على انهاء سيطرة الحركة عل

: عمـان من  عبدالجبار أبو غربية    وغزة،   من   عبدالقادر فارس  مراسليها عن 6/6/2008عكاظ   وأضافت
أكدت مصادر إعالمية فلسطينية أن الموقف الذي أعلنه عباس مساء أمس األول خـالل خطابـه حـول                  

حرير، وعرضـت فيـه     الحوار جاء إثر مناقشات مستفيضة في اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة الت           
 الفلسطينية، وصعوبة استقرار الوضع الفلسطيني فـي        -المصاعب التي تعترض المفاوضات اإلسرائيلية      

وبرغم الخالفات الشديدة داخل االجتماع، بين معسكرين أحـدهما يـشجع علـى             . ظل االنقسام الداخلي  
 عبر السعي لمصالحة حماس،     وجوب التركيز في هذه المرحلة على إعادة اللحمة إلى الصف الفلسطيني،          

واآلخر يرفض ذلك بشكل قاطع، غلب على النقاش رأي الجانب األول، خاصةً في ظل قناعـة عبـاس                  
باستحالة حدوث تقدم في المفاوضات مع إسرائيل، وهو ما أعلنه رئيس وفـد الـسلطة المفـاوض مـع                   

  .إسرائيل أحمد قريع
  

  حماس"انقالب"اء دعوة الحوار تبدأ بإنه: حماد وعبد ربه وعريقات .5
في اول رد فعل من الـسلطة فـي رام اهللا   : رام اهللا ـ وليد عوض من  6/6/2008القدس العربي  قالت

علي تصريحات هنية، قال السيد نمر حماد كبير مستشاري الرئيس عباس بان حماس يجب ان تنفذ اتفاق                 
 قطاع غزة تمهيدا لبنـاء      صنعاء فورا، وعارض اي حوار حوله، وطالب بقوات عربية لحفظ االمن في           

  .وجاءت تصريحاته هذه لقناة الجزيرة الفضائية. قوات امن فلسطينية مهنية بعيدا عن الفصائلية
مقربين من عباس قالوا ان الحوار مع أن :  محمد يونس-رام اهللا  من 6/6/2008 الحياة ونشرت

ا يسمونه انقالبها على السلطة في  لن يبدأ فعليا قبل ان تبدأ الحركة خطوات فعلية للتراجع عم"حماس"
االمر برمته يتوقف ": "الحياة"وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت لـ . قطاع غزة

على حماس، فاذا كان لديها استعداد للتراجع عن االنقالب، فإن الحوار سينجح وسيحقق اهدافه، اما اذا 
واضاف ان عباس طرح مبادرته التي اختار . "لن يتقدمارادت تكريس سلطتها في غزة فإن الحوار 

 "حماس"، بهدف توفير سلّم لـ 1967اعالنها في ذكرى مرور عام على االنقالب وذكرى احتالل عام 
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كي تتراجع عن االنقالب، وتحفيز العرب على لعب دور في تطبيق المبادرة اليمنية التي تبنتها قمة 
  .دمشق

س اتصاال هاتفيا من وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، وذلك من جانب آخر، تلقى عباس ام
  .عقب اعالنه عن مبادرته للحوار الوطني

قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذيـة         :  حامد جاد  -رام اهللا    من 6/6/2008 الغد األردنية    ونقلت
ار وطنـي شـامل جـاءت لتنفيـذ     لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس إن دعوة الرئيس محمود عباس لحو    

المبادرة اليمنية بكل عناصرها وإعطاء مجال لحركة حماس حتى تتراجع عن االنقالب الذي قامت به في                
ال "وأكد عبد ربه في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين، أن الخطوة المطلوبة من حماس               "العام الماضي 

لسطينية سوف تدرس كل الوسائل الكفيلة بتنفيـذ        وذكر عبد ربه أن القيادة الف      ".زالت هي إنهاء االنقالب   
لكن قبل الجلوس على الطاولة للبحث ال بد من أن تكون هناك خطوات واضحة ومحددة               "المبادرة اليمنية   

إلنهاء االنقالب، إلعادة توحيد السلطة إلجراء انتخابات مبكرة للوصول إلى حل للمشاكل الناتجـة عـن                
أن الموضوع  "وأوضح عبد ربه     ".حدة األجهزة األمنية وفق النظام والقانون     االنقسام واالنفصال بما فيها و    

ليس موضوع حوار والجلوس على الطاولة للحديث، وإنما هل نستطيع الوصول إلى نتيجة حقيقية مـن                
جلوسنا على الطاولة أم أن الجلوس على الطاولة سوف يستخدم فقط للتغطية على االنقـالب وتكـريس                 

  ".األمر الواقع
أمس على تعيـين وزراء     ) رئيس الوزراء المقال  (إنه من الغرائب أن يقدم إسماعيل هنية        "وأضاف قائالً   

جدد في حكومته المقالة وكأنهم دولة مستقلة قائمة بذاتها منفصلة عن الجسم الفلـسطيني، ورغـم ذلـك                  
  ".يتحدثون عن رغبتهم في الحوار وفي حل االنقسام الفلسطيني الداخلي

كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات شدد على أن        أن  : عن وكاالت  6/6/2008فير   الس وأضافت
من الخطأ القول إن عباس لم يعد يطالب بإنهاء انقالب حمـاس إلنهـاء              . موقف الرئيس عباس لم يتغير    "

 سـندرس مـع كـل     "، فيما اوضح أمين السر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه             "االنقسامات
األطراف الفلسطينية ومع أشقاء عرب، الوسائل الكفيلة بتنفيذ المبادرة اليمنية، وأول بند فيها هـو إنهـاء                 

  . "االنقالب
  

 أن تستضيف القاهرة حواراً فلسطينياً قريباًيرجح نبيل عمرو  .6
 رجح السفير الفلسطيني لدى مصر نبيل عمرو أن تستضيف القاهرة حواراً:  جيهان الحسيني-القاهرة 

، فيما قالت مصادر مصرية إنها تنتظر "حماس" و "فتح"فلسطينياً قريباً لرأب الصدع بين حركتي 
 أن شخصيات فلسطينية مستقلة التقت "الحياة"وعلمت .  إلنجاح مثل هذا الحوار قبل رعايته"ضمانات"

  . خالد مشعل لدفع جهود المصالحة"حماس"الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ 
 حّرك المياه الراكدة، إذ بدأت اتصاالت مكثفة من "حماس"وبدا أن إعالن عباس استعداده لبدء حوار مع 

وقال عمرو . أجل استثمار هذه التصريحات في اتجاه الوصول إلى نتائج ملموسة تؤدى إلى رأب الصدع
 واتفاقي مكة والقاهرة على أساس مرجعيات المبادرة اليمنية" إنه يتوقع أن يكون الحوار "الحياة"لـ 

سببها كثرة الضغوط "، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس الفلسطيني "وقرارات وزراء الخارجية العرب
  ."تتفهم ذلك" بأن "حماس"وطالب . "عليه من األصدقاء ومماطلة اإلسرائيليين

  6/6/2008الحياة 
  

  يا دون ان تقدم اي تراجع تستثمر المفاوضات دول"سرائيلا: "نيابة عن عباسفي كلمة ملوح  .7
قال عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خالل الكلمة التي :  كامل جبيل-رام اهللا 

 ان اسرائيل تستثمر ،مروان البرغوثيلالقاها ملوح نيابة عن الرئيس عباس في احتفال تكريمي 
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في القضايا االساسية التي تعتبرها منظمة المفاوضات دوليا دون ان تقدم اي تراجع عن تعنتها خاصة 
كما دعا الى اجراء حوار وطني فلسطيني واعتبار قضية  .التحرير ثوابت وطنية ال يمكن التنازل عنها

االسرى من القضايا االساسية ومن الثوابت التي ال يمكن تقزيمها ودعا الى تعميق الوحدة الفلسطينية 
  . خاصة تلك التي تعتبر القضية الفلسطينية من قضاياها الوطنيةوتعميق التحالف مع االنظمة العربية

 6/6/2008القدس الفلسطينية 
  

  فتح باب التسجيل لمن يريد السفر عبر معبر رفح: الداخلية المقالة .8
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة امس عن فتحها          :  الدستور ، ووكاالت االنباء    -غزة  

وقال الناطق باسـم الـوزارة إيهـاب         . للفلسطينيين الراغبين بالسفر عبر معبر رفح البري       باب التسجيل 
الغصين في تصريحات صحفية إن هذا اإلجراء جاء لترتيب األوراق الالزمة في السفر وحتـى يتـسنى                 
للفلسطينيين السفر عبر المعبر في حالة فتحه دون عقبات تواجههم ، مشيراً إلـى أن تلـك اإلجـراءات                   
جاءت بعد حالة الزحام التي شهدها المعبر في المرات الماضية دون التسجيل والترتيب الالزم مع وزارة                

 .الداخلية
هناك وعود بفتح المعبـر     " وردا على سؤال إذا ما كانت الحكومة المقالة تلقت تأكيدات بفتح المعبر ، قال             

". ن قبل الحكومة المـصرية بهـذا الـشأن          لمدة ثالثة أيام أسبوعياً ولكن حتى اللحظة لم نتلق أي رد م           
وأشارت الوزارة إلى أن الفئات المستهدفة هي العالقين من أصحاب االقامات المـصرية الـذين عبـروا         
الحدود وقت افتتاح الجدار ، وكذلك أصحاب االقامات في الدول العربية واألجنبيـة ، والطلبـة الـذين                  

 . ضافة أصحاب التأشيرات للدول العربية واألجنبيةيدرسون في الدول العربية واألجنبية ، باإل
  6/6/2008الدستور 

  
  "التشريعي" الكتل البرلمانية تشكل هيئة للرقابة على اداء الحكومة وتفعيل دور :رام اهللا .9

امس عن تشكيل اطار عمل جامع < المعارضة>أعلنت الكتل والقوائم البرلمانية :  نائل موسى-رام اهللا
يات عمل العضاء المجلس التشريعي تمكن النواب من ممارسة دورهم الرقابي عهدت إليه وضع آل

وتسعى اللجنة الوليدة  .والنيابي والتمثيلي شبه المجمد بفعل تعطيل مؤسسة البرلمان المغيب منذ عام
لتحديد ادوات رقابية فاعلة لضمان حسن اداء السلطة التنفيذية وتصوب سياسات وبرامج الحكومة 

سلطة التنفيذية ذات الصلة، وذلك في اطار جهود متجددة ترمي الى تفعيل عمل ودور ومؤسسات ال
   .النواب في المرحلة المقبلة

واتخذ قرار تشكيل الهيئة خالل اجتماع للكتل والقوائم البرلمانية عقد في المقر االداري للتشريعي برام 
، والمستقلون حيث <حماس>واالصالح  وغاب عنه نواب كتلة التغيير ، نائبا30اهللا بحضور اكثر من 

حسن خريشة عدم تلقيه دعوة لحضور االجتماع الذي بادرت . س المجلس دينقل عن النائب الثاني لرئ
  .ودعت اليه االمانة العامة للمجلس برئاسة االمين العام ابراهيم خريشة

  6/6/2008الحياة الجديدة 
  

  المخيمات  ووضاع في فلسطين اال لمناقشة يزور بري والحريري وقائد الجيشزكي .10
جال امس، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، على كل من رئيس مجلـس النـواب                  
نبيه بري، ورئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الدين الحريري، وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن شـوقي                

  . ضاع المخيمات الفلسطينيةالمصري، وعرض لهم االوضاع في فلسطين المحتلة، واو
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نقلنا رسالة من الرئيس محمود عباس الى الرئيس نبيه بري تتعلق باالستعدادات            : وقال بعد اللقاء مع بري    
الفلسطينية لحوارات معمقة من دون شروط مسبقة، وصوال الى ترتيب البيت الفلسطيني، حيث أننا أمـام                

  . ال برأب الصدع ووحدة الموقف الفلسطينيتحديات كبرى تتطلب خيارات كبرى وهذا لن يتم ا
تبادلنا ايضا، المعلومات حول المخيمات الفلسطينية في لبنان، وما يشاع من ان تكـون هنـاك                : واضاف

جهات تعبث سواء باألمن الفلسطيني واالمن اللبناني واإلجراءات المتخذة لبنانيا وفلـسطينيا فـي هـذا                
ايا المشتركة وتطوير هذه العالقات، بعد ان تـستكمل اإلجـراءات           كما تبادلنا اآلراء حول القض    . المجال

 اللبناني ان شـاء اهللا، وتكلـل        -بحكومة وحدة وطنية، ليكون هناك فضاءات أرحب للتعاون الفلسطيني          
تصريحات المرشح للرئاسة االميركية    وعن  . بزيارة للرئيس محمود عباس الى لبنان في الوقت المناسب        

د ليس فقط نرفض مثل هذه التصريحات بقدر ما يجب ان نـستعد لمواجهـة               : أجاباوباما حول القدس،    
  . اوباما كما واجهنا مخططات اميركية في السابق

  6/6/2008السفير 
  

 دعم حكومي كامل لألسرى والمفاوضات حول ملفهم لن تكون بالنوايا الحسنة: العجرمي .11
والمحررين أشرف العجرمي أن القيادة أولت  أكد وزير شؤون االسرى :رام اهللا ـ ابراهيم ابو كامش

قضية االسرى اهتماما غير مسبوق وبعدا جديدا لتصبح قضية سياسية ووطنية من الدرجة االولى أسوة 
بقضايا القدس واالستيطان، بعيدا عن منطق النوايا الحسنة التي ارتبطت به قضية االسرى في اتفاقيات 

وزارة والتي من أبرزها تحقيق الدعم الحكومي الكامل لبرنامج  انجازات ال،استعرض العجرميوأوسلو،  
تأهيل االسرى المحررين وانجاز الحملة الدولية االعالمية االولى لنصرة قضايا االسرى، واقرار تفعيل 
العمل االعالمي الخارجي وتقديم الخدمات القانونية لالسرى، وتوثيق االنتهاكات االسرائيلية بحقهم، 

 بيانات لالسرى والمحررين وتطوير الموقع االلكتروني للوزارة، وتطوير وتوثيق العالقة وانشاء قاعدة
بين الوزارة والمؤسسات ذات الصلة والدول الصديقة في العالم، ومختلف الهيئات الدولية واالقليمية 

جنة دولية البارزة وفي مقدمتها لجنة حقوق االنسان في برلمان االتحاد االوروبي التي قامت بتشكيل ل
لتقصي الحقائق، والتي من المقرر أن تقوم خالل االيام القليلة المقبلة بزيارة االسرى في السجون 

 .والمعتقالت االسرائيلية لالطالع على واقعهم واالنتهاكات التي ترتكب بحقهم
حكومة، وأكد أن قضية اطالق سراح االسرى تشكل محورا هاما من محاور القضايا الرئيسة للوزارة وال

  .وأكد العجرمي أن الوزارة تقدم الكثير من الخدمات لالسرى وهي حقوق ثابتة لهم وفقا لقانون االسرى
وكشف العجرمي أن الوزارة تعاقدت مؤخرا مع أحد المحامين االسرائيليين المشهورين للبت في القضايا 

مجددا تأكيده أن . الحتاللالحساسة مثل العزل وغيرها، وهو االمر الذي أثار حفيظة وغضب سلطات ا
  .ال اتفاق مع الجانب االسرائيلي ال يشمل االفراج عن جميع االسرى

 6/6/2008الحياة الجديدة 
  

  وراء قرار حماية امالك المنظمة في الخارج للقدوميوكاالت تصرف .12
 التصرف من مصادر مطلعة ان قرار اللجنة التنفيذية بحصر صالحية" الحياة الجديدة" علمت -رام اهللا 

بأمالك منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج في الرئيس محمود عباس ورئيس الصندوق القومي جاء 
بعد قيام رئيس الدائرة السياسية في المنظمة فاروق القدومي باعطاء وكاالت ألشخاص للتصرف ببعض 

  .للشعب الفلسطينياالمالك دون الرجوع الى رئاسة المنظمة او الصندوق القومي باعتبارها ملكاً 
  6/6/2008الحياة الجديدة 
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  وحدة استيطانية منذ أنابوليس1830 شهيدا وإسرائيل أقرت بناء 484سقط : عريقات .13
أعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة : أ ف ب، عبدالرؤوف أرناؤوط: القدس المحتلة، رام اهللا

 484 للسالم في نوفمبر الماضي سقط التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه منذ مؤتمر أنابوليس
 طرحت العطاءات 847 وحدة سكنية استيطانية، منها 1830 جريحا وتم إقرار بناء 1688شهيدا، و
وأشار إلى أن ممارسات الجانب اإلسرائيلي بفرض الحقائق على األرض واستمرار الحصار  .حولها

، ووجه عريقات.د بتقويض المفاوضاتواإلغالق في الضفة وغزة، هي التي تعطل عملية السالم وتهد
انتقادا ضمنيا للطرف األمريكي الذي تعهد في أنابوليس بمراقبة تنفيذ ، خالل محاضرة في رام اهللا

 .لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، الطرفين اللتزاماتهما والقيام بدور الحكم على التنفيذ
  6/6/2008الوطن السعودية 

  
 د صيامانفجار غامض بالقرب من منزل سعي .14

قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن عبوة ناسفة كبيرة أنفجرت في ساعة متأخرة من ليلة : ألفت حداد
 .الخميس في قطعة ارض خالية قريبة من منزل القيادي في حركة حماس سعيد صيام وسط مدينة غزة

ن عن وقوع وذكرت المصادر ان دوي االنفجار سمع في مناطق واسعة في مدينة غزة دون االعال
وقال شهود عيان ان االنفجار وقع في كومة حجارة في قطعة االرض الخالية المجاورة لمنزل  .اصابات

 القيادي في حركة حماس سعيد صيام الذي يقوم بمهام وزير الداخلية في الحكومة المقالة
  6/6/2008 48عرب

  
   سيكون بشارةً كبيرة تم التوافق حول ما جاء في إعالن صنعاء فإن ذلكإذا :  مرزوقأبو .15

 موسـى أبـو مـرزوق    . د"حمـاس "رحب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  : أسامة عامر- دمشق
في العاصمة اليمنية   " فتح"و" حماس"بالحوار غير المشروط وفقاً إلعالن صنعاء الذي توافقت عليه حركتا           

بـاس األخيـر خـال مـن      مارس الماضي، مؤكداً أن خطاب الرئيس محمـود ع /صنعاء في شهر آذار 
ـ      . االتهامات وتضمن لغة جديدة    إذا تّم التوافق حول مـا      ": "فلسطين"وقال أبو مرزوق في حديث خاص ب

وفي تفسير لخطـوة الـرئيس      ". جاء في إعالن صنعاء فإن ذلك سيكون بشارةً كبيرة للشعب الفلسطيني          
الصهيوني الداخلي وما يواجهه    لعل الوضع   : "عباس المفاجئة بالدعوة لحوار وطني، أضاف أبو مرزوق       

أولمرت من تهمٍ تكاد تنهي حياته السياسية، وقرب انتهاء والية الرئيس األمريكي جورج بوش، وتبخـر                
اآلمال التي عقدها الطرف الفلسطيني بشأن إحراز تقدمٍ في عملية السالم، أو أي تقدم فيما يتعلق برؤيـة                  

اللقاءات المتكررة التي تجمع عبـاس مـع أولمـرت،          الرئيس األمريكي، كذلك عدم تحقق أي شيء من         
ناهيك عن فشل كل سياسات الحصار والتجويع وانهيارها أمام صخرة صمود أهلنا في قطاع غّزة، وفي                
نفس الوقت فشل إخراج حماس من دائرة الفعل السياسي بالحصار والمقاطعة، كل ذلك أّدى إلى مراجعة                

  ".لوحدة من جديدحقيقية للموقف الفلسطيني وطرق باب ا
 أن الحركة ال زالت عند موقفها القاضي بأن الحـوار هـو األداة األسـاس إلدارة                 أبو مرزوق وأوضح  

العالقات الداخلية الفلسطينية والخيار الشعبي للعديد من قياداته، مضيفاً أن حماس لم تغلـق يومـا بـاب                  
مية أو من شخصيات اعتبارية وحزبية      الحوار أو الوساطة من مختلف الفصائل أو الدول العربية واإلسال         

  ".عدة
مع حوار وطني شامل تفتح فيه كل الملفات لمعالجتها وللخروج بآليات لتنفيـذها علـى               " حماس"وأكد أن   

قاعدة إعالن صنعاء وجميع االتفاقيات التي وقعت مع فصائل العمل الوطني  كإعالن القـاهرة ووثيقـة                 
س ال مانع لديها بل تشجع وجود أطراف أخرى عربيـة لرعايـة             حما: الوفاق الوطني واتفاق مكة، وقال    

  ". الحوار أو االتفاق
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حماس لـيس   : وفيما يتعلق بإمكانية عقد لقاء بين قيادة حماس والرئيس أبو مازن، رد أبو مرزوق، قائالً              
ـ ) أمس(صباح هذا اليوم    : ، وتابع "عندها مانع في إجراء اللقاء في أقرب وقت وفى أي مكان مناسب            م ت

مكون من األخوين عماد العلمي ومحمد نصر إلى السنغال رئيس منظمـة            " حماس"إرسال وفد من حركة     
الرئيس السنغالي، ويوم السبت القادم سيكون      ) الخميس(المؤتمر اإلسالمي، وسيلتقي الوفد مساء هذا اليوم        

  ". هناك لقاء مع وفد حركة فتح
  6/6/2008صحيفة فلسطين 

  
  بو مازن كان واضحا وهو بدء الحوار بدون اي شروطخطاب ا: عزام األحمد .16

رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد، إن خطاب ابو مازن يحمل موقفا  قال :  كفاح زبون- رام اهللا
لبدء " انقالبها"وفي الوقت الذي دعا فيه مساعدو ابو مازن حماس للتراجع اوال عن  .ولغة جديدين

، ان هذا ليس شرطا، لكن على حماس ان تعلن التزامها "لشرق االوسطا"قال عزام االحمد لـ. الحوار
بانهاء االنقسام، معبترا ان الحوار ال يبدأ اال بانتهاء االنقسام القانوني، وباالعتراف بشرعية واحدة 

الحوار ال يبدأ بين "واضاف . واضاف ال يمكن البدء في حوار بدون التزام حماس. وقانون واحد
ان السلطة تسعى النتزاع تعهد " الشرق االوسط"وقالت مصادر مسؤولة لـ". أ بين مختلفينمنقسمين، ويبد

غير ان ". ال يمكن ان نأخذ كل شيء مرة واحدة"من حماس بانهاء االنقسام قبل بدء الحوار، معترفة بانه 
 وهو ان خطاب ابو مازن كان واضحا" "الشرق االوسط"ابو زهري، رفض التعهد بأي التزام وقال لـ

  ."بدء الحوار بدون اي شروط
من جهة ثانية، جمدت المباحثات بين فتح وابو مازن بشأن اجراء تعديل على حكومة سالم فياض، بسبب                 

  ."هناك فرق بين حكومة بالتوافق مع حماس أوال"نية ابو مازن بدء حوار مع حماس، وقال االحمد 
وقـال ان عليهـا ان ترتقـي    . ية استجابة حمـاس وبرغم تفاؤل االحمد اال انه اعرب عن قلقه من امكان        

  ."علينا جميعا نحن الفلسطينيين ان نستفيق، وما حك جلدك مثل ظفرك"لمستوى المسؤولية، وتابع 
 6/6/2008الشرق األوسط 

  
  جاهزة لبدء حوار مباشر مع الرئاسة على مرجعيات أقرها إعالن صنعاءحماس : حمدان .17

وممثلها في لبنان أسامة حمدان تمسك الحركة بإعالن " حماس"قيادي في أكد ال:  جيهان الحسيني-القاهرة 
جاهزة لبدء حوار مباشر مع الرئاسة الفلسطينية على مرجعيات واضحة أقرها "صنعاء، مشدداً على أنها 

نحن جالسون على طاولة ": "الحياة"وقال لـ ". إعالن صنعاء، وهي وثيقة الوفاق واتفاق القاهرة ومكة
". ي انتظار قدوم عباس عندما يتخلص من الضغوط التي عليه، ولسنا في حاجة إلى دعوةالحوار ف

دعا إلى "ورأى أنه ". تحدياً كبيراً بعدما فشلت التسوية وفشل في إقصاء حماس"واعتبر أن أمام عباس 
حماس " أن ، مؤكداً"الحوار بعدما فقد األمل في اإلسرائيليين، ويحاول اآلن العودة إلى البيت الفلسطيني

  ".ستتعاطى مع صحوته المتأخرة بإيجابية
  6/6/2008الحياة 

  
    "إسرائيل"نرجو أن تكون دعوة عباس للحوار صادقة وليس للضغط على أمريكا أو : الرشق .18

 قدس"خاصة لـ عزت الرشق في تصريحات" حماس"أعرب عضو المكتب السياسي لحركة : دمشق
صادقة وحقيقية إلعادة   محمود عباس للحوار تعكس نواياعن أمله في أن تكون دعوة الرئيس" برس

تعبيرا عن المأزق الذي يعيشه  نحن نرجو أن ال تكون هذه المبادرة: " وقال،الفلسطيني ترتيب البيت
من قبل الرئيس األمريكي جورج بوش ورئيس  محمود عباس إثر إغالق األبواب والنوافذ أمامه الرئيس
هذه الدعوة محاولة لذر الرماد في  ومن هنا فإن الخشية أن تكون... أولمرت،اإلسرائيلي إيهود  الوزراء
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واإلسرائيليين وتهديدهم بغول  جهة، ومن جهة أخرى للضغط على األمريكيين العيون ولكسب الوقت من
محاولة إلنقاذ ماتبقى  إذا لم يلتزموا بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم، كما أنها" حماس" المفاوضات مع

الطريق الوحيد  من سمعة الرئيس عباس السياسية الذي وضع كل رهاناته في سلة المفاوضات باعتبارها
   ".لتحقيق المطالب الفلسطينية

 5/6/2008قدس برس
  

 بدعوة عباس لحوار وطني شامل فصائلي وشعبي واسع  ترحيب .19
ى حوار وطني شامل لتنفيذ     القت دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إل       :  جمال جمال  -رام اهللا   

 .المبادرة اليمنية ، ترحيباً واسعاً في األوساط الفلسطينية على المستويين السياسي والمدني
ورحبت حركة الجهاد بأي خطوة من شأنها إعادة اللحمة وإنهاء االنقسام على قاعدة رعاية مصالح شعبنا                

واعتبرت الجهاد إن استئناف    .  عن أية اشتراطات   وأولوياته والحفاظ على حقوقه وثوابته الوطنية ، بعيداً       
الحوار الفلسطيني هو انتصار إلرادة التحرير والصمود التي باتت تتعزز يوماً بعد يـوم لتثبـت زيـف                  

  .  أمريكية-وبطالن مشاريع الشر الصهيو 
رة ووثيقة  من جهتها ، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لعقد هذا الحوار على أساس إعالن القاه              

كمـا رحبـت    . الوفاق الوطني والمبادرة اليمنية ، وذلك من أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية            
الجبهة العربية الفلسطينية بمبادرة الرئيس عباس ، داعيةً كافة األطراف الفلسطينية إلى االسـتجابة لهـا                

  . واالستفادة منها في ترتيب الوضع الفلسطيني
مبادرة الوطنية بدعوة الرئيس عباس ، مؤكدةً على أن الظروف قد نضجت إلنهـاء حالـة                كما رحبت ال  

  . االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية
بدوره ، ثمن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد األقصى المبارك               

جراء حوار وطني شامل إلنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيقا للوحـدة          الدعوة التي أطلقها الرئيس عباس إل     
 .الوطنية

كما ثمن تجمع النقابات المهنية الفلسطينية دعوة رئيس السلطة للبدء بحوار وطني شامل ، داعياً الرئيس                
عباس إلى ترجمة دعوته على األرض والبدء بحوار فوري وجاد يمهد إلقامة حكومة وحـدة وطنيـة ،                  

 . على إنهاء حالة االنقسام في الشارع الفلسطينيويعمل
وطالب نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وممثل الرئيس في القاهرة حركة حماس باالستجابة               
العملية لدعوة عباس وعدم االكتفاء بالترحيب اللفظي ، موضحا ان التطورات على الـساحة الفلـسطينية                

وتوقع شعث ان يبدأ الطرفان محادثات معمقة في القاهرة         .  الضفة والقطاع  تحتم اعادة التوحد واللحمة بين    
 .قريبا بصفة مصر راعية حوار التهدئة والمصالحة بين الطرفين

   6/6/2008الدستور 
  

  مروان البرغوثي يدعو الى إنهاء حالة االنقسام واستعادة وحدة الشعب والوطن  .20
 في كلمة ألقيت باإلنابة عنه ، القيادي في فتح،روان البرغوثي القائد األسير مقال: وفاوكالة  – رام اهللا

إن استعادة وحدة الوطن "في حفل تكريم قدامى األسرى في قصر الثقافة بمدينة رام اهللا مساء امس 
وتعزيز التالحم الوطني وبناء الوحدة الوطنية من جديد، سيمكن شعبنا من مواجهة التحديات الجسيمة، 

 القدس واالستيطان ومصادرة األرض، وتقطيع أوصال الوطن بالحواجز وجدار وفي مقدمتها تهويد
الفصل العنصري، وحرب التجويع والحصار الظالم على قطاع غزة، داعيا إلى  تفعيل أوسع حركة 

 ".شعبية جماهيرية لمواجهة االحتالل
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نا العظيم، والسلطة الوطنية إنني بهذه المناسبة أتوجه بالدعوة إلى شعب"وأضاف النائب األسير البرغوثي 
وامتنا العربية واإلسالمية، إلى حماية القدس ومساندتها وتقديم الدعم ألهلها لتعزيز صمودهم، ولمواجهة 

 ".مخططات تهويد المدينة المقدسة 
كما حث الفصائل الوطنية واإلسالمية إلى القيام بواجبها، والعمل من اجل تحرير األسرى، داعيا إلى 

لتعاون مع المجتمع الدولي على انتزاع اعتراف من حكومة االحتالل بأن األسرى هم أسرى العمل با
 .حرب ومقاتلي حرية

ان اكبر تكريم لهذه الكوكبة ولكل األسرى هو بإنهاء حالة االنقسام، واستعادة وحدة الشعب والوطن "وقال 
 ".والتمسك بالخيار الديمقراطي والوحدة الوطنية

 6/6/2008الحياة الجديدة 
  

  حتى اللحظة"سرائيلإ"ال توجد تهدئة بين الفصائل و: حماس .21
 اإلسرائيلية باجتياح حماس من جانبها أن التهديدات عتبرتا:  وألفت حداد، حسن عبد الحليم- 48عرب
وقال صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، .  تهدف البتزاز تهدئة مريحة إلسرائيلغزة 

إسرائيل تريد تهدئة تحاول من خاللها وبأى شكل من األشكال تعزيز موقفها : 48موقع عربفي حديث ل
وتحقيق مواقع أكثر تقدما من خالل التهديد والوعيد موضحا انه فى حال رفض المطالب اإلسرائيلية 
ها ورفض تقديم التنازالت سيأتي اليوم الذي يصبح فيه التهدئة مطلب إسرائيلي وبالشروط التي يفرض

 .الشعب الفلسطيني
وشدد البردويل على أنه ال توجد تهدئة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل حتى هذه اللحظة وأن عالقتهم 
باالحتالل هي عالقة المقاومة موضحا ان التهدئة كما يعلم الجميع مرهونة برفع الحصار الشامل عن 

 .ن الفلسطينين االاضى الفلسطينية وفتح المعابر وتسهيل تحرك المواطني
من جهة اخرى أكد خليل الحية القيادي في حماس أن الرد المصري في موضوع التهدئة لم يعلن عنه 
حتى اللحظة، مشيراً إلى أنه في حال فشلت الجهود فإن الخيارات مفتوحة أمام شعبنا الفلسطيني في قطاع 

 .غزة
  6/6/2008 48عرب

  
  لى قطاع غزة وتعتبر ما حدث صفحة طويتلن تحتفل بذكرى السيطرة ع" حماس: "برهوم .22

إنها لن تحتفل بالذكرى األولى لسيطرتها على قطاع غزة في " حماس"قالت حركة :  حسن جبر-غزة 
" حماس"وأكد فوزي برهوم، الـمتحدث باسم حركة  .الرابع عشر من شهر حزيران من العام الـماضي

" حماس: "وأضاف .جراح هذا اليوم والـماضيأن ما حصل في غزة هو يوم مؤلـم، وال نريد أن ننكأ 
  .غير معنية بفتح جراح أبناء شعبها، وتعتبر ما حدث صفحة طويت من التاريخ وتتمنى أن ال تعود

سنبدأ هذه الذكرى بمرحلة جديدة من التوافقات والثقة الـمتبادلة، ولن  ":األيام"برهوم في حديث لـ وقال 
إلى ذلك، أكد برهوم أن خطاب  .اته التي أّرقت مضاجع الشعبنذكر شعبنا بآالمه وجراحه وانقسام

واضح أن الرئيس تحدث بهدوء ولـم يضع أية : وقال .الرئيس محمود عباس األخير يحمل شيئاً جديداً
وكرر برهوم ما أعلنته  .اشتراطات مسبقة، مؤكداً أهمية البدء بحوار وطني لتطبيق الـمبادرة اليمنية

إلى ذلك،  .حيب ببدء حوار وطني شامل على قاعدة احترام الشرعيات الفلسطينيةسابقاً من تر" حماس"
في " فتح"و" حماس"نفى برهوم ما تردد مؤخراً في وسائل إعالم عربية عن وجود مفاوضات بين 

أية معلومات تفيد بتوجه وفد من الحركة " حماس"وقال إنه ال توجد لدى حركة  .العاصمة السنغالية دكار
  .إلى دكار

  6/6/2008األيام الفلسطينية 
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    األقصى تطلق مبادرة إعالمية لتوفير أجواء الوفاق اإليجابيةفضائية .23

لتوفير األجواء "أعلنت فضائية وشبكة األقصى اإلعالمية، أمس، إطالق مبادرة إعالمية  :فلسطين - غزة
عالم يتسع لكافة أطياف الشارع     اإليجابية للوحدة وتعزيز المناخ الذي يخدم حالة الوفاق وإبقاء مسرح اإل          

إنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يحياهـا        : "وقالت فضائية األقصى، في بيان صحفي لها      ". الفلسطيني
الشعب الفلسطيني وحرصا على المصلحة العليا للشعب وخطوة في اتجاه إعادة اللحمـة ورأب الـصدع                

  ". ل وسائل اإلعالم أخذ خطوة في هذا الطريقالفلسطيني واستجابة لمبادرة المنتدى للوفاق آملين من ك
 عن ترحيبه باألجواء االيجابيـة التـي        ،في بيان صحفي  ،  من جهته، عبر منتدى اإلعالميين الفلسطينيين     

بدأت تسود الساحة الفلسطينية وخاصة خطاب الرئيس عباس ودعوته للشروع بحوار وطني إلنهاء حالة              
 .االنقسام  في الساحة الفلسطينية

  6/6/2008فة فلسطين صحي
  

   متطورة قلقة من حصول حماس على صواريخ"إسرائيليقتل إسرائيلياً و" القسام" لـصاروخ .24
سقطت صواريخ اطلقتها كتائب القسام، على مصنع في بلدة نير عوز الى الشرق من مدينة خان : غزة

ملية جاءت رداً على استمرار إن الع" كتائب القسام"وقالت . يونس، فقتلت اسرائيليا وأصابت اربعة اخرين
االسرائيلية إن األجهزة األمنية تبدي " معاريف"الى ذلك قالت صحيفة . العدوان على الشعب الفلسطيني

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية . قلقاً كبيراً ازاء حصول حماس على صواريخ روسية موجهة
المضاد للدروع بالقرب من " فاغوت "قولها إنه تم العثور على بقايا صاروخ روسي الصنع من طراز

الجدار الفاصل بين القطاع واسرائيل، مشيرة الى أنه بإإلمكان التحكم في هذا الصاروخ حتى بعد اطالقه، 
معروفة بتشخيصها " فاغوت"وأشارت المصادر الى أن صواريخ . األمر الذي يجعل اصابته بالغة الدقة

ف من مسافة بعيدة، وتوجه الصاروخ نحو الهدف ويرتبط للهدف بواسطة اشعة تحت حمراء، تحدد الهد
ويبلغ مدى . الصاروخ بسلك دقيق يمكن الذي يطلقه من توجيهه نحو الهدف حتى بعد عملية االطالق

االكثر تطورا الذي استخدمه مقاتلو " كورنت" كيلومتر اي نصف مدى صاروخ 2.5" فاغوت"صاروخ 
لدى حماس في غزة يشير الى ازدياد حجم " فاغوت"ود صاروخ ووج. حزب اهللا ابان حرب لبنان الثانية

  .ونوعية ترسانتها العسكرية
  6/6/2008الشرق األوسط 

  
   تدعو إلى النفير العام باتجاه معبر رفح اليوم حماس .25

قال الناطق باسم العمل الجماهيري في حماس أشـرف أبوديـة فـي             :  الدستور، ووكاالت االنباء   -غزة  
جماهير شعبنا في محافظتي رفح والوسطى للتوجه إلى البوابة الرئيسة لمعبر رفح            ندعو  "تصريح صحفي   

الحدودي لمطالبة الشقيقة مصر برفع الحصار وفتح معبر رفح الحدودي ، الذي يمثل الرئـة والمتـنفس                 
إن الجماهير الفلسطينية ما زالت تنتظر الموقف الجـريء  "وأضاف  ".الوحيد ألبناء شعبنا في قطاع غزة

لشجاع من القيادة المصرية بفتح المعبر وإنهاء معاناة مليون ونصف المليون إنسان باتوا يفقدون أقـل                وا
  ". مقومات الحياة األساسية

  6/6/2008الدستور 
  

  على األمة استخالص العبر في ذكرى النكسة وتبني خيار المقاومة": حماس" .26
نكسة، إلى ضرورة استفادة الشعب ، في الذكرى الحادية واألربعين لل"حماس"دعت حركة : غزة

وقالت الحركة في بيان  .1967 يونيو/ الفلسطيني واألمة ككل، من دروس تجربة هزيمة حزيران
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سنواصل طريق الجهاد والمقاومة ضد "، "قدس برس"أصدرته بهذه المناسبة ووصلت نسخة منه إلى 
  ."...االحتالل الصهيوني، وسنعمل على حماية مشروعنا والدفاع عنه

قد حان الوقت، وفي هذه الذكرى األليمة والنكسة العميقة في تاريخ الحكومات "ورأت الحركة أنه 
العربية، كي يستخلص منها حكام األمة العربية واإلسالمية الدروس والعبر وتكون منطلقاً لنهضة شاملة، 

واستخدام كل اإلمكانات على قاعدة التضامن العربي واإلسالمي، تستند على أساس مواجهة القوة بالقوة 
المتاحة وتطويرها وتبني نهج المقاومة كخيار استراتيجي لمجابهة التحدي واإلجرام الصهيوني الذي 

  .، وفق قولها"يحاول التمدد على كافة األصعدة في منطقتنا تحت غطاء السالم والتطبيع
 5/6/2008قدس برس

   
  المبنى الرئيسي ى عل"لوا ستوا" حماس مسلحو :  في غزةهيئة المياه .27

اسـتولت   قال مسؤولون امس الخميس ان حركة حماس      : من ادم انتوس ونضال المغربي    :  غزة -القدس  
على هيئة مياه فلسطينية في قطاع غزة تتولى مشروعا وثيق الصلة بتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعيـة                 

ن المقرر ان تطرحها هيئة المياه      ويأتي هذا التطور قبل المناقصة التي كان م        . للسالم في الشرق االوسط   
لبناء محطة لمعالجة المياه ووسط مفاوضات بالغة الحساسية مع اسرائيل بشأن السماح بنقـل امـدادات                

وقال مسؤول بالبنك الدولي وهو مؤسسة االقراض الدولية التي تتخذ من            .البناء االساسية الى قطاع غزة    
  .قع ان تمضي اعمال البناء قدما كما هو مخطط لهاواشنطن مقرا لها وتنسق المشروع ان من المتو

وقال ربحي الشيخ نائب رئيس هيئة المياه ان مسلحي حماس استولوا على المبنى الرئيسي عند الظهيـرة                 
االربعاء وأكدوا انهم يتصرفون بناء على اوامر من حكومة اسماعيل هنية المقالـة فـي غـزة ووزارة                  

  .الداخلية التابعة لها
ل بالبنك الدولي ان وحدة تابعة لهيئة المياه الفلسطينية تشرف مباشرة على مشروع الـصرف               وقال مسؤو 

وقال المسؤول ان الوحدة ال تـزال تقـدم تقاريرهـا            .الصحي تقيم في مبنى اخر لم تستول عليه حماس        
 . مباشرة الى حكومة عباس وليس الدارة حماس في غزة

  6/6/2008القدس العربي 
  

   يتولى التحقيق اللبناني والجيشمخيم عين الحلوةنتحاري ليس من اال : المقدحمنير .28
في صيدا  [ في أول تعليق مباشر له على ما حدث عند نقطة الجيش اللبناني في تعمير عين الحلوة                  : صيدا

مساء السبت الماضي، أعلن قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد منير المقـدح أن               ] جنوب لبنان 
: وقـال . ما جرى ضد الجيش اللبناني عمل مدان من قبل شعبنا ومن قبل كل القوى والفصائل الفلسطينية               

 تحقيقاً بهذا   معلوماتنا اقتصرت على ما صدر عن الجيش اللبناني والذي يجري         . ال معلومات دقيقة لدينا   "
ونؤكد . ، وكذلك هناك موقوفون يتم التحقيق معهم      ]اللبناني [الشأن، خاصة وان الجثة موجودة لدى الجيش      

ان الشخص الذي قُتل ليس من عين الحلوة، خاصة وانه بعد نشر صور الجثة واسم صاحبها لم يثبت ان                   
  ".له عائلة في المخيم، ونحن في انتظار نتائج التحقيقات

ك في ختام اجتماع موسع للفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية واالسالمية ولجنة المتابعة في منزل              جاء ذل 
  . العميد المقدح بحضور ممثلين للجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا

  6/6/2008المستقبل 
  

   من مفترق الحسم في غزةنحن كما يبدو قريبون جداً: اولمرت .29
أولمرت قبل إقالع طائرته في طريق  رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود قال: دألفت حدا، حسن عبد الحليم

نحن كما يبدو قريبون جدا من مفترق : "العودة من الواليات المتحدة للصحفيين الذي رافقوه في الطائرة



  

  

 
 

  

            16 ص                                   1100:         العدد                  6/6/2008الجمعة : التاريخ

 لدينا مشكلة حقيقية وتحدثت عنها: " وقال أولمرت الذي أنهى زيارة للواليات المتحدة". الحسم في غزة
كما يبدو، نحن أقرب حاليا إلى عملية عسكرية من . خالل محادثاتي مع المسؤولين في الواليات المتحدة
إسرائيل ال تتحفز لشن حملة عسكرية في : "وأضاف ".أي تسوية، نحن قريبون من مفترق حسم في غزة

قت الحالي ما الذي شروط إسرائيل لم تنضج بعد، وال أعرف في الو. قطاع غزة، إال أنها ال ترتدع منها
وفي المحادثات التي أجراها أولمرت يوم أمس مع المرشحين لرئاسة الواليات  ".تعرضه حماس علينا

الوضع في الجنوب ال يطاق، وإسرائيل ستعمل على تغييره، "المتحدة باراك أوباما وجون ماكين، قال إن 
ما عن طريق عملية عسكرية إذا إما عن طريق ترتيب األوضاع في حال استجابت حماس لشروطنا، وإ

 ".لم يكن هناك مناص
  6/6/2008 48عرب

  
  يهدد بإقالتهم" كاديما"يؤيدون دعم اقتراح حل الكنيست و" العمل"وزراء  .30

" العمل" حزب البرلمانية يوئيل حسون على تهديد" كديما"رد رئيس كتلة حزب :  أسعد تلحمي-الناصرة 
على هذه الخطوة، فإن رئيس " العمل"قال إنه في حال أقدم نواب  بتهديد أعنف، و" ليكود"بالتصويت مع 

تبكير االنتخابات سيقود إلى " العمل"وبحسب حسون، فإن دعم . الحكومة لن يتردد في إقالتهم من الحكومة
وفي هذه الحال، لن نسمح لباراك بأن يخوض االنتخابات من موقع وزير للدفاع، ولدينا "انتخابات فعالً، 

في أعقاب قرار ثالثة من المتنافسين " العمل"ويأتي تصعيد نواب  ". أكفاء لتولي هذا المنصبفي الحزب
 من 17عدم إجراء انتخابات لزعامة الحزب قبل ان يقوم محامو اولمرت، في " كديما"على زعامة حزب 

  .الشهر المقبل، باستجواب مضاد لتاالنسكي ومحاولة تفنيد ادعاءاته ضد رئيس الحكومة
باتخاذ " كديما"تحدياً لزعيم الحزب وزير الدفاع ايهود باراك الذي طالب " كديما"قرار " العمل"بر واعت

إن الحزب " كديما"وقالت أوساط في . في الحكومة" العمل"خطوات سريعة الستبدال اولمرت شرطاً لبقاء 
  .داخليةأو غيره أمورا تتعلق بشؤونه ال" العمل"لن يقبل على نفسه أن يملي عليه زعيم 

مواصلة اولمرت (القرار حسم والوضع الحالي "البرلمانية أن " العمل"وكان باراك أعلن في اجتماع لكتلة 
لكننا لن نتردد في دعم اقتراحات ... نحن مع استقرار الحكم... ال يمكن أن يستمر) ترؤس الحكومة

" كديما" للحزب ايتان كابل من جهته، أمهل األمين العام". قانون ألحزاب أخرى لتقديم االنتخابات
قبل أن ندعم اقتراح قانون تبكير "أسبوعين الى ثالثة التخاذ قراره في شأن اختيار خلف ألولمرت 

  ".االنتخابات ألننا جديون في مطلبنا
اليميني المتحمس النتخابات عامة تعيده الى الحكم بحسب كل االستطالعات، أنه في " ليكود"وأعلن حزب 
 الشهر الجاري مشروعه 25 أو 18سيطرح على الكنيست في "جاد في تهديده، فإنه " العمل"حال تبين أن 

" شاس"، فإن نواب حركة "العمل"وفي حال دعمه  .لتبكير االنتخابات الذي تدعمه غالبية قوى المعارضة
راءة الدينية الذين يبحثون عن سبيل لمغادرة االئتالف الحكومي، سيصوتون مع المشروع إلقراره بالق

الذي يدير الحركة تبنى توصية الزعيم السياسي للحركة نائب رئيس " مجلس الحاخامات"وكان . التمهيدية
  .الحكومة ايلي يشاي بدعم تبكير االنتخابات في حال لم تقر الحكومة رفع مخصصات األطفال

النتخابات حتى يسعى منافسها األساسي وزير النقل الجنرال في االحتياط شاؤول موفاز إلى إرجاء او
ويسعى موفاز . والفوز بزعامة الحزب" كديما"المقبل أمالً منه في تعزيز شعبيته داخل ) سبتمبر(أيلول 

إلى قيادة حكومة جديدة برئاسته بدال من تبكير االنتخابات، وهو يبني حساباته على عدم وجود رغبة 
كما يعّول موفاز . العات أنه خاسر فيهابالذهاب إلى انتخابات مبكرة تؤكد االستط" العمل"حقيقية لدى 

في حكومة برئاسته نظراً الى مواقفه اليمينية التي تتناغم ومواقف الحركة ومقابل رفع " شاس"على بقاء 
المتطرف إلى حكومة برئاسة " إسرائيل بيتنا"كما ال يستبعد إمكان إعادة حزب . مخصصات األطفال

  .وزعامته" كديما"
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، وانه خالفاً لما "كديما"رية عن اولمرت أنه سيسعى إلى تهدئة األوضاع داخل ونقلت وسائل إعالم عب
  .نشر ليس راغباً في إجراء انتخابات تمهيدية لزعامة الحزب

  6/6/2008الحياة 
  

  اشنطن توافق على قائمة المشتريات الحربية اإلسرائيلية: يديعوت .31
مـصدر  "ى موقعها على االنترنت، عن      عل" يديعوت أحرنوت " نقلت صحيفة    : برهوم جرايسي  -الناصرة

، قوله إن الرئيس األميركي جورج بوش وافق على قائمـة           "كبير جدا في حاشية رئيس الحكومة أولمرت      
  .المشتريات الحربية اإلسرائيلية

 وهي من   F-35، إن القادة األميركان وافقوا على بيع إسرائيل طائرات من طراز            "المصدر الكبير "وقال  
 تطورا في العالم، وبإمكانها القيام بعدة مهمات في آن واحد، ولديها سرعة تنقـذها مـن                 أكثر الطائرات 

  . مليون دوالر80الرادارات، وتبلغ كلفة الواحدة منها 
كذلك وحسب المصدر ذاته، فإن المصدر ذاته قال إن القادة األميركان وافقوا من حيث المبدأ على بيـع                  

متطورة جدا إلى درجة أن الواليات المتحدة ترفض حتى اآلن          ، وهي   F-22إسرائيل طائرات من طراز     
واعتبر المصدر أن إسرائيل حققت إنجازا استراتيجيا بموافقـة قـادة البيـت              .بيعها ألي جيش في العالم    

 4700األبيض على شمل إسرائيل بشبكة الرادارات األميركية بعيدة المدى، التـي يـصل مـداها إلـى          
 1300، التي تبعد عـن إسـرائيل        "الوقاية من الصواريخ اإليرانية   " في إطار    كيلومتر، وتريدها إسرائيل  

  .كيلومتر
  6/6/2008الغد األردنية 

  
  "كاتيوشا"المضاد للدبابات و" فاغوت"صاروخ : "اسرائيل"مفاجأتان في غزة تثيران قلق  .32

األمن االسرائيلية االسرائيلية ان مفاجأتين أثارتا أول من امس قلق قوات " معاريف"ذكرت صحيفة  -غزة
وتتمثل األولى في إطالق صاروخ موجه ضد الدبابات للمرة األولى من . العاملة على حدود قطاع غزة

عثر على بقاياه أول من امس في منطقة الجدار " فاغوت"القطاع، وهو صاروخ روسي الصنع من طراز 
ملمترات للمرة األولى أول من  107بقطر " كاتيوشا"أما الثانية فتتمثل في إطالق صاروخ . الحدودي

وتشبه هذه الصواريخ تلك التي تطلق من الجنوب اللبناني على اسرائيل منذ عشرات السنين، . امس
  ".نيتفوت"و ) اشكلون(التي أطلقت على عسقالن " غراد"وتختلف عن صواريخ 

  6/6/2008الحياة 
  

  ع غزةخطة اسرائيلية تهدف الى القضاء على التهديد الصاروخي من قطا .33
الفلسطينية على موقعها اإللكتروني أمس أن مصادر مطلعة " المنار"نقلت صحيفة : عبدالقادر فارس-غزة

أكدت لها نقال عن موظفين كبار في ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي أن ايهود اولمرت سيعرض خالل 
لى التهديد الصاروخي القادم لقاءاته مع المسؤولين االمريكيين خطة اسرائيلية أمنية تهدف الى القضاء ع

 .من الجنوب والواقع الخطير في قطاع غزة
إلعادة الهدوء الى التجمعات السكنية "  يوم100خطة الـ"وقالت المصادر إن الخطة تحمل اسم 

االسرائيلية في الجنوب وهي خطة أعدتها رئاسة هيئة اركان جيش االحتالل اإلسرائيلي قبل اشهر وتم 
ى اولمرت الذي حملها معه الى واشنطن لعرضها على بوش للحصول على تأييد تسليمها مؤخرا ال
وكشفت المصادر أن اذرع الجيش واألمن المختلفة قامت بالتدرب على الخطة . الجانب االمريكي

  . المذكورة الستئصال ما اسمته ببنية حركة حماس
 6/6/2008عكاظ 
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  حوار مع حماس االسرائيلية لم تنتقد دعوة عباس الى الالحكومة .34

لم تنتقد الحكومة االسرائيلية دعوة عباس الي الحوار مـع   :وليد عوض واشرف الهور – غزة   -رام اهللا   
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية اري ميكيل لوكالـة           .حماس التي تعتبرها حركة ارهابية    

سنقول . و شريكنا في عملية السالم  فرانس برس ال مصلحة لنا في تغذية جدل علني مع عباس في وقت ه             
  .له وجها لوجه ما لدينا لنقوله 

  6/6/2008القدس العربي 
 

  محللون إسرائيليون يشككون بنجاح أوباما في استجداء الصوت اليهودي .35
يـذكرنا  "وصفت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسـرائيلي، أن خطـاب أوبامـا    :  برهوم جرايسي  -الناصرة

في سنوات غابرة، إنه خطاب صهيوني بكـل        ) اليميني المؤسس لحزب الليكود   (بخطابات حزب حيروت    
  ".ما في الكلمة من معنى

إال أن هذا الخطاب الذي أعلن فيه دعمه لبقاء القدس محتلة تحت سيطرة إسرائيل ورفض ضمني لحـق                  
، حسب مـا    عودة الالجئين الفلسطينيين، لم يسعفه بالحصول على الصوت اليهودي في الواليات المتحدة           

  .محللين إسرائيليين
لقد حاول أوباما إعادة بنـاء      "اإلسرائيلية،  " هآرتس"فقد كتب المحلل السياسي شموئيل روزنر في صحيفة         

التي ال نعرف كم، فهو يبذل جهودا واضحة لجذب هـذا الجمهـور،   ... عالقاته مع الجالية اليهودية للمرّ   
كوك المحافظين اليهود تجاه أوبامـا، تعكـس شـكوك          العتبارات حزبية، ولكن أيضا جوهرية، ولكن ش      

  ".الكثيرين من الناخبين المحافظين األميركان تجاه أوباما والحزب الديمقراطي
من السهل التعامل بسخرية مـع الخطـاب        "، عوفر شيلح،    "معاريف"ويكتب المحلل السياسي في صحيفة      

 أوباما في خطابه هذا بدأ في جمع معسكره من          الصهيوني الذي ألقاه باراك أوباما في مؤتمر إيباك، ولكن        
جديد، ولكن أيضا معسكر هيالري كلينتون، الذي قد يفضل التـصويت لجـون مـاكين، مثـل النـساء                   
والمواطنين من الشرائح الوسطى وأقل، وبطبيعة الحال اليهود أيضا، الذين قـوتهم الحزبيـة، والماليـة                

  ."واإلعالمية، ال يمكن قياسها بعدد األصوات
وحسب الصحيفة، فإن القلق في إسرائيل نابع من أن أوباما هو شخص مجهول ليـست لديـه التجربـة                   

فهو يطلق العبارات الصحيحة تجاه إسرائيل ولكن ليس لديه التجربة التي تـسمح إلسـرائيل               "السياسية،  
أية إدارة يتم   "ن  ولكن جلسة البحث في وزارة الخارجية توصلت في النهاية إلى استنتاج بأ            ".بالحكم عليه 

انتخابها للبيت األبيض ستوظف اهتمامهم وجهودها تجاه العراق وإيران، أكثر من الملف الفلسطيني، وأن              
، "كل إدارة تنتخب ستفضل بداية اختيار المسار الدبلوماسي أمام إيران قبل التفكير بالخيـار العـسكري               

 ".يديعوت أحرنوت"حسب 
  6/6/2008الغد األردنية 

 
  ينفي وجود صفقة لإلفراج عن نسر مقابل األشالء أولمرت .36

نفى رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت، من واشنطن أمس، أن تكون عملية اإلفـراج عـن                : أ ب 
  . األسير نسيم نسر جزءا من عملية تبادل األسرى مع حزب اهللا

موضحا أن إسرائيل فوجئت    وقال أولمرت، في واشنطن، انه تم اإلفراج عن نسر بعد انتهاء محكوميته،             
  . بتسلم أشالء الجنود، مشددا على انه ال توجد صفقة أو تنسيق حول الموضوع قبل اإلفراج عن نسر

  6/6/2008السفير 
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  67منذ نكسة العام  ألف معتقل 800 شهيد و7000: تقرير .37
ـ  لمناسبة ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أمس        :وفا  قتلت  "إسرائيل"ن  لنكسة، أ ل 41 الذكرى ال

 ألف منذ احتاللها للضفة الغربية      800 ألفاً، واعتقلت    160 فلسطيني، وجرحت أكثر من      7000أكثر من   
 1540 بلغعدد شهداء االنتفاضة األولى       أن رئيس الجهاز لؤي شبانة   وأوضح  . 67وقطاع غزة في العام     

 60 شخصاً، واعتقال    5438استشهاد   إلى   ى ألفاً، فيما أدت انتفاضة األقص     116 في حين اعتقل  شخصاً،  
 داخـل المعـتقالت    وااستشهد معتقل   200الفتاً إلى أن أكثر من      .  طفل 300ألف مواطن، بينهم أكثر من      

من مساحة فلسطين   % 68ن اإلسرائيليين يسيطرون على     وبّين من جهة أخرى أ     .اإلسرائيلية منذ النكسة  
 مستعمرة، يعيش فيها نحـو      144 بلغ عدد المستعمرات     ،2007 أنه بحلول نهاية العام      مضيفاً. التاريخية

أما بالنسبة لجدار الفصل فبّين أنه      . منهم في القدس المحتلة   % 55  مشيراً إلى أن   نصف مليون مستوطن،  
ـ     % 15يلتهم نحو   " ـ   كما أن   .  تجمعاً سكنياً  180من الضفة الغربية، متسبباً بالضرر ل  هالجزء الغربي من

 ستعزل عبر الجـزء الـشرقي منـه        "إسرائيل"مربعاً من الضفة، الفتاً إلى أن        كيلومتراً   733يعزل نحو   
 هدمت ثـالث    "إسرائيل" أن    على صعيد آخر،   وأوضح. سلة فلسطين الغذائية  التي تشكل   منطقة األغوار،   

 مسكن في القدس منذ احتاللها، الفتاً إلى أن األشهر الثالثة األولى مـن              8500قرى بكاملها، وأكثر من     
 منـزالً   61 كان بينهـا     2007 عملية هدم في العام      107 مبنى، مقارنةً مع     124هدم  ، شهد   2008 العام

لم يسلم قطاع التربية من االنتهاكـات       كما  .  طفالً 135 فلسطينياً، بينهم    435مأهوالً، ما أدى إلى تشريد      
تـم  بينما  ،  2006عام   ال حتى ربيع   مدرسة وجامعة  12  ُأغلق بأوامر عسكرية   أن االحتالل اإلسرائيلية، إذ   

 طالبـاً مدرسـياً أو      845استشهد برصاص االحـتالل     في حين    مدرسة إلى ثكنات عسكرية،      43تحويل  
  .جامعياً

  6/6/2008السفير 
  

   تخطط لبناء مدينة للمتدينين اليهود في قلب المثلث العربي"سرائيلإ" .38
المثلث ذي الكثافة السكانية العربية      لتوسيع بلدة يهودية في قلب       "سرائيلإ"تخطط   : ماجدة البطش  -القدس  

 العربية في وادي    ىراضي عدد من القر   أ ىوبناء مدينة تستقطب عشرات اآلالف من اليهود المتدينين عل        
 الـف   250 نحـو     يبلغ عدد سكان منطقة المثلث العرب     فيما تجدر اإلشارة إلى أن       .م الفحم أعارة قرب   

هـالي متابعـة قـضية مـصادرة        أل الذي كلف من قبل ا      المحامي توفيق جبارين   بّينمن جهته،    و .نسمة
 ى الف نسمة عل   200 الف وحدة سكنية تتسع لـ       30المدينة ستتكون من    يظهر أن   المخطط  أن   ،راضيهمأ

  . االف وحدة سكنية هذا العام6 بناء ىلإ  أيضاًن المخطط يشير أ، موضحاً دونما8575ًمساحة 
  6/6/2008القدس العربي 

  
  يطالب باستئناف تزويد قطاع غزة بالوقودإلسرائيلية ترد التماساًالعليا االمحكمة  .39

 تقدمت به تسع منظمات حقوق إنسان طالبت فيه بتجديد تزويد ردت المحكمة اإلسرائيلية العليا التماساً
بالنظر للوضع األمني ووجود إنذارات لعمليات و هنأ القضاة اعتبرو .قطاع غزة بالوقود وزيادة الكمية

زام من جانبها بمنع حدوث كارثة لتتكما أنها  تتخذ التدابير المعقولة لنقل الوقود، "إسرائيل"، فإن تفجيرية
فقد الملتمسون أما .  حماس مسؤولية عدم تزويد القطاع بالوقود القضاةحملحيث . قطاعالنسانية في إ

  .القوانين الدولية بما يتنافى مع ، جماعياًأن المحكمة العليا تشرعن عقاباًمن جهتهم اعتبروا 
  5/6/2008 48عرب
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  ةة في غزمنية للحكومة المقالأ في قصف طائرات االحتالل الهداف جريحا13ًشهيد و .40

خرون بجراح بيـنهم    آ 13صيب  أ استشهد و  ذكرت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم أن فلسطينياً       : غزة
ع للحكومة المقالة، غرب بلدة بيـت       طفل رضيع في قصف إسرائيلي استهدف موقعاً لألمن الداخلي، التاب         

  .طالق نار نفذها جيش االحتالل شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزةإوعمليات ، الهيا شمال قطاع غزة
  6/6/2008وكالة سما 

  
  قطاع غزةلفي قصف إسرائيلي  وتدمير ورشة للحدادة استشهاد طفلة .41

سرائيلية شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع إاستشهدت طفلة فلسطينية واصيبت والدتها فى غارة : ألفت حداد
طالق نار كثيف وغطاء جوى إليات عسكرية احتاللية فى البلدة المذكورة وسط آعدة فيما توغلت  .غزة

ن جرافات االحتالل شرعت بتجريف مساحات واسعة إحسب شهود عيان فبو .من المروحيات الهجومية
قامت الطائرات الحربية اإلسرائيلية ة أخرى ومن جه .من االراضى الزراعية وهدم عدد من المنازل

ها أدى إلى تدمير، مما  ورشة حدادة في حي الدرج وسط مدينة غزةى األقل علىبإطالق صاروخ عل
 يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف ، دون أنبشكل كامل فيما لحقت أضرار مادية بالبيوت المجاورة

  .المواطنين
  5/6/2008 48عرب

  
 قطاعالالبون االمم المتحدة بالضغط على االحتالل لفتح معابر يطفي غزة المعاقون  .42

 خالل مسيرة حاشدة نظمها أول من  الفلسطينيونطالب المعاقون والجرحى: سمير حمتو -شمال غزة 
قطاع الاألمم المتحدة بالتدخل السريع من أجل فتح معابر  أمس، تجمع مؤسسات التأهيل في شمال غزة

 على معبري بيت حانون ورفح جنوب، منددين بممارسات االحتالل التي المحاصر، وتسهيل حركتهم
  .تضاعف من معاناتهم

  6/6/2008الحياة الجديدة 
  

   يتظاهرون ضد الجدار الفاصل في الضفة الغربية بلدة قفينهاليأ .43
تظاهر مئات من سكان بلدة قفين شمال طولكرم فـي الـضفة الغربيـة              : ا ف ب   -  عماد سعادة  - قفين
 الجدار الفاصل الذي بات يمنعهم من       ى عل  احتجاجاً ،جانبسرائيليين واأل  عدد من المتطوعين اإل    ةشاركبم

% 85  التهم الجدارأن  عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار ايمن حرشه         وأوضح   .راضيهمأ ىلإالوصول  
  االراضـي  من اصحاب % 70رفض منح تصاريح لنحو     ي ، مبيناً أن االحتالل    الزراعية ةبلدالمن اراضي   

  .منيةأ بحجج للوصول إلى أراضيهم
  6/6/2008القدس العربي 

  
  بيت لحم  في منزال20ًسلم اخطارات هدم لـ ي في الخليل وقتل شاباًياالحتالل  .44

مس في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية فيما اصيب         أ قتل جيش االحتالل شاباً   :  وليد عوض  -رام اهللا   
 أثناء اشتباك مسلح وقع بين عائلتين       وذلك. ل برصاص قوات االحتالل    مواطنين اخرين في بلدة حلحو     3

 العائلتين أطلقوا   ىحدإزعم االحتالل أن مسلحين فلسطينيين من        حيث   .في منطقة جبل جوهر في المدينة     
 إلـى   الجيشمما دفع    اختراق الرصاص الحي اليهودي المجاور،       ىلإ ىالنار أثناء الشجار األمر الذي أد     



  

  

 
 

  

            21 ص                                   1100:         العدد                  6/6/2008الجمعة : التاريخ

 17سفرت عن اعتقـال     أ شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في الضفة الغربية          ىناحية اخر ومن   .الرد
   . بينهم فتاة من منطقة بيت لحممواطناً

 منزال غرب مدينة بيـت      20قوات االحتالل سلمت اخطارات هدم ألصحاب       أن   فيما ذكر في سياق آخر    
  .بحجة عدم الترخيص لحم

  6/6/2008القدس العربي 
  

 يغلق جمعية خيرية في الخليل ويصادر ممتلكاتها االحتالل  .45
مس محتويات جمعية خيرية مقربة من حمـاس فـي          أصادر الجيش اإلسرائيلي صباح     :  د ب ا   -الخليل  

وأكد الشهود أن عمليات المصادرة     . مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأمر بإغالقها لمدة ثالث سنوات         
ب اإلدارية، باإلضافة ألجهزة الحاسوب والملفات والوثائق الخاصـة         طالت األثاث المدرسي وأثاث المكات    

  .بالجمعية وطلبة المدرسة
  6/6/2008الدستور 

  
  دون تهمة في سجن راموندارياًإ  أسيرا20ً تحتجز "سرائيلإ": مانديالمؤسسة  .46

 20 تحتجز  ذكرت مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين أن سلطات االحتالل: وفا-رام اهللا 
ناشد األسرى قد و . دون تهمة أو محاكمة في سجن رامون وسط ظروف اعتقاليه صعبة ادارياًأسيراً

  .سرائيلية الصارخة لحقوقهماالداريون مانديال وكافة المؤسسات متابعة قضاياهم وفضح االنتهاكات اإل
  6/6/2008الحياة الجديدة 

  
 ن الثانوية العامة إلى المعتقلينسلطات االحتالل تمنع إدخال كتب خاصة بامتحا .47

أن سلطات ، فرع فلسطين/  أكد خالد قزمار محامي الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: وفا-رام اهللا 
االحتالل منعت إدخال كتب الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا إلى األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون 

  .تحانات  الثانوية العامة المقرر أن تبدأ بعد أيام قليلةاإلسرائيلية، الذين ينوون التقدم الم
  6/6/2008الحياة الجديدة 

  
  حقق فوزاً بعدة جامعات في انتخابات مجاس الطلبةت 48أراضي  في يةالسالم الحركةا .48

 داخل الخط المكونة من اعضاء القسم الشمالي من الحركة االسالمية" الرسالة"حصلت كتلة : تل ابيب
 مقاعد من مجموع 7 انتخابات مجلس الطلبة العرب في الجامعات العبرية في القدس على ، فياألخضر

على رئاسة مجلس الطلبة العرب وذلك في " اقرأ"ما في جامعة حيفا فقد حصل رئيس كتلة  أ. مقعدا17ً
  .اعقاب حصول كتلته على خمسة مقاعد

  6/6/2008القدس الفلسطينية 
  

    " إسرائيلية"لصالح جهات سطيني بقضايا مالية استهداف صندوق االستثمار الفل .49
ن قيمـة  أكشف مدير عام صندوق االستثمار الفلسطيني محمد مصطفى عـن     : منتصر حمدان  - رام اهللا 

رفعت قضايا ضـد الـسلطة      " اسرائيلية"مجموعة القرارات الصادرة عن محاكم أمريكية لصالح جهات         
مر الذي يجعل هذه الجهات تبـدأ باسـتهداف صـندوق           الفلسطينية، تصل إلى مليار دوالر أمريكي، األ      

االستثمار الفلسطيني ومالحقته لتحصيل هذه األموال على الرغم من أن الصندوق شركة مساهمة عامـة               
  . وادارياًمستقلة مالياًومحدودة 
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  6/6/2008الخليج اإلماراتية 
  
  

 ي الفلسطيني الروسالتعاون  قادر على المساهمة في توسيع قطاع األعمال: المصري .50
أعلن رئيس منتدى فلسطين منيب المصري خالل لقائه مع نائب وزيـر الخارجيـة الروسـي                : موسكو

 الفلسطيني مستعد للمساهمة في تطـوير التعـاون الروسـي           قطاع رجال األعمال  الكسندر سلطانوف أن    
  .الفلسطيني

  6/6/2008 نوفوستيوكالة 
  

 في سياسة بناء المستوطنات" رائيلإس"العاهل األردني يحذر من مخاطر استمرار  .51
حذر العاهل االردني عبد اهللا الثاني من مخاطر استمرار إسرائيل في سياسة بناء  :لندن، عمان

 وأكد خالل .المستوطنات وما يشكله هذا األمر من تهديد لحقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة
 داوننغ ستريت في لندن، 10طاني غوردن براون في مباحثات أجراها، امس، مع رئيس الوزراء البري

أن السالم والعيش بأمن واستقرار في المنطقة لن يتحقق مع استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات 
وحسب بيان للديوان الملكي االردني فقد بين عبد اهللا الثاني  .وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية

دولية التي بذلت خالل األشهر السابقة لتحقيق تقدم في عملية السالم، داعيا أهمية البناء على الجهود ال
المملكة المتحدة إلى تكثيف مساعيها في إطار محيطها األوروبي وعلى المستوى العالمي لدعم الجانبين 
الفلسطيني واإلسرائيلي للمضي في طريق السالم والوصول إلى اتفاق يعالج مختلف قضايا الوضع 

وقال إن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في  .النهائي
وثمن خالل اللقاء الجهود التي  .التحرر واالستقالل هو السبيل الوحيد لبناء شرق أوسط آمن ومستقر

 .فلسطينيتبذلها المملكة المتحدة لدعم السلطة الفلسطينية لتحسين الظروف المعيشية للشعب ال
  6/6/2008الشرق األوسط 

  
  مع أوروبا" إسرائيل"مصر تنفي عرقلة تعاون  .52

اتهامات رسمية لها بمحاولة إفشال " إسرائيلية"سخرت القاهرة، أمس، من ترديد مصادر سياسية : القاهرة
واالتحاد األوروبي، رداً على تجميد أموال المساعدات " إسرائيل"اتفاق رفع مستوى التعاون بين 

، "غير صحيحة وعارية تماماً من الحقيقة"وقال مسؤول مصري، إن هذه االتهامات . ألميركية لمصرا
في إقناع االتحاد األوروبي بإبرام اتفاق للتعاون األمني معها كخطوة " إسرائيل"سبب إخفاق "مؤكداً أن 

تفاق على عالقاتهم مع النضمامها إلى االتحاد الحقاً، يرجع إلى تخوف األوروبّيين من تداعيات هذا اال
محاولة إسرائيل االنضمام إلى "وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ". العالم العربي

  ".االتحاد األوروبي أمر يخص الطرفين
  6/6/2008االخبار اللبنانية 

  
  قهوتعرب عن استعدادها للمساعدة في تحقي.. سوريا تتلقى بارتياح الدعوة للحوار الفلسطيني .53

سـوريا تلقـت    "صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية بـأن          :  د ب أ ، أ ف ب       -دمشق  
وأضـاف   ".بارتياح دعوة رئيس عباس للحوار الفلسطيني، وكذلك ترحيب حركة حماس بهـذه الـدعوة             

 الفلسطيني علـى أسـاس إعـالن        -سوريا تحث الطرفين على استئناف الحوار الفلسطيني        "المصدر أن   
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سوريا بصفتها تترأس القمـة العربيـة،       "وأكد أن    ".والمبادرة اليمنية وقرار القمة العربية بدمشق     صنعاء  
  ".تعرب عن استعدادها للمساعدة في تحقيق هذا الحوار وإنجاحه صوناً للحقوق الوطنية الفلسطينية
  6/6/2008الدستور 

  
  

  القاهرة ال تعارض استضافة الحوار الفلسطيني :  مصريةمصادر .54
خصوصاً لو ضمنّا "قالت مصادر مصرية إن القاهرة ال تعارض استضافة الحوار : اهرة، فتحي صباحالق

  ". نجاحه
  6/6/2008الحياة 

  
 مجلس الجامعة العربية يبحث مخطط تهويد القدس .55

/  حزيران15يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعاً طارئاً، يوم : القاهرة
الشرسة التي " اإلسرائيلية"و الجاري، لبحث التحرك العربي لمواجهة تصاعد الهجمة االستيطانية يوني

تهدف إلى تهويد مدينة القدس وعزلها عن بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة، من خالل بناء آالف 
 وأكدت .الوحدات السكنية في األراضي المحتلة في القدس ومحيطها وفي الضفة الغربية بشكل عام

سواء في سياستها االستيطانية أو ". إسرائيل"األمانة العامة للجامعة أن التصعيد المستمر من قبل 
هو دليل قاطع على عدم جدية "انتهاكاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة بعد مؤتمر أنابوليس 

ضها من خالل استمرار هذه واستهتارها بعملية السالم برمتها، بل وانها تعمل على تقوي" إسرائيل"
السياسة غير المسؤولة والتي تنتهك القرارات الدولية ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي اإلنساني 
واتفاقية جنيف الرابعة، وترمي إلى التهرب من التزاماتها التي ترتبت عليها في خريطة الطريق 

للجنة الرباعية الدولية، وبشكل خاص ودعت األمانة، مجلس األمن وا". وتفاهمات مؤتمر أنابوليس
من أجل وقف هذه االنتهاكات الخطيرة، ورفض االدعاءات "الواليات المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها 

كافة بشكل حازم، حتى ال تفقد عملية السالم التي بدأت بعد مؤتمر أنابوليس أي " اإلسرائيلية"والتبريرات 
  ".معنى أو مضمون تبقى لها

  6/6/2008ماراتية االتحاد اإل
  

 الشريدة يسلم رسالة لمساعدة األمين العام لالمم المتحدة حول اوضاع الفلسطينيين في غزة  .56
التقى رئيس لجنة السجون والمعتقالت في المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  : ماضي عيسى-عمان 

 ريتانا وينتر، حيث سلمها رسالة المحامي عبدالكريم الشريدة بمساعدة األمين العام لالمم المتحدة القاضية
من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان الطالعها على تطورات الوضع هناك، وطلب مساعدتها في الدفاع 
عن األطفال والنساء والشيوخ في األراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة، وبدورها أبدت 

وتم . ع الجهات المعنية في جنيف ومجلس األمنالقاضية اهتماما باألمر ووعدت بمتابعة الموضوع م
أثناء اللقاء الحديث حول الوضع اإلنساني الصعب في القطاع وعدم توفر األدوية والغذاء، باالضافة إلى 
عدم قدرة األطفال على الذهاب للمدارس وانقطاع الماء والكهرباء والوقود مما يشكل مخاطر كبيرة 

 .يتعرض لها اإلنسان الفلسطيني
  6/6/2008لدستور ا

  
    عن مبادرته للحوار مع حماس تتصل بعباس مستفسرةواشنطن .57
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سارعت واشنطن أمس إلى االتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس :  جو معكرون-واشنطن 
وعلق المتحدث باسم وزارة . لالستفسار عن مبادرته المفاجئة بالدعوة إلى الحوار مع حركة حماس

ن ماكورماك، على هذا االتصال، قائال إن رايس أجرته كعادتها بشكل منتظم الخارجية األميركية شو
لقد بحثا في خطاب الرئيس "، مضيفا "لمعرفة أين وصلت محادثات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين"

لقد جدد عباس التأكيد في خطابه، كما في محادثاته مع وزيرة الخارجية األميركية، أن "وتابع ". عباس
باختصار، يجب أن تعود حماس عن انقالبها "، مضيفاً "الشروط المسبقة ألي حوار مع حماس لم تتغير

في غزة وأن تعترف بأن فتح هي التي تدير الحكومة الفلسطينية وأن تحترم االتفاقات التي وقعتها منظمة 
  ". التحرير الفلسطينية

  6/6/2008السفير 
  

  أو الوحدة في ما بينهم" اسرائيل"سالم مع لالختيار بين اعلى الفلسطينيين ا :ماكوفسكي ديفيد .58
المحافظ " معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى"وصف مدير مشروع عملية السالم في الشرق األوسط في 

وقد تؤثر في العالقات األميركية " خطأ"، خطوة عباس بأنها "السفير"ديفيد ماكوفسكي، في حديث مع 
على الفلسطينيين االختيار بين اتفاق سالم مع "وقال إن . نطن الى السلطةالفلسطينية ومساعدات واش

مشيرا الى انه يمكن تجاوز " أو الوحدة في ما بينهم، ال أعتقد أن بإمكانهم الحصول على االثنين" اسرائيل"
المفاوضات بدأت حين توقف اتفاق مكة، والمفاوضات "أضاف ان . هذا االمر اذا غيرت حماس موقفها

  ". توقف مع توقيع اتفاق مكة ثانست
  6/6/2008السفير 

  
     أشهر 6 يؤجل نقل السفارة إلى القدس بوش .59

أصدر الرئيس األميركي جورج بوش، أمس، مذكرة إلى وزارة الخارجية أمر فيها بتأجيل : يو بي آي
، في مذكرة وقال بوش.  أشهر6من تل أبيب إلى القدس المحتلة " إسرائيل"نقل السفارة األميركية في 

أعتبر أنه من الضروري، من أجل حماية مصالح "صادرة عن البيت األبيض، إلى وزارة الخارجية 
، لكنه أكد أن "األمن القومي للواليات المتحدة، أن أعلق لفترة ستة أشهر خطط نقل السفارة إلى القدس

  ". إدارتي تبقى ملتزمة ببدء عملية نقل سفارتنا إلى القدس"
  6/6/2008السفير 

  
  " إسرائيل"البرلمان األلماني يحتفل بـ .60

دعا رئيس البرلمان األلماني إلى جلسة خاصة لتجدد األحزاب األلمانية تأييدها  : سمير عواد-برلين 
وألقى اثنا عشر متحدثاً .  سنة على تأسيس الدولة العبرية60وكانت الدعوة بمناسبة مرور " إسرائيل"لـ

وقال وزير الخارجية . ، كل حسب مكياله"إسرائيل"كلمات أشادوا فيها بـباسم أحزاب الحكم والمعارضة 
لقد تحولت المسؤولية : "شتاينماير قبل توجهه إلى الشرق األوسط في الجولة الثامنة منذ استالمه منصبه

في " إسرائيل"، في إشارة إلى مسؤولية تاريخية أللمانيا بشأن حق "تجاه الماضي إلى واجب في المستقبل
 وقال بيتر شتروك رئيس الكتلة االشتراكية إن جرائم النازية .بقاء وأن هذا أحد مفاهيم الدولة األلمانيةال

وأشار إلى أن عالقة ألمانيا مع الدولة " إسرائيل"األلمانية ضد اليهود أهم سبب وراء مساندة ألمانيا لـ
فرض نفسها علي سياسة ألمانيا تجاه العبرية لن تصبح يوما عادية في تلميحة إلي أن عقدة الذنب ستظل ت

  ". إسرائيل"الدولة العربية وتمنعها من انتقاد جرائم 
  5/6/2008الراية القطرية 
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  القدس جزء من المفاوضات :  يخفف من حدة خطابهأوباما .61
خفف المرشح الديموقراطي النتخابات الرئاسة االميركية باراك اوباما امس، من حدة : رويترز، ا ف ب

امس االول، ) ايباك( في خطابه امام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة االميركية اإلسرائيلية ما جاء
يعود " "سي ان ان"وقال اوباما لشبكة ". ويجب ان تبقى موحدة" اسرائيل"القدس ستبقى عاصمة "حول ان 

س ستكون جزءاً من والقد. بالتأكيد للطرفين المتواجدين فيها التفاوض حول مجموعة من هذه المسائل
. سيكون من الصعب جدا تطبيقه من وجهة نظر عملية"، مضيفا ان اي تقسيم للمدينة "هذه المفاوضات

سيكون من الذكاء العمل على نظام يمكن الجميع من الوصول الى المواقع الدينية في القدس القديمة، لكن 
  ". حقا شرعيا على هذه المدينة" إسرائيل"لـ

  6/6/2008السفير 
  

  لرفع الحصار عن قطاع غزة" إسرائيل"بلير يدعو  .62
دعا مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط طوني بلير إلى تحسين األوضاع على 

وقطاع غزة، للمساعدة على إحداث تقدم على صعيد اتفاق السالم المنشود بين " إسرائيل"األرض في 
هناك حاجة "س، أمام لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني الطرفين، وقال بلير في جلسة خاصة ام

الى توفير الحد األدنى من األمن لتمكين مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من احداث 
  .إلى رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة للتخفيف من حدة التوتر" إسرائيل"، داعيا "تقدم

  6/6/2008الجريدة الكويتية 
  

       إسرائيل الستينية تفشل في استعادة قوتها الردعية   .63
  عدنان أبو عامر

المراقب لحالة الدولة العبرية بعد مرور ستين عاما على تأسيسها يشهد سلما بيانيا يميل إلى التراجع في 
ارة إلى أن مختلف المستويات، سياسيا، وأخالقيا، وسكانيا، ومع ذلك فإن الضرورة العلمية تقتضي اإلش

هذه التراجعات لم تصل بعد إلى المستوى العسكري الذي شهد طفرات كبيرة، وكبيرة جدا، خالل العقود 
  .الماضية

في تحقيق نجاحات " جيش الدفاع اإلسرائيلي"وهو األمر الذي وجد ترجمته العملية والميدانية في نجاح 
 بدءا بما يسميه المؤرخون اإلسرائيليون عسكرية عز نظيرها في التاريخ العالمي الحديث والمعاصر،

حرب األيام "، التي شكلت العد التصاعدي لنكبة فلسطين، وصوال إلى 1948عام " حرب االستقالل"بـ
، التي 1982عام " حرب سالمة الجليل"، التي أسماها العرب نكسة حزيران، وانتهاء بـ1967عام " الستة

  . الفلسطينية من األراضي اللبنانيةنجحت إسرائيل من خاللها في إخراج الثورة
ما الذي جعل ذلك الجيش اإلسرائيلي ودولته التي تعتبر صاحبة القوة الرابعة على مستوى العالم، : ولكن

يتوقف عن ذلك المسلسل من االنتصارات؟ ما الذي حل به من تراجعات وعيوب وثغرات؟ لم وصل 
  ؟ ليبدأ مسلسل الهزائم واإلخفاقات؟قطار االنتصارات اإلسرائيلية إلى محطته األخيرة

ليس مبالغة وال تضخيما، وال خطابا شعاراتيا طوباويا، بل إنها الحقائق المادية الملموسة التي يأبى بعض 
، 1993-1987العرب حتى اللحظة اإلقرار بها، بدءا بإخفاق تل أبيب في وقف تمدد انتفاضة الحجارة 

، وصوال إلى تواصل 2006" تغيير الوجهة"هللا خالل حرب والعجز المطبق عن وضع حد لحالة حزب ا
-2000معضلة انتفاضة األقصى ممثلة بحركات المقاومة التي تتصدرها حركة حماس بين عامي 

2008.  
 أسباب أفول الردع
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قامت نظرية القوة اإلسرائيلية في جميع حروبها النظامية مع الجيوش العربية من جهة، ومع حركات 
سطين ولبنان من جهة أخرى، على ما يعرف بقدرة الردع، التي توفر على إسرائيل مهمة المقاومة في فل

  .شن حرب هنا، وخوض مواجهة هناك
وقد راكمت عناصر قدراتها الردعية عبر سنين متواصلة، وجهود جبارة، وعلى جميع المستويات، 

  .األمنية والعسكرية، بما فيها النووية
 :كري اإلسرائيلي منذ سنوات الخمسينيات في النواحي التاليةوقد تلخصت أسس قوة الردع العس

 . االعتماد األساسي على التفوق الجوي، القادر على شل تام لحركة العدو-1
 . ضرورة حسم المعركة خالل فترة زمنية قصيرة-2
 . ضرب وتدمير البنية التحتية، وقتل المدنيين، قد يساهم في ردع العدو عن المباشرة والهجوم-3
 تصدير الحرب بشكل كامل ألرض العدو لتفادي الخسائر البشرية، ولكونها غير قادرة على تحمل -4

 .أي ضربة على المدنيين، خاصة وأنها ال تملك عمقا إستراتيجيا واسعا
  .دون ضحايا" نظيفة" خوض الحرب دون تكبد خسائر بشرية، بمعنى حرب -5

لي ال يتحقق إال بعد دفع العدو ثمنا باهظا مكلفا، وتزعمه وفي حين يرى فريق أن مفهوم الردع اإلسرائي
، يرى فريق آخر له وجاهته في الرأي والتحليل أن قدرتها على "زئيف شيف"المحلل العسكري الراحل 

  ".يائير عفرون"و" يوسي ميلمان"الردع أصبحت مقيدة أكثر من الماضي، ويتزعمه الباحثان األمنيان 
وعة تقف وراء أفول قدرة الردع اإلسرائيلية، بعضها يرتبط بتآكله في المجال وهناك أسباب كثيرة ومتن

، وتم تحديد "النزاعات منخفضة القوة"التقليدي، في حين أن معظمها يكمن في أساس غيابه في مجال 
  :األسباب ضمن ثالثة محددات

 :أسباب متعلقة بالجيش اإلسرائيلي، وتتركز في-1
 .نتصارات الجيش الخط البياني الهابط ال- أ
  . فقدان الجيش لميزة الحصرية، السيما سالح الجو- ب
 : أسباب متعلقة بالزعامة والمجتمع اإلسرائيليين، وتتعلق بـ-2
 . اإلحجام عن استخدام القوة، وفقدان إرادة االنتصار- أ
 . غياب قدرة الصمود الالزمة- ب
  . عقد اآلمال األمنية على العرب والفلسطينيين- ت
 ": أسباب متعلقة بالجانب العربي، وترتبط أساسا بـ-3
بنظر العرب، بعد أن كان يوصف لعقود عديدة بأنه " أقوى جيش في الشرق األوسط" تراجع هيبة - أ
كرامته في " أهدرت"، وشاهد العرب، شعوبا وأنظمة، كيف أن هذا الجيش قد "الجيش الذي ال يقهر"

  .اللبنانيشوارع غزة وأزقة جنين، وقرى الجنوب 
، علما بأن هذه المقولة التي انتشرت "إسرائيل"بين العرب المحيطين بـ" بيت العنكبوت" رواج مقولة - ب

" مصطلحا"، التي تحل ذكراها هذه األيام، غدت 2000بعيد االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان عام 
  .ة العبريةسائدا لدى الساسة والمحللين، في كناية معبرة جدا عن تهاوي الدول

كما انكشفت قوة الردع اإلسرائيلية من هشاشة قدرتها الداخلية على الممانعة، وتآكل قدرتها العسكرية 
 :التي اتضحت في

 التأييد الشعبي اإلسرائيلي للخروج من جنوب لبنان، خاصة في ضوء الخسائر الفادحة التي لحقت -أ
  .صيرة التي سبقت االنسحابباإلسرائيليين، جنودا ومستوطنين، خالل الفترة الق

 فك االرتباط اإلسرائيلي من قطاع غزة، والذي عبر في نواحي مختلفة عن رغبة إسرائيلية جامحة -ب
، بفعل تحول هذا الشريط الساحلي إلى مجموعة من الكوابيس المؤرقة لصانع "جحيم غزة"للتخلص من 

  .القرار في تل أبيب
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ه فلسطينيا، فإنه يحمل في طياته اعترافا إسرائيليا بالعجز عن  الجدار الفاصل، ورغم قسوته ومرارت-ت
  .تحمل أثمان المقاومة، وما تحمله من أبعاد سياسية واقتصادية وديمغرافية تهدد الوجود اإلسرائيلي

أكثر من ذلك، فقد دفع تراجع القدرة الردعية اإلسرائيلية أمام حركات المقاومة بكبار المعلقين العسكريين 
، 1948كيف يمكن لدولة هزمت سبع دول عربية عام : "تقدوا بقسوة أداء الجيش بقول أحدهمألن ين

 في غضون ستة أيام، أن تقف هذا الموقف المربك أمام تنظيمي 1967ودحرت ثالثة جيوش عربية عام 
  حماس وحزب اهللا؟

غ عددهم بالكاد من كان يصدق أن تنظيمات عصابات مكونة من بضعة آالف من المقاتلين، الذين يبل
تعداد جنود في كتيبة ونصف في الجيش، ينجحون في شل نصف دولة بعمليات قصف يومية لعشرات 

  ومئات الصواريخ يوميا، عن أي ردع يتحدث قادة الجيش؟
 مظاهر أفول الردع اإلسرائيلي

الفلسطينيون لماذا ال يخشى : من يجد صعوبة في فهم أسباب فشل الردع اإلسرائيلي يمكنه أن يسأل نفسه
الذين ال يملكون صواريخ بعيدة المدى، وال يمتلكون قيادات عليا ودبابات، من الجيش اإلسرائيلي 
الضخم؟ ولماذا بعد أكثر من آالف القتلى خالل سنوات قليلة يواصلون إطالق صواريخ القسام 

  والراجمات؟ لماذا ال يتأثرون بمنطق الجيش الذي يقيس قواته بكميات الفوالذ؟
أنه عندما تدور الحرب بال تمييز، يفقد الردع مغزاه، وألن القوى الداخلية التي : الجواب على ذلك

يفترض فيها أن تكبح االشتعاالت القادمة ال تتمكن من مواصلة العمل، ألنها هي أيضا عرضة للهجمات 
  .كغيرها

، بل ستلد في أقصى األحوال وبالتالي فإن الحرب في لبنان كشقيقتها في فلسطين، لن تتمخض عن الردع
سيضطر الجيش فيه كل مرة إلعادة التأكيد عما يعّبر عنه اإلسرائيليون في المالجئ، ألنه ، توازن رعب

  .لشعورهم أن رقابهم قد ُأمسكت، بعد فترة قصيرة ستبدأ آالف العائالت، باليأس واالزدراء من هذا الردع
فالجيش ، ردع هو االنخفاض الملموس في عناصر المبادرةأحد العناصر األساسية التي قادت لفقدان ال
طويال في مرات كثيرة، واكتفى بردود األفعال " ضبط نفسه"اإلسرائيلي بتوجيهات من المستوى السياسي 

وعلى امتداد الخط األخضر ظهر سور واق مشكال بالروحية التي تقف من ، فقط، حيث قلل من الهجمات
  .اآلخر" قيالسور الوا"ورائه مناقضا لـ

هذا االنقالب في الوعي األمني تجسد في صورة كل حارس أمني وضع على بوابات المطاعم والمقاهي 
 .والمباني، فتحول إلى أكثر مهنة مرغوبة في إسرائيل

ولم يخف كبار المسؤولين والمحللين العسكريين أن من بين أهداف الحرب الشاملة ضد الفلسطينيين 
تآكل "، وعالوة على استعراض القوة والممارسات اإلذاللية للفلسطينيين، تبين أن "قدرة الردع"استعادة 

، باتت تشكل قلقاً مفزعاً للقيادات السياسية واألمنية، وانعكس في جملة "تراجع هيبة الجيش"و" قدرة الردع
  :من التصريحات الموثقة التي يهم التوقف عند أبرزها

أن قدرة الردع "صحيفة يديعوت أحرونوت، تحدث عن المراسل العسكري ل" رون بن يشاي "-
  ".اإلسرائيلية تآكلت في مواجهة الفلسطينيين

إن السالم مع العرب يمكن فقط إذا استند : "من أوائل من تحدثوا عن قوة الردع، قائال" بنيامين نتنياهو "-
  ".لقوة الردع اإلسرائيلية

إن طول النفس وقدرة الردع اإلسرائيلية هي : "قال" غال هيرتش" قائد لواء الضفة الغربية المقدم -
  ".الهدف المركزي في هذه المرحلة الحرجة

 مقارنات تظهر فقدان الردع
، يتضح عمق الضربة التي 2006 و1973أخيرا وفي مقارنة سياسية عسكرية تاريخية معا بين حربي 

  تلقتها قوة الردع اإلسرائيلية، كيف ذلك؟



  

  

 
 

  

            28 ص                                   1100:         العدد                  6/6/2008الجمعة : التاريخ

 فقد 2006سرائيل فترة من الزمن دون هجمة خارجية، أما أواخر صيف  وقفت إ1973 في خريف - أ
  .كانت أمام احتمالية عالية لحدوث هجوم خارجي وشيك

 نظر جيرانها إليها على أنها دولة قوية وجريئة رغم جراحها، أما أواخر صيف 1973 في خريف - ب
  . فقد اعتبروها ضعيفة مثخنة الجراح وواهنة2006

 2006، أما أواخر صيف "أسدا نازفا" اعتُبرت إسرائيل من قبل الواليات المتحدة 1973 في خريف -ت
  .، وأصبح جبانا، عديم الجدوى"كلب صيد أصابته السمنة"فقد اعتبرت في نظر واشنطن 

، حيث كان مهددا للقاهرة ودمشق، أما "العليا" خرج الجيش من المعركة ويده 1973 في خريف - ث
 .د خرج من المعركة بينما ال يشكل قادته، أي تهديد حتى على مرتفعات الخيام فق2006أواخر صيف 

غولدا مائير، وموشيه دايان، ويغآل آلون، وأبا إيبان، " كانت على رأس الدولة 1973 في خريف - ج
 فقد أصبحت القيادة بيد أناس مراهقين وهواة 2006وإسحاق رابين، وشمعون بيريز، أما أواخر صيف 

  .سياسة
 كانت الدولة قوية وقعت في الخطأ، وأصيبت بضربة لتنهض على ساقيها منها، 1973 في خريف - ح

 .الذي يهدد نُظم حياتها" جرثومة االنحالل الفاسد" فقد أصبحت دولة مصابة بـ2006أما أواخر صيف 
، "القضم"ن اإلسرائيلي بكل مظاهره عانى م" الردع"وبالتالي، وصل بعض الخبراء إلى قناعة مفادها أن 

مما جعل السعي الحثيث الستعادة قوة الردع المفقودة يشوبه الكثير من الشكوك، ألنه وفقا ألفضل 
  .السيناريوهات المتفائلة، سرعان ما سينهض حزب اهللا وحماس من جديد خالل عام أو عامين

 تهديداتهما، والعبرة ورغم أن المنظومة الصاروخية التي يملكانها ربما لن يستخدماها، فإنهما سيواصالن
التي سيتوصل إليها الشرق األوسط هي أن جيوشا عقائدية صغيرة، ماهرة، منضبطة، قادرة على 

، وبالتالي فإن حزب اهللا الذي هاجم حيفا، وحماس التي هاجمت سديروت، هو نفي "إسرائيل"استفزاز 
  .سلبي مطلق للردع الساحق، وداللة متواصلة على الضعف اإلسرائيلي

ذلك، أعربت األجهزة األمنية اإلسرائيلية الحقاً عن قلقها البالغ من فقدان قدرة الردع في مواجهة ول
الفلسطينيين، ولذلك تعتقد هيئة األركان أنه من أجل إحراز الردع، يجب أن يهاجم الجيش وبصورة 

 وسلسلة إجراءات منهجية متواصلة األهداف الفلسطينية المختلفة، وعليه أن يفرض العقوبات الجماعية،
  .أخرى

والمتابع لألهداف المعلنة للحروب اإلسرائيلية، يرى بوضوح ارتباطها الوثيق باستعادة قوة الردع، وفقا 
تسفي شتاوبر رئيس مركز يافي لألبحاث اإلستراتيجية، من أن القدرة على العقاب . لما أوضحه د

لالزمين للردع، ومن الطبيعي أنهما ضروريان واالستعداد للقيام بذلك، يعتبران العنصرين المركزيين ا
في الواقع اإلسرائيلي، وفي مثل هذه الظروف، فإن للعمليات العسكرية، وللقدرة الالزمة للنجاح في إيقاع 
الضرر الالزم والكبير والمؤثر في البنية التحتية لحركات المقاومة، قيمة عليا من هذه الناحية، ويمكن 

  ".ما عن اإلنجاز السياسي الذي يمكن أن يتحققالقول بأنها مفصولة تما
نقطة الضعف الجوهرية في قوة الردع تكمن في كون إسرائيل دولة ال تحتمل الهزيمة، ولو لمرة واحدة، 

إذا انتصرت إسرائيل في خمسين حربا، فلن تُخضع العالم : وهنا يستحضر كالم بن غوريون الذي قال
، وهذا يؤكد حاجتها " في حرب واحدة من أجل القضاء عليهاالعربي، لكن يكفي العرب أن ينتصروا

  .الدائمة إلنجاز حاسم سريع وحاد، وأليم قدر اإلمكان، إلبعاد موعد النهوض العسكري والنفسي للخصم
وهكذا فإن استعادة الردع اإلسرائيلي جعل كبار الخبراء اإلستراتيجيين يعلنون بصوت واحد أن جدول 

 لن يكون هناك سالم، -حسب رأيهم-القوة، والقوة فقط، وبدون ذلك : هو أمر واحدأعمال إسرائيل اليوم 
 .ودون تجديد القوة اإلسرائيلية، لن تكون هنا حضارة، وال مجتمع حر دون انبعاث الردع اإلسرائيلي

 5/6/2008الجزيرة نت 
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  !مناورة عباس .64
  حسام كنفاني

اس للحوار الداخلي هذه المّرة، فيها الكثير من الجدّيـة          ال شّك في أن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عبّ        
لجهة صياغة التعابير المستخدمة بدقّة، التي تختلف عن سياق اإلعالنات االستعراضية التي كانت تـربط               

فهو لم يذكر على سـبيل المثـال        . الحوار بسلسلة من الشروط التعجيزية، تحول في الغالب دون إنجازه         
عتاد تردادها في كل المناسبات اإلعالمية، كما أسقط مطلـب التراجـع عـن هـذا                التي ا " انقالب"كلمة  

  ".حماس"كشرط مسبق للجلوس إلى الطاولة مع " االنقالب"
دعوة عّباس توحي بمتغّيرات حقيقية مّهدت لها، متغيرات ال ترتبط بنجاح قطر بإحداث الخـرق علـى                 

في السابق مثل هذا االختراق عبر اتفاق مكّة، إال أنه لم           المسار اللبناني، وال سيما أن الفلسطينيين جّربوا        
يصمد طويالً نتيجة تنازع الطرفين برنامجين سياسيين متناقضين من الصعب أن يجتمعا تحت سقف حكم               

  ".حماس"واحد، إضافة إلى المعارضة األميركية العلنية لالتفاق والحوار بين السلطة وحركة 
للحوار ال بد أن يكون نتيجة متغيرات طرأت علـى هـذين التفـصيلين            أمام هذا المعطى، فإن أي نجاح       

إلى اليوم، ال يبدو أن فـي برنـامج حركـة           . 2007األساسيين اللذين أعاقا تطبيق اتفاق مكة في شباط         
الكثير من المتغّيرات، رغم بعض المرونة التي تبديها تجاه التهدئة مع إسرائيل أو حتـى منـع                 " حماس"

 أن الحركة لم تعّدل من استراتيجيتها العامة أو إيديولوجيتها الرافضة للدولة الدائمـة              قصف المعابر، إال  
  .1967على حدود عام 

. ويبدو أن التحّول في طريقه إلى التبلـور       . إذاً ال بد من تحّول في برنامج السلطة ليكون للحوار فرصة          
السنوات الماضية، بقدر مـا فرضـته   وهو لم تفرضه مراجعة نقدية للمسار السياسي الذي انتهجته خالل    

طبيعة التعاطي األميركي واإلسرائيلي مع الهدف الذي وضعه عّباس نصب عينيه منذ تسلّمه الرئاسة خلفاً              
، وهو الوصول إلى اتفاق سالم نهائي وإقامة الدولة الفلـسطينية           )أبو عمار (للزعيم الراحل ياسر عرفات     
  على الضفّة الغربية وقطاع

  .غزة
وضع سقف زمني له نهاية العام الجاري، وعلى هذا األساس سار عّباس وراء السراب األميركـي                اتفاق  

إال أن الوضع اليوم يبدو مختلفاً، وال       . واإلسرائيلي، معطياً ظهره لدعوات الحوار الداخلي وإنهاء االنقسام       
، وبعدما انتظر   "إيباك"ام  سيما بعدما سمع الرئيس الفلسطيني خطاب المرشح الديموقراطي باراك أوباما أم          

كلمة، لم تنطق، عن اتفاق نهاية العام خالل قّمة الرئيس األميركي جـورج بـوش ورئـيس الـوزراء                   
  .اإلسرائيلي إيهود أولمرت

حدثان، انضّما إلى سلسلة من تراكمات الفشل التفاوضي على مدى األشهر الماضية، دفعا عّبـاس إلـى                 
اً من قبل وُألبس مناسبة الذكرى الحادية واألربعـين لعـدوان عـام             خطابه المفاجئ، الذي لم يكن مقّرر     

  .، رغم أن الرئيس الفلسطيني لم يعتد إلقاء خطب في هذه المناسبة سابقا1967ً
خطاب حمل رسالة واضحة إلى الواليات المتحدة وإسرائيل، قبل أن يكون هادفاً إلـى إنهـاء االنقـسام                  

ويبدو أن عباس أراد أن يلّوح بخيـارات بديلـة يـستطيع            . إنذارالداخلي بهذه البساطة ومن دون سابق       
خيارات يـسعى مـن خاللهـا الـرئيس         . انتهاجها في مواجهة التهميش الذي يعتري مسار المفاوضات       

وتعديل " حماس"الفلسطيني إلى استدراج جدّية إسرائيلية وأميركية في العملّية السلمية، وإال فالتحالف مع             
  .سيكون هو التوّجه البديلاستراتيجية السلطة 

الرسالة، وإن كانت تحمل الكثير من الجدّية، وقوبلت بموجات ترحيب داخلية وخارجية، إال أنها ال تزال                
تطرح سؤاالً جوهرّياً عن مدى قدرة عّباس على المضي إلى النهاية فـي تحـّدي الرغبـة األميركيـة                   

، والتي يؤّمن من خاللها الرواتـب آلالف مـن          والتضحية بأموال المساعدات الدولية المخّصصة لسلطته     
  .موظفي السلطة
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من المرّجح أن عباس سيمضي في اإلعداد للحوار الداخلي بالجدّية التي أعلن عنها، لكن نتائجه سـتكون                 
 .رهن المواقف األميركية واإلسرائيلية من رسالة أبو مازن التصالحّية

  6/6/2008االخبار اللبنانية 
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