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  لن يكون مباشراً" حماس"و" فتح"عباس يطلب من مبارك رعاية المصالحة والحوار بين  .1

محمد ، أسعد تلحمي ،  جيهان الحسيني -رام اهللا ، الناصرة ، القاهرة  من 7/6/2008 الحياة ذكرت
 بعد يومين من اطالق الرئيس محمود عباس مبادرته للحوار الوطني، تراجعت فرص حدوث :يونس

 بعدما صدرت تصريحات عن قادة الحركتين تستبعد حدوث "حماس" و "فتح"حوار مباشر بين حركتي 
   .الحوار المباشر في هذه المرحلة على اقل تقدير
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طلب من الرئيس حسني مبارك أن تستضيف ) و مازناب(أن الرئيس محمود عباس " الحياة"علمت و
وقالت مصادر ". حماس"و " فتح"القاهرة الحوار الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحة بين حركتي 

أبو مازن أجرى اتصاالً هاتفياً أمس بالرئيس مبارك إلطالعه على آخر "إن " الحياة"فلسطينية مطلعة لـ 
صا في ضوء تهديدات رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود المستجدات في الساحة الفلسطينية، خصو

  ". أولمرت بشن عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة
إن " الحياة"في غضون ذلك، قال رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف لـ 

كيفية البدء في عمرو موسى اتصل بالرئيس عباس وسيلتقي به قريباً لبحث "االمين العام للجامعة 
موسى سيقوم باتصاالت مع كل من مصر "، مضيفا أن "التحضير لعقد مصالحة بين فتح وحماس

  ".والسعودية وسورية واليمن وقطر وجميع األطراف المعنية لتمهيد األجواء
 "حماس" ان الرئيس الفلسطيني يسعى الى قيام طرف عربي بالتحاور مع "الحياة"وقال مسؤول بارز لـ 

واضاف ان الحوار . ، ولعب دور اساسي في اعادة بناء اجهزة االمن"االنقالب"كيفية التراجع عن على 
 استعداداً لتسليم اجهزة االمن في قطاع غزة الى الطرف العربي الذي "حماس"سيبدأ عملياً عندما تبدي 

، لن يجلسا "حماس"و  "فتح"واكد ان الطرفين، . سيتولى اعادة البناء على اسس مهنية بعيدة عن الحزبية
معا على طاولة المفاوضات في هذه المرحلة، وان الحوار في المرحلة االولى سيكون بين الطرف 

  . من الجهة الثانية"حماس"العربي من جهة، و 
في تصريحات خاصة لوكالة    أشارت   مصادر فلسطينية    أن: رام اهللا  من 7/6/2008وكالة سما    وأوردت

ر كال من اسرائيل واالدارة االمريكة من مغبة شن هجوم على قطاع غـزة              بان الرئيس عباس حذ   " سما"
االمر الذي سيؤدي الى سقوط مئات القتلى المدنيين مؤكدا ان عملية التفاوض مع اسرائيل لن يكون لهـا                  
معنى في ظل تصعيد اسرائيل في قطاع غزة من شانه ان يجهض اي محاوالت للتهدئة والتفاوض وخلق                 

 . في المنطقةاجواء استقرار
  

  بيانا بوقف الحمالت اإلعالميةيصدرحماد  .2
أصدر المستشار نمر حماد، المشرف العام على اإلعالم الرسمي، امس، :  وكاالت– بيت لحم -رام اهللا 

يتم إيقاف كافة أشكال الحمالت "وقال حماد في بيانه . بيانا حول إيقاف كافة أشكال الحمالت اإلعالمية
ا من مبادرة الرئيس محمود عباس، وحرصا على توفير األجواء اإليجابية التي تمكن اإلعالمية، انطالق

  ".اللجنة المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية وممثلي الفصائل الفلسطينية من القيام بدورها إلنجاح المبادرة
 7/6/2008الحياة الجديدة 

  
   تحركات واتصاالت من اجل ضمان إنجاح الحوار:رأفتصالح  .3

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن  :منتصر حمدان - اهللارام 
اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس للمتابعة والتحضير للحوار الوطني الشامل، سوف تعقد أول 

ارك في وكشف رأفت الذي يش. في رام اهللا، للتداول ووضع خطة التحرك) األحد(اجتماع لها يوم غد 
أن عمل اللجنة سوف يشمل تحركات واتصاالت عربية واسعة من اجل ضمان " الخليج"عضوية اللجنة ل 

األمر يتوقف اآلن على موقف حماس خاصة وان "وبشأن إمكان نجاح المهمة، قال رأفت  .إنجاح الحوار
ى األرض بحاجة غالبية التصريحات التي صدرت عن قيادات ومسؤولين تشير إلى ان ما يقومون به عل
  ".لتدقيق خاصة حديثهم عن إعالن صنعاء الذي يختلف في الجوهر عن المبادرة اليمنية

  7/6/2008الخليج اإلماراتية 
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  "يزعلوا"مصرون على إنهاء الخصام حتى لو :  في السلطةمسؤول .4
ـ   :  كفاح زبون  - رام اهللا   اإلسرائيلي  ، ردا على سؤال حول الموقفين     "الشرق األوسط "قال مسؤول رفيع ل

نحن نعرف انهم سيغضبون، ولكنا مصرين على انهاء االنقـسام الـذي صـرنا              ).. يزعلوا"(واالميركي  
الم يغضب االميركان من الصلح اللبناني، بالتأكيد غـضبوا         "وتساءل المسؤول   " نخشى انه سيتعمق أكثر   

  ". لكن ال طريق آخر
النجاح، اذ تباينت التفـسيرات داخـل القيـادة         ومن غير المعروف، ما اذا كانت دعوة عباس، ستتكلل ب         

الفلسطينية، حول المطلوب من حماس، واعترض مساعدون لعباس على خطاب هنية قـائلين ان علـى                
وقـال مـسؤولون    . حماس ان تبدأ فورا حوارا لتطبيق المبادرة اليمنية من دون ان تعتبرها اطارا للحل             

قائلة ان ال   . وهو ما رفضته حماس   . لتراجع، عن االنقسام  ان عليها ان تتعهد ايضا با     " الشرق األوسط "لـ
  . اجندة وال اشتراطات قبل بدء الحوار

  7/6/2008الشرق األوسط 
  

   تدعو إلى عدم إعطاء تفسيرات شخصية للمبادرةيةسا رئتوجيهات .5
درة الـسيد   بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فإن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ مبا           : وفا – رام اهللا 

الرئيس حول الحوار الوطني، تدعو أجهزة االعالم وجميع المعنيين، إلى عدم إعطاء تفسيرات شخـصية               
لهذه المبادرة، حرصاً على توفير األجواء المناسبة للحوار الوطني، بما يؤدي إلـى إنجاحهـا وتحقيـق                 

 .أهداف المبادرة في إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية والشرعية
  6/6/2008 وفاوكالة 

  
  اتفقنا على استمرار المفاوضات تحت أي ظرف: قريع .6

كشف رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض لمفاوضات الوضع النهـائي         :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -رام اهللا   
أمس أن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي شرعا بصياغة المواقف مـن القـضايا            ) أبو عالء (أحمد قريع   

مشيرا إلى اتفاق الجانبين على استمرار المفاوضات بغض النظر عما يجـري فـي              ، نقاشالمطروحة لل 
إسرائيل من تطورات داخلية وعلى أن نتائج هذه المفاوضات ستكون أساسا ألي مفاوضات فـي حـال                 

  .توقفها مستبعدا التوصل إلى اتفاق هذا العام
 اتفاق نهائي تفصيلي وليس اتفاق إطار       على أن الحديث هو عن    ، "الوطن"وشدد أبو عالء، في حديث لـ       

مشيرا إلى أن المفاوضات تعقد بشكل أسبوعي بينه وبين وزيرة الخارجية اإلسـرائيلية             ، أو إعالن مبادئ  
ورفض حديث البعض   . وأن مفاوضات تجري ألكثر من مرة أسبوعيا على مستوى اللجان         ، تسيبي ليفني 

مؤكدا أنه يتم رفض    ،  الجارية في األراضي الفلسطينية    عن المفاوضات وكأنها غطاء لعمليات االستيطان     
  .االستيطان في كل اجتماع يعقد مع الجانب اإلسرائيلي

وقال قريع إن عملية المفاوضات ما زالت صعبة وما زالت آفاق الوصول إلى اتفاق في خالل هذا العـام                   
ل وإنما ألنه يبدو أن الوضع      تحتاج، بال شك، إلى شيء خارق أو معجزة ليس ألن ليس هناك إمكانية للح             

السيما أن هذه القضية    ، الداخلي، سواء في إسرائيل أو األراضي الفلسطينية، ال يهيئ وال يساعد في ذلك            
وأشار قريع إلى أن كل القـضايا مفتوحـة للنقـاش والحـوار             . تحتاج إلى قرارات صعبة في الجانبين     

موا عرض فيما يخص تبادل األراضي وهو عرض        والمفاوضات بدون استثناء، وذكر أن اإلسرائيليين قد      
  .غير مقبول

  7/6/2008الوطن السعودية 
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 المواطنون لن يسمحوا باستيالء المستوطنين على أراضي االنصاري في القدس :القادرعبد  .7
 جدد حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس مسؤول ملف القدس - وفا-القدس المحتلة 
أكيده ان المواطنين المقدسيين لن يسمحوا بأي حال من األحوال باستيالء اليهود المستوطنين بحركة فتح ت

" الحسبة" دونما والواقعة بالقرب من 25على أراضي عبيد اهللا االنصاري، التي تبلغ مساحتها أكثر من 
ا اهللا حنا رئيس وقال خالل لقائه المطران عط .بمنطقة وادي الجوز، المحاذية ألسوار القدس التاريخية

ان  كل الخيارات : أساقفة سبسطية للروم األرثوذكسي، امس، الذي قام بزيارة إلى أرض االنصاري
 .مفتوحة من اجل الدفاع عنها

وأكد عبد القادر على ضرورة تضافر الجهود من اجل الدفاع عن هذه األرض التي تقع في أكثر المناطق 
 .ها عن أسوار المسجد األقصى المبارك أكثر من مائتي متر فقطحساسية في مدينة القدس والتي ال يفصل

وأكد المطران عطا اهللا حنا حرص الكنيسة األرثوذكسية في الدفاع عن األرض أمام أي محاولة إسرائيلية 
 .لالستيالء عليها، وقال إن المسلمين والمسيحيين سيقفون جنبا إلى جنب في الحفاظ على األرض
  7/6/2008الحياة الجديدة 

  
  بينهم أحد عناصر شرطة الحكومة في هجوم على وكر مخدرات في غزة  قتلىثالثة .8

في " حماس"قتل ثالثة فلسطينيين بينهم أحد عناصر شرطة الحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة              
ـ      ". تجمع لتجار المخدرات  "غزة أمس اثر هجوم شنته األخيرة على         ة وقال الناطق باسم شـرطة الحكوم

الشرطة الفلسطينية داهمت وكراً لمروجي ومتعـاطي المخـدرات فـي حـي             "المقالة إسالم شهوان إن     
وذكـر شـهوان أن      ".الشجاعية شرق مدينة غزة حيث دارت اشتباكات بين عناصرها وتجار مخدرات          

استهداف اكبر مكان لمروجي ومتعـاطي      "، موضحاً أنه    "الهجوم جاء في إطار حملة مكافحة المخدرات      "
  ".المخدرات في حي الشجاعية

  7/6/2008البيان اإلماراتية 
  

  أي محاولة الستثناء رؤية حماس للحل لن يكتب لها النجاح: أبو زهري .9
أن فهم  " قدس برس "لـ   سامي أبو زهري في تصريحات خاصة     " حماس"أكد المتحدث باسم حركة     : غزة

أو إضعافها،  " حماس"االلتفاف على    يعنيلدعوة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني الشامل ال         " حماس"
منذ " حماس"وهذا هو الموقف الذي دعت له        الرئيس محمود عباس تحدث عن حوار وطني شامل،       "وقال  

محاوالت من أي أطراف لفـرض واقـع يـستثني رؤيـة      البداية ونستطيع أن نبدأ من هذه النقطة، وأي    
هناك حركة فازت بموجـب صـندوق االقتـراع         واقع جديد و   هناك. للحل لن يكتب لها النجاح    " حماس"

النقطة ال من نقطة يحاول البعض من خاللها االلتفاف على حركة            ويجب أن ينطلق الحوار من خالل هذه      
  .على حد تعبيره ،"أو إضعافها" حماس"

  على صعيد آخر انتقد أبو زهري بشدة تصريحات منسوبة للمتحدثة باسم البيت األبيض دانا
المواقف األمريكية تمثـل     هذه: "وقال،  "حماس"اعتراضها على حوار الرئيس عباس مع       بيرينو عن عدم    

نسمح به، ونحن نريد حوارا وطنيا       استمرار تدخل واشنطن في الشأن الفلسطيني وهو أمر مرفوض ولن         
وأشار أبو زهري أن حديث بيرينو عـن         ".الخارجية وفق رؤية وطنية وبعسدا عن االمالءات والتأثيرات      

األمريكي كان باستمرار هو العـائق أمـام أي حـوار            روط المسبقة للحوار هو دليل على أن الفيتو       الش
  .فلسطيني داخلي خالل الفترة السابقة

  6/6/2008قدس برس
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  ر من افشال دعوة عباس للحوار قيادة فتح في غزة تحذّ .10
 دعمها لدعوة الرئيس محمود     أعلنت اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة        :  سمير حمتو  -غزة  

وطالبت اللجنة في بيان وصلت الدستور نـسخة         عباس إلعادة الحوار الداخلي بين حركتي فتح وحماس،       
منه، ممثلي الفصائل في هيئة العمل الوطني بالمشاركة في الحوار بما يكفل إنجاحه وفي وقت قياسـي ،                  

وحـذرت   .إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطنيمنطلقين من القواعد التي أنجزت من قبل الكل الوطني ك
اللجنة القيادية كل من يحاول أو يفكر في إفشال هذه المبادرة ، معتبرة ان اي خطوة تفـشل أو تـشل أو                      

  . تجهض هذه الجهود ال تخدم إال مصلحة اإلسرائيليين وتعمق الجرح وتبقي على حالة االنقسام
  7/6/2008الدستور 

  
  برنامج موحد وقيادة مشتركة لمعالجة االنقسام: جمع شتاته في جبهة الفلسطيني ياليسار .11

في تشكيل " الشعب"وحزب " الجبهة الديموقراطية"و " الجبهة الشعبية"نجحت :  فتحي صباح-غزة 
أن " الحياة"وعلمت  .ائتالف جبهوي على طريق إعالن حزب موحد يجمع شتات الفصائل اليسارية

لة اجتماعات بين قادة الفصائل الثالثة بدأت العام الماضي في غزة ورام اهللا تشكيل الجبهة جاء بعد سلس
نايف حواتمة واألمين العام " الجبهة الديموقراطية"وشارك في االجتماع األخير األمين العام لـ  .ودمشق
ن عبدالرحيم ملوح، فضالً ع" الجبهة الشعبية"بسام الصالحي ونائب األمين العام لـ " الشعب"لحزب 

  ).الديموقراطية(وصالح زيدان ) الشعبية(مشاركة قياديين بارزين من غزة هما جميل المجدالوي 
في قطاع غزة تضم المسؤول عن " تشكيل قيادة مشتركة موسعة"وكشف المجدالوي أن المجتمعين قرروا 

مهمتها "دة إن هذه القيا" الحياة"وقال لـ . كل منها، إضافة الى ثالثة قياديين آخرين من كل فصيل
المشاركة في االجتماعات القيادية للفصائل الثالثة، عالوة على التفاعل في كل ما يتعلق بالشأن الوطني 

  ".العام، وتنسيق الجهود واإلشراف عليها وعلى عملها في المحافظات
س الوضع المعقد الذي نعيشه والتجاذب الحاد الذي وصل إلى ذروته بسيطرة حركة حما"وأشار إلى أن 

" على قطاع غزة بالقوة وتداعيات ذلك من طرفي الصراع، حركتي فتح وحماس، شكل دافعاً إضافياً
القناعة المستندة إلى التقاء فكري وسياسي عام ومنطلقات تنظيمية متقاربة في "إلنشاء الجبهة، بخالف 

  تكوينها
يصوغون وثيقة "ة في رام اهللا وعن برنامج الجبهة، أشار المجدالوي إلى أن قياديين من الفصائل الثالث

التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العام (برنامجية تأخذ في االعتبار وثيقة الوفاق الوطني 
  ".وجميع الوثائق الثنائية والثالثية، فضالً عن المستجدات الوطنية واإلقليمية) 2006

اليومي، والبرنامج السياسي االجتماعي وإلى جانب تشكيل قيادة مشتركة موسعة، وأخرى لقيادة العمل 
للجبهة، قررت الفصائل الثالثة في اجتماعها األخير تحديد مهمات عمل الجبهة، وقال عضو المكتب 

مستخلصة "رمزي رباح المكلف إعداد ورقة تحدد هذه المهمات، إنها ستكون " الديموقراطية"السياسي لـ 
قسام الداخلي، أو بالخطر المحدق بالقضية الوطنية، أو بالفصل من مشاكل الواقع، سواء المتعلقة بحال االن

  ".بين الضفة الغربية وغزة وسبل العمل من أجل الخروج من هذه الحال
الورقة تتضمن أربعة محاور، األول يتعلق برأب الصدع وعودة الوحدة الوطنية "أن " الحياة"وأوضح لـ 

لجبهة وتحركاً سياسياً وشعبياً ضاغطاً لتسريع عملية وإنهاء حال االنقسام، وهذا يتطلب تنشيط دور ا
والثاني يتمثل في العمل على الصعيد االقتصادي االجتماعي للحد من . الخروج من األزمة الراهنة

ظاهرتي الفقر والبطالة، وتدهور الوضع المعيشي ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية 
  ".بفعل الحصار اإلسرائيلي

الحريات العامة التي تعرضت وما تزال تتعرض يومياً الى تدهور غير "لق المحور الثالث بوضع ويتع
مسبوق، من قبيل انتهاك الحريات العامة والتعددية السياسية والثقافية، ومنع الحقوق المكتسبة المثبتة في 
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السعي "ور الرابع إلى ، فيما ُيشير المح"القانون، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والصحافة وغيرها
إلى إجراء انتخابات في االتحادات والنقابات والجامعات والهيئات المختلفة وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي 

  )".القوائم االنتخابية(الكامل 
قررت عدم المشاركة في أي انتخابات إال وفقاً لمبدأ "وشدد رباح والمجدالوي على أن الفصائل الثالثة 

المحاور "واعتبر رباح أن ".  الكامل، وتشكيل قوائم انتخابية موحدة حيثما أمكن ذلكالتمثيل النسبي
  ".األربعة تهدف إلى الدفاع عن المشروع الوطني في ظل حال االنقسام وتكريس الفصل

  7/6/2008الحياة 
  

  التنسيق مع الجيش ومنع دخول المطلوبين الى المخيمات : منظمة التحريرفصائل .12
ئل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت برئاسة خالد عارف وحضور ممثلين للجبهـة             عقدت قيادة فصا  

في مخيم شاتيال، مـع فـصائل       " قاعة الشعب "الشعبية وجبهة النضال والجبهة الديموقراطية اجتماعاً في        
ـ   .منظمة التحرير والقيادات األمنية    وف على  الوق"، الفتاً إلى    "الموقف الفلسطيني الحيادي  "وأشاد عارف ب

أن "وأكـد   ". الخطوات الفلسطينية التي اتخذت في المخيمات     "، مثمناً   "مسافة واحدة من األطراف اللبنانية    
تكون هناك نيات مبيتـة     "، مشيراً إلى أنه قد      "تجربة نهر البارد لن تتكرر في أي مخيم من مخيمات لبنان          

الـشخص االنتحـاري    "ولفت إلى أن     ". ةللمخيمات الفلسطينية من أطراف ربما محلية أو دولية أو اقليمي         
الذي قتل عند مدخل عين الحلوة كان يحمل هوية مزورة، فربما هناك مجموعات أخرى نائمة داخل هذا                 

  ".المخيم
هناك ملفات كثيرة ستطرح على الحكومة اللبنانية، منها األوراق الثبوتية وحق الملكية والعمـل              : "أضاف

  ". منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً، أسوة ببقية السفارات المعتمدةوالحقوق المدنية واعتماد ممثلية
تعزيز القوى األمنية ودورها في المخيمات منعاً لدخول        "وعلى األثر، أصدر المجتعون بياناً دعوا فيه إلى         

وخصوصا مع االخوة في الجـيش اللبنـاني،         الغرباء والمطلوبين، التنسيق مع الجهات األمنية المعنية،        
  ". عدم السماح لفتح أي ثغرة أمنية، وخصوصاً مع الجوارو

  7/6/2008المستقبل 
  

  جرح أربعة في توخل إسرائيلي لشرق غزة " حماس"قاوم من  ماستشهاد .13
وجرح أربعة آخرون، وإصابة جندي     ” حماس“استشهد مقاوم من     :”وكاالت“،  ”الخليج “،فلسطين المحتلة 

 فلسطينياً بجـروح فـي      20رق مدينة غزة، وأصيب أكثر من       بجروح في توغل لالحتالل ش    ” إسرائيلي“
  .غارتين جويتين على مدينة غزة وبلدة بيت الهيا في شمال القطاع

  7/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  تنظم مسيرة جماهيرية حاشدة عند معبر رفح حماس .14
دي ظهر  نظمت حركة حماس مسيرة جماهيرية توجهت صوب معبر رفح الحدو: نادر القصير-رفح 

أمس ضمن الفعاليات والمسيرات التي تنظمها احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة وسط 
وحمل المشاركون الشعارات الرافضة لحصار غزة وإغالق المعابر  .تعزيزات مصرية على الحدود

 حماس وتجويع وقتل مليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع، وتقدم المسيرة عدد من قيادات حركة
تأتي : "وقال اشرف أبو دية مسؤول العمل الجماهيري في حماس .والنواب عنها في المجلس التشريعي

هذه المسيرة السلمية رسالة ومناشدة لألشقاء المصريين بضرورة فتح معبر رفح الذي هو الرئة األساسية 
 .ناك انفجار لم تحمد عقباهللشعب الفلسطيني، وأكد أبو دية انه في حال لم يرفع الحصار بأنه سيكون ه

 7/6/2008الحياة الجديدة 
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  وحزب الشعب تدعو لالستجابة الجادة لدعوة الرئيس للحوار " الديمقراطية"و" الشعبية" .15

 دعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، امس، القوى السياسية الفلسطينية : وفا–رام اهللا 
لجادة والمسؤولة لدعوة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني وخاصة حركتي فتح وحماس لالستجابة ا

جاءت هذه الدعوة في أعقاب اجتماع قيادي عقدته هذه القوى تدارست فيه المبادرة التي أعلنها  .الشامل
ورحبت القوى الثالث في بيان لها، بالمبادرة التي أعلنها الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى  الرئيس

وجددت دعوتها إلى حوار وطني شامل  .اعتبارها خطوة هامة وباالتجاه الصحيححوار وطني شامل، ب
وفوري يقوم على أساس إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني والمبادرة اليمنية، ويقود إلى إنهاء االنقسام 

 .المدمر واستعادة الوحدة الوطنية
 7/6/2008الحياة الجديدة 

  
 " عين الحلوة"ة تجتمع لبحث الوضع األمني في الفلسطينية السداسي الطوارئ لجنة .16

وضعت القوى والفصائل الفلسطينية في اكبر مخيمات الالجئين الفلسطينيين فـي            : محمد صالح  - صيدا
جديد في هذا المخيم وبسرعة هائلة      " بارد"اما الجنوح الى    : لبنان، عين الحلوة، امام خيارين ال ثالث لهما       

او التزام الهدوء والحفاظ على االمن والسيطرة على البؤر التـي تـشكل             ) على نسق حرب نهر البارد    (
مصدر قلق للمخيم ومحيطه اللبناني، خصوصا بعد تنامي وجود ظاهرة الغرباء في المخيم واقامتهم فيه،               

  . على غرار الظاهرة التي انتشرت في مخيم نهر البارد وأدت الى المأساة المعروفة
ين الحلوة نفسه فجأة امامهما منذ اقل من اسبوع، بعد ظـاهرة االنتحـاري              هذان الخياران وجد مخيم ع    

. صاحب الحزام الناسف، الذي حاول تفجير نفسه في حاجز الجيش اللبناني عند نقطة تعمير عين الحلوة               
  . ومنذ ذلك التاريخ واجواء القلق والخوف من المجهول تسيطر على هذا المخيم وسكانه

ماعا وصف بالهام جدا، عقد في مقر الممثلية الفلسطينية في بيروت، شارك فيـه              ان اجت " السفير"وعلمت  
اعضاء لجنة الطوارئ الفلسطينية السداسية، المنبثقة عن نواة المرجعية الفلسطينية المزمع تشكيلها مـن              

عباس مختلف االطر الفلسطينية في لبنان، اضافة الى ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في لبنان               
  . وكان الفتا مشاركة مسؤول امني لبناني رفيع المستوى في هذا االجتماع. زكي

وذكرت مصادر المجتمعين ان المسؤولين الفلسطينيين فوجئوا بحجم المعلومات االمنية الموجـودة لـدى              
بـر  االجهزة اللبنانية، خصوصا بعد ان وضعهم المسؤول االمني اللبناني امام كم هائل من المعلومات ع              

تبين هوية االنتحاري الحقيقية العربية الخليجية، ومتى دخل الى مخيم عين الحلوة            " كمبيوتر"شاشة جهاز   
قبل عدة اشهر تتجاوز اصابع اليد بقليل، وماذا كان يفعل واين كان يقيم وعند من، ومن كان يخـيط لـه                   

خياطة واسم من يستخدمها    " كينةما"االحزمة الناسفة وكم عدد االحزمة التي تمت خياطتها لتاريخه، وأي           
  بالتحديد؟ 

ماذا تريدون بعد، وهل هذا كاف      : وذكرت مصادر المجتمعين ان المسؤول االمني اللبناني صارحهم قائال        
  للقيام بما يمنع تحويل المخيم الى مخيم بارد جديد؟ 

منطقة من الجنوب   واشارت المصادر الى ان المسؤولين الفلسطينيين وضعوا بصورة ان االمن في هذه ال            
وانه على ضوء هـذه     . هو اولوية االولويات بالنسبة للدولة اللبنانية، ويستحيل التساهل في هذا الموضوع          

المعلومات توجه امس الى مخيم عين الحلوة وفد سداسي مركزي من بيـروت، يـضم اعـضاء لجنـة                   
ية، حيث التقى اعـضاء لجنـة       الطوارئ الفلسطينية المؤلفة من اطر المنظمة والتحالف والقوى االسالم        

ثم عقد الوفد اجتماعا ثانيـا مـع        . المتابعة الفلسطينية في المخيم المنبثقة عن القوى والفصائل الفلسطينية        
واللجـان  " انصار اهللا "القوى االسالمية في المخيم ، اضافة الى عقد لقاءات مع االطر الفلسطينية الثالثة و             

  . الشعبية
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ه في المخيم وهو على علم بصعوبتها، كونها تنحصر في الخيارات التي حددت             وعلم ان الوفد باشر مهمت    
انفا، اضافة الى التعقيدات التي تواجه مهمته من كافة النواحي، ال سيما بعد طرح ظاهرة وجود غربـاء                  

لذلك طرحـت اللجنـة     . ومن جنسيات عربية مختلفة في مخيم عين الحلوة، وان المطلوب اخراجهم منه           
من هي الجهة المخولة االستفسار عن الغرباء، ومن سيزودها بالمعلومات، ومن يحدد            : ن بينها تساؤالت م 

  . الغريب وصفته في المخيم؟
واكدت المصادر انه على ضوء هذه المعلومات، اتخذت لجنة المتابعة الفلسطينية قرارا يقـضي بالقيـام                

 اذ كانت اقامتهم في المخيم طبيعيـة أي         بمسح سكاني في مخيم عين الحلوة، الحصاء ظاهرة الغرباء وما         
كما تقرر عقد لقاء شعبي في المخيم نهار االحد المقبل لطرح كل هذه الهواجس              . مع عائالتهم او بمفردهم   

على سكان المخيم مباشرة، خصوصا بعد تزايد شعور اهالي المخيم بالقلق والخوف من الوصـول الـى                 
ادات الفلسطينية لمثل هذه الظواهر بقيت سطحية ولـم تالمـس           بارد ثان، سيما ان العالجات من قبل القي       

  . جوهر االسباب
  7/6/2008السفير 

  
  بمراقبته قيام الشاباك ىإقالة نائب رئيس الموساد بعد أن صادق اولمرت عل .17

النقاب  ، في ملحقها األسبوعي، الجمعة،    )يديعوت احرونوت (كشفت صحيفة    : زهير اندراوس  -الناصرة  
أقيل من منصبه مؤخرا، بناء علي طلب شخـصي         ) االستخبارات الخارجية (يس الموساد   عن أن نائب رئ   

وقال الصحافي رونين برغمان، المختص في شؤون االسـتخبارات والتجـسس، إن            . من رئيس الموساد  
ـ                أنهـا حالـة     ىالقضية الحالية تشغل منذ عدة أشهر بال جميع العاملين في الموساد اإلسرائيلي، الفتا إل

ئية للغاية، ومؤكدا أن هذه هي المرة الثانية في تاريخ الدولة العبرية التي تتم فيها إقالة نائب رئيس                  استثنا
وقال أيضا إن الرقابة العسكرية لم تسمح له بنشر كافة التفاصيل التي تجمعت لديه حـول مـا                  . الموساد

 سـافرا بـأمن الدولـة       أسماها بالفضيحة، وذلك لحساسية الموضوع، الذي من شأن النشر أن يمس مسا           
  .العبرية

  7/6/2008القدس العربي 
  

  تكشف تفاصيل جديدة عن التحقيقات الجارية من اولمرت:  اإلسرائيليةاإلذاعة .18
 أشارت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس الى تفاصيل جديدة عن التحقيقات الجارية في احتمـال ضـلوع                :د ب أ  

   .رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت بالفساد
ونقلت اإلذاعة عن موقع إلكتروني إسرائيلي أن الشرطة تحقق في احتمال أن يكون أولمرت قد تلقى في                 

ـ     ، تضاف إلى األموال التي حولها إليـه رجـل األعمـال            "الخزانة الكبرى "حينه أمواالً طائلة ُوصفت ب
ـ        لى أولمرت وعدد من    ا" الخزانة الصغرى "اليهودي األميركي موريس تالينسكي، والتي عرفها الموقع ب

  . المقربين منه بينهم النائب ووزير المال السابق أبراهام هيرشزون
  7/6/2008السفير 

  
   في الجليل48مشروع استيطاني لتهويد قرى عربية لفلسطينيي  .19

اعترف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، آفي ديختر، بأن هناك مجموعة يهودية استيطانية تعمل :تل أبيب
 عدد من القرى العربية الفلسطينية في الجليل إلى بلدات يهودية، وذلك بواسطة شراء البيوت على تحويل

 .العربية بمبالغ كبيرة
وقال ديختر، في رده على استجواب للنائب حنا سويد، حول وجود مخطط لتهويد قرية البقيعة الجليلية، 

بشكل مكشوف لتهويد قرية البقيعة ان وزارته تعلم فعال عن وجود جمعيات استيطانية يهودية تعمل 
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مسجلة لدى مراقب ) أي البقيعة باقية لألبد" (بكيعين لنيتساح"وان جمعية تدعى . وتوطين اليهود فيها
، ويترأسها ويمولها )قرب تل أبيب" (بيتح تكفا"، تعمل من مكاتبها في مدينة 2002الجمعيات منذ عام 

وأضاف ديختر ان لديه معلومات استخباراتية تفيد . لماصحاب رؤوس أموال يهود من كافة ارجاء العا
بان هذه الجمعية وضعت نصب اعينها تهويد القرى العربية التي يعتقد ان اليهود سكنوا فيها في السابق 

 .وعلى رأسها البقيعة
  7/6/2008الشرق األوسط 

 
   وحدة استيطانية جديدة في القدس850الكشف عن مخطط صهيوني لبناء  .20

شفت مؤسسة متخصصة في الكيان الصهيوني بمراقبة االستيطان في القدس الشرقية، النقـاب              ك -القدس  
 وحـدة   850عن مخطط استيطاني جديد يتم حالياً تداوله داخل دوائر بلدية القـدس االحتالليـة، لبنـاء                 

 . جنوبي المدينة المحتلة" غيلو"استيطانية جديدة في مغتصبة 
 مـا زال قيـد   13157مخطط الجديد الذي يحمل رقم الخارطة الهيكلية        ، إن ال  "عير عميم "وقالت مؤسسة   

البحث والنقاش داخل دوائر بلدية االحتالل، مشيرة إلى أنه طُرح أمام جهات التخطيط بالبلدية في الثامن                
ببلديـة االحـتالل،    " اللجنة المحلية للتنظيم والبناء   "وكانت ما تسمى     . الماضي) مايو(والعشرين من أيار    

وأشـارت   ". غيلـو " وحدة استيطانية جديدة فـي مغتـصبة         150فقت مؤخراً على مخطط آخر لبناء       وا
، وذلك فـي    "غيلو" وحدة استيطانية جديدة غربي مغتصبة       850المؤسسة إلى أنه سيتم وفقاً للمخطط بناء        
 . المنطقة المطلة على قرية الولجة الفلسطينية

  6/6/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  وضع األسير الصحي ال يمنع استمرار اعتقاله: رديخت .21
، وبناء على جرمه تم "قاتل"وصف وزير األمن الداخلي آفي ديختر االسير سامي يونس بأنه : تل أبيب

وقال ديختر إن وضع .  عاما40الحكم بالسجن عليه مدى الحياة، وفيما بعد تم تحديد الحكم عليه لمدة 
 .عتقاله، وهو يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها بقية االسرى من أمثالهاألسير الصحي ال يمنع استمرار ا

البرلمان (في الكنيست " القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير"النائب عن  وكان الشيخ عباس زكور،
، قد طرح قضية األسير سامي خالد يونس، على جدول األعمال مؤكدا انه جاوز الـثمانين )اإلسرائيلي

 . عاما، وهو يعاني حاليا من أوضاع صحية صعبة26مر ومضى على سجنه من الع
 7/6/2008الشرق األوسط 

  
  المحكمة اإلسرائيلية تجيز قطع الوقود عن غزة بسبب العمليات الفلسطينية ضد المعابر .22

حسمت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية موقفها لصالح الجيش وأجازت له أن يقطع تزويد  :تل أبيب
مسؤولية األضرار الواقعة للسكان " حماس"وحمل القضاة حركة . ود اإلسرائيلي لقطاع غزةالوق

  . الفلسطينيين من جراء ذلك
  7/6/2008الشرق األوسط 

 
   يدعو لضرب إيرانموفاز .23

قال نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، والمـسؤول عـن ملـف التنـسيق             :   برهوم جرايسي  -الناصرة  
إنه لن يكـون    "،  "يديعوت أحرنوت "ات المتحدة، شاؤول موفاز في مقابلة لصحيفة        االستراتيجي مع الوالي  

وقال موفاز في تلك     ".مفر أمام إسرائيل إال بتوجيه ضربة إليران من أجل منعها من تطوير أسلحة نووية             
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إن فرص حل المشكلة اإليرانية من خالل مسار دبلوماسي تتقلص، والعقوبات الدوليـة التـي               "المقابلة،  
فرضت على إيران ال تكفي، وفي حال واصلت إيران مشروعها إلنتاج أسلحة نووية فإننا سنهاجمها، لن                

  .يكون مفر من مهاجمتها، إال أن هذا يجب أن يكون بموافقة الواليات المتحدة
  7/6/2008الغد األردنية 

  
  د يوماحتمال مشاركة امريكا السرائيل بتوجيه ضربة اليران يتضاءل يوما بع: معاريف .24

االسرائيلية النقاب نقال عن مصدر سياسي وصفته       ) معاريف(كشفت صحيفة    :زهير اندراوس  -الناصرة  
 توجيـه الـضربة العـسكرية       ىبأنه رفيع المستوي قوله ان الدولة العبرية ستضطر في نهاية المطاف ال           

  .اليران لوحدها بدون الواليات المتحدة األمريكية
الصحيفة بن كاسبيت، المعروف بصالته الوطيدة مـع المـستويين األمنـي            وقال المحلل االسرائيلي في     

والسياسي في اسرائيل، ان الحديث يدور عن مصدر علي صلة قريبة جـدا بجميـع المـواد المتعلقـة                   
بالبرنامج النووي االيراني، باالضافة الي أنه علي اتصال دائم مع نظرائه في االدارة األمريكيـة بـشأن                 

وزاد المسؤول االسرائيلي قائال ان االحتماالت أن تقوم الواليات المتحدة           .ة العسكرية ترتيب زمن الضرب  
األمريكية بتوجيه ضربة عسكرية اليران باتت بعيدة جدا، وهو االنطباع الذي يسود قطاعات واسعة في               

وأضـاف المـسؤول     .األجهزة األمنية االسرائيلية وأيضا لدي صناع القرار فـي المـستوي الـسياسي            
االسرائيلي أن الوقت ال يلعب لصالح اسرائيل، في اشارة واضحة الي قرب الضربة العسكرية للمنـشآت                

  .النووية االيرانية
  7/6/2008القدس العربي 

  
 في مهرجان لنصرة المسجد األقصى رائد صالح يدعو لبدء الحوار الوطني الفلسطيني .25

ركتي حماس وفتح إلى التسريع بفتح الحوار دعا الشيخ رائد صالح مسؤولي ح: محمد أعماري - الدوحة
وتمنى في مهرجان لنصرة المسجد األقصى نظمته بالعاصمة  .الوطني الذي دعا إليه الرئيس عباس

يتم تجاوز األزمة الداخلية نحو وحدة البيت الفلسطيني في وجه "القطرية مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، أن 
س المسلمين لن تقبل الذل للقدس وهي تسمع استغاثة المسجد وأكد في كلمته أن نفو ".الظلم األميركي

على الرغم من "نه من جهته، إلى أرئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ماجد الزير  في حين أشار .األقصى
المؤامرات العالمية التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم مما أوتي العدو اإلسرائيلي من دعم 

  . مصر إلى فتح الحدود أمام سكان غزة لكسر الحصاراًيعاد ".لفلسطيني صامدادولي، ما زال الشعب ا
  7/6/2008الجزيرة نت 

  
    وحنا يؤكد على عروبة القدس صامت في باحة كنيسة القيامة في ذكرى النكسةعتصاما .26

حتشد المئات من أبناء القدس والحجاج وزوار مدينة ، ا67  عامحتالل وسقوط مدينة القدسافي ذكرى 
عتصام صامت في باحة كنيسة القيامة في القدس القديمة حيث االقدس وعدد من المتضامنين األجانب في 

كد أوفي كلمة ألقاها المطران عطااهللا حنا . ُرفعت الصلوات واألدعية التضامنية مع الشعب الفلسطيني
مشدداً على . العربية الفلسطينية ةهويال ب عضوياًرتباطاًا وبمقدساتها التي ترتبط ةمدينالرتباط باالتعلق وال

 وجدد في سياق المناسبة الدعوة .باطلة وغير قانونية وغير شرعيةفي القدس حتالل جراءات االإأن كل 
  .الوحدةمصلحة القدس ومصلحة القضية تتطلب للحوار الفلسطيني الداخلي واالتفاق، ألن 

  6/6/2008 48عرب
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  خدمة انطالقة الحوار الداخلي الفلسطيني إعالمية لتهيئة أجواء إيجابية لدعوات .27

أطلقت قناة األقصى الفضائية، مبادرة إعالمية لتوفير األجواء اإليجابية  :عيسى سعد اهللا ومحمد البابا
للوحدة الوطنية وتعزيز الـمناخات التي تسمح بالشروع بحوار وطني شامل ينهي االنقسام الحاصل منذ 

ت استجابة للدعوة والـمبادرة التي أطلقها منتدى اإلعالميين أن الـمبادرة جاء وأكدت .نحو عام
رحب منتدى اإلعالميين باألجواء من جهته و .الفلسطينيين لخدمة حالة الوفاق الوطني ورأب الصدع

اإليجابية التي بدأت تسود، ودعا عماد اإلفرنجي رئيس الـمنتدى، وسائل اإلعالم المحلية على اختالف 
  . إلى أخذ زمام المبادرة وخلق األجواء المناسبة لتعزيز ثقافة الحوارأطيافها وتوجهاتها،

  7/6/2008األيام الفلسطينية 
  

   اإلصابات في مسيرة بلعين بينهم نائب رئيس برلمان االتحاد األوروبيعشرات .28
العشرات من المتظاهرين في مسيرة أن : عبد اهللا أبو رحمة نقال عن 6/6/2008 48 عربذكر موقع
وكان . ، جراء إطالق الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاطواأصيب ألسبوعيةبلعين ا

في حين ادعت قوات االحتالل أن . بين المصابين نائب رئيس برلمان االتحاد األوروبي وقاض إيطالي
لسة من وكانت مسيرة باتجاه الجدار قد نظمت، بعد س!. المتظاهرين دخلوا إلى منطقة عسكرية مغلقة

الفعاليات نظمت بعد اختتام مؤتمر بلعين الدولي الثالث للمقاومة الشعبية، الذي شهد مبارة كرة قدم بين 
فريقي بلعين والفريق الدولي المكون من المشاركين في المؤتمر، بالقرب من منطقة الجدار، بحضور 

وقد . ائب رئيس االتحاد األوروبيجبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، ولويزا مورغنتيني ن
تزامنت هذه المباراة مع بدء مباريات كأس األمم األوروبية، حيث وجه الالعبون رسالة إلى العالم مفادها 
أن هناك شعباً يحرم من حقه من اللعب والمشاهدة ومن توفر المالعب له بسبب مصادرة أرضه وقمع 

  . مواطنيه
أن مؤتمر بلعين الذي : القدس المحتلة مراسلها من  جمال جمالن نقال ع7/6/2008 الدستور وجاء في

أن مساعدات الدول المانحة للشعب الفلسطيني، على أهميتها، ينبغي أال عقد على مدار ثالثة أيام أكد 
 من نصف 2002 تزايدت منذ بدء انشاء الجدار في سنة "إسرائيل"تغفل بأن اإلستثمارات األجنبية في 

وطالب .  رغم تمردها على فتوى محكمة الهاي2007 مليار دوالر أمريكي في سنة 37 مليار دوالر إلى
مطالبة كل من مؤسستي ومس بالتأكيد على وجوب تحقيق الوحدة الوطنية، أالمؤتمر في بيانه الختامي 

الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين بمزيد من العمل الجدي لتطبيق ما جاء في القرار االستشاري لمحكمة 
مطالبة الجهات الرسمية الفلسطينية بوجوب دعم العمل الشعبي المقاوم  و. بما يخص الجدارالعدل الدولية

وأخذ موقف سياسي حازم من قضايا تهويد القدس واستمرار االستيطان وبناء الجدار بما يدفع المحافل 
توثيق العالقة مع قوى ب  كما طالب المؤتمر. كي تمتثل لإلرادة الدولية"إسرائيل"الدولية للضغط على 

تكريس و نضاالته ضد الممارسات االحتاللية المختلفة  الفلسطينيشعبالالسالم اإلسرائيلية التي تشارك 
إضافة إلى  .العمل على تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والعربية، والعالقة مع المتضامنين الدوليين

ء السالم والمجتمع المدني في العالم بالعمل على مطالبة المؤسـسات واالتحادات والجمعيات وكل نشطا
لعمل على وا، المساهمة في تقديم الرواية الفلسطينية كما هي في الواقع، في مواجهة الدعاية االسرائيلية

فرض المقاطعة، وسحب االستثمارات، والعقوبات االقتصادية، والتأكيد على ضرورة تعليق اتفاقية 
الضغط على المؤسـسات الرسمية الدولية، وخصوصا و ،تحاد األوروبي واال"إسرائيل"الشراكة بين 

الحكومات األوروبية، واالتحاد االوروبي، وحكومة الواليات المتحدة من أجل عدم االستجابة لطلب 
  .إسرائيل لرفع مستوى عالقاتها معها إال بعد أن تنفذ كافة االلتزامات المطلوبة منها وفقا للشرعية الدولية
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  مشاركا في مسيرة ضد الجدار في نعلين30ة صابإ .29

 دوليا بجروح طفيفة وحاالت اختناق  ومتضامناً مواطنا30ً ما ال يقل عن أصيب:  نائل موسى- رام اهللا
 شهدتها قرية نعلين طيلة يرنصلجدار العابالغاز جراء اعتداء قوات االحتالل على فعاليات مناهضة 

  .نهار وساعات مساء امس
  7/6/2008يدة الحياة الجد

  
  قرب بيت لحمعتدي على مشاركين في مسيرة سلمية ضد الجدار ي االحتالل .30

سرائيليين إاندلعت مواجهات بين عشرات من جنود االحتالل ومتظاهرين فلسطينيين و :حسن عبد الجواد
وأجانب، خالل مسيرة جماهيرية مناهضة لجدار الفصل العنصري، عند مدخل قرية المعصرة في الريف 

  .لجنوبي لبيت لحما
  7/6/2008األيام الفلسطينية 

  
   على تأسيس غرفة تجارة فلسطينية روسية بهدف تعزيز العالقات االقتصاديةاتفاق .31

التقى رجال أعمال فلسطينيون يزورون موسكو، أمس، رئيس غرفة التجارة والصناعة  :جعفر صدقة
تهى باتفاق على إنشاء غرفة تجارة الروسية يفغيني بريماكوف وعدد من رجال االعمال الروس، ان

  .فلسطينية روسية، يرجح إعالنها رسمياً الشهر القادم
  7/6/2008األيام الفلسطينية 

  
   شهيدا182ً حصار غزة من المرضى يرتفع إلى ضحايا .32

 الدكتور معاوية حسنين مدير قسم  أن:وكاالت نقال عن غزةمن  7/6/2008 االتحاد اإلماراتية نشرت
 من حي التّوام شمال قطاع غزة، توفيت بسبب الحصار فلسطينيةفتاة  نأعلن أارة الصحة الطوارئ بوز

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية المقالة،  ومن جهة أخرى .غالق المعابرإالمفروض على قطاع غزة و
ي من شروع االحتالل منذ فترة في تطبيق سياسة تقليص عدد الحاالت المرضية المسموح لها بالسفر لتلق

 السياسية ستحصد في ظل الحصار الخانق ضحايا جدد يقدر عددهم الفتة إلى أن هذهالعالج في الخارج، 
 إال أن حالة، 200حوالي كان عدد المرضى المسموح لهم بمغادرة القطاع للعالج  وأوضحت أن .بالمئات

  . حاالت مرضية يوميا10ً-5االحتالل بدأ يخفض العدد حتى وصل إلى ما بين 
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار  أن : ألفت حدادنقال عن مراسلته 6/6/2008 48عرب موقع وذكر

 قطاع غزة، جراء منعهما من السفر لتلقي ىأعلنت عن وفاة مريضين فلسطينيين بسبب الحصار عل
 ريشا فيما. ضحية182، يرتفع عدد ضحايا الحصار إلى تهماوبوفا .العالج ونقص األدوية الالزمة للعالج

 طفالً وهو ما وصفته 54أكدت أن ضحايا الحصار من األطفال تجاوز الـ قد  اللجنة كانتإلى أن
  .بالمحرقة الصامتة

  
  الجامعة بدأت تحركا إلطالق مبادرة جديدة للحوار الفلسطيني: عمرو موسى .33

مـين  أكدت مصادر سياسية فلـسطينية ان األ      :  وكاالت -القاهرة   من 7/6/2008الحياة الجديدة   ذكرت  
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بدأ بالفعل في السعي إلطالق مبـادرة جديـدة للحـوار بـين                    

وأوضحت المصادر، حسب وكالة سما المستقلة،      . الفلسطينيين ومحاولة توحيد الصف الوطني الفلسطيني     
خالد مشعل  ان موسى أجرى اتصاالت مع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس              
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كما اتصل موسى مع رئـيس      . وانه لمس لديهما الرغبة في طي صفحة الخالفات وإعادة اللحمة الوطنية          
الوزراء المقال اسماعيل هنية وأبلغه اعتزام الجامعة قيادة تحرك جديد إلعادة الحوار بين حركتي حماس               

  . وفتح
سى األمين العام لجامعة الـدول      جدد عمرو مو   :سوسن أبوحسين  عن 7/6/2008الشرق األوسط   ونقلت  

 -في القاهرة عقب مشاركته في قمة للفاو، مطالبته بحوار عربي           " الشرق األوسط "العربية، في حوار مع     
واكد أن اللحظة قـد حانـت اآلن لعمـل          . إيراني يشمل األمن اإلقليمي والموقف من القضية الفلسطينية       

لى الرغبة الدولية في إغالق هذا النزاع بـين فـتح            فلسطيني يعتمد على الدعم العربي، وع      -فلسطيني  
   .وحماس

  
  الى االتحاد المتوسطي " اسرائيل"الدول العربية تطلب توضيحات حول انضمام  .34

الى االتحاد من " اسرائيل"طلبت الدول العربية توضيحات حول تداعيات انضمام :  ا ف ب-الجزائر 
، وفق ما اعلن، أمس، وزير الخارجية الجزائري اثر  تموز في باريس13اجل المتوسط، الذي سيعلن في 

بين النقاط التي تتطلب توضيحا، هناك تداعيات وجود "وقال الوزير مراد مدلسي  .منتدى لدول المتوسط
ليست مهمة االتحاد ان يقوم بتطبيع العالقات بين "واضاف ". داخل االتحاد من اجل المتوسط" اسرائيل"
 والتي ربطت االتحاد 1995العام " ، االمر الذي لم تتوصل اليه عملية برشلونةوالدول العربية" اسرائيل"

" اسرائيل"عملية التطبيع مع "وتابع الوزير الجزائري ان . االوروبي بخمس دول في جنوب المتوسط
 مبادرة تنص على 2002بين الدول العربية التي اقرت في بيروت العام " تندرج في اطار نقاش اخر

، واعادت قمة 1967القات مع الدولة العبرية مقابل انسحابها من االراضي التي احتلتها العام تطبيع الع
من جهة اخرى، شدد مدلسي على ان الدول االعضاء في .  تفعيل تلك المبادرة2007الرياض العام 

 المساهمة عدم اجبارها على"ينبغي " اسرائيل"االتحاد من اجل المتوسط المقبل التي ال تقيم عالقات مع 
 .مع الدولة المذكورة داخل االتحاد" في مشاريع مشتركة

  7/6/2008الدستور 
  

  مصر ترفع درجة االستعداد على الحدود مع قطاع غزة .35
ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان مصريون، أن السلطات المصرية عززت، امس، : أ.ب. د-تل أبيب 

االت هجوم فلسطيني على معبر رفح البري استعداداتها على الحدود مع قطاع غزة لمواجهة احتم
 .الحدودي

  7/6/2008الشرق األوسط 
  

 وساطة سنغالية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين .36
بدأ الرئيس السنغالي عبد اهللا واد وساطة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، على أن تكون المرحلة األولى 

  .حصول تقارب بين حركتي حماس وفتح
  7/6/2008الجزيرة نت  

 
   ألف أسرة فلسطينية70هيئة األعمال الخيرية االماراتية قدمت مؤخرا مساعدات لنحو  .37

أعلن مدير هيئة األعمال الخيرية االماراتية عماد الحداد، أن الهيئة تمكنت خالل :  سمير حمتو-غزة 
 ظل الحصار  ألف أسرة في قطاع غزة، في70الفترة القليلة الماضية من تقديم المساعدات ألكثر من 

وأعلن . وبين الحداد أن هذه المساعدات تنوعت وشملت عدة برامج .الخانق المفروض على القطاع
  ،"قوافل الخير لنصرة أهل فلسطين"الحداد انطالق حملة ضخمة في غزة بعنوان 
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  . سيتم من خاللها توزيع مساعدات نقدية للمتضررين من االجتياحات االسرائيلية

  7/6/2008الحياة الجديدة 
  

  فيصل الحمود سلم تبرعاً كويتياً إلى مسؤولين فلسطينيين في األردن .38
سلم سفير الكويت لدى االردن الشيخ فيصل الحمود مسؤولين فلسطينيين، أمس، تبرعا كويتيا بقيمة : كونا

وأكد الشيخ .  الف دوالر مقدما من الحكومة الكويتية الى مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية375.593
ستبقى "، مشددا على ان الكويت "حرص الكويت على تقديم الدعم الالمحدود للشعب الفلسطيني"ل فيص

  ".داعمة لألشقاء الفلسطينيين وستواصل جهودها لتخفيف وطأة االحتالل عليهم
  6/6/2008الراي الكويتية 

  
  "تعطيل السالم"برلين تتّهم حماس بـ .39

انية حركة حماس، أمس، بالعمل على تعطيل العملية  اتهمت الحكومة األلم : اسكندر الديك-برلين 
وكشف الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية مارتين ياغر رداً على سؤال . السلمية في المنطقة

أن وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ناقش مع الرئيس محمود عباس خالل زيارته " الحياة"لـ
وقال ". إسرائيل" األسبوع، الموقف من حماس والمفاوضات مع مطلع" إسرائيل"لألراضي الفلسطينية و

كل ما يمكن أن يعطل العملية السلمية في المنطقة ال يجد تأييدنا، وهذا ينسحب قبل كل شيء "ياغر إن 
في الوجود، واتخاذ موقف سلبي من عملية " إسرائيل"مواصلة إنكار حق "واتهم حماس بـ". على الحركة

أمس، ) أول من(كما حدث " إسرائيل"وسط، واالستمرار في إطالق الصواريخ على السالم في الشرق األ
وعلى عكس الواليات المتحدة، لم تبد الحكومة األلمانية ". ما ال نرى فيه إشارة إلى موقف إيجابي منها

موافقة مشروطة على الدعوة التي وجهها عباس إلى قادة حماس إلجراء حوار وطني من أجل إنهاء 
لم يفهم الرئيس "وقال ياغر رداً على سؤال آخر أن شتاينماير . ع السياسي والعسكري بين الطرفينالنزا

عباس بصورة خاطئة، وانطباعنا بعد االجتماع معه هو أنه سيواجه حماس بالمواقف نفسها التي عرضها 
  ".علينا

  7/6/2008الحياة 
  

  من مخاطر هجومها على غزة" إسرائيل"تحذير أميركي لـ .40
من أن أي هجوم عسكري على غزة من شأنه التأثير " إسرائيل"ت الواليات المتحدة أمس الجمعة حذر

نعتقد أن "وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية شون ماكورماك . على مفاوضات السالم
ثر على أن أعمالها قد تؤ" إسرائيل"الحق في الدفاع عن نفسها، ويجب أن ال يغيب عن بال " إسرائيل"لـ

وأوضح المتحدث أن الدعم لحركة المقاومة حماس في قطاع غزة سيضعف إذا ". عملية السالم الجارية
 ". توصل اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى اتفاق يؤدي إلى السالم بين الشعبين"

  7/6/2008الجزيرة نت 
 

  وبمقتل طفلة فلسطينية" اسرائيل"كي مون يندد باطالق صواريخ على  .41
ادان االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون استمرار اطالق :  ا ف ب-) االمم المتحدة(نيويورك 

من غزة، كما ادان مقتل طفلة فلسطينية في رد اسرائيلي، حسب ما اعلن " اسرائيل"الصواريخ على 
سلحة ومن بينها االمين العام يدين استمرار اطالق فصائل م"وجاء في بيان ان . جهازه االعالمي الخميس

". حركة حماس، الصواريخ وقذائف الهاون على نقاط العبور وضد اهداف اسرائيلية انطالقا من غزة
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وذكرها " يدعو حماس والفصائل المسلحة االخرى الى وقف هذا النوع من االعمال"واضاف ان كي مون 
واوضح البيان ان ". اتهاتخلف نتائج سلبية يتحمل الشعب الفلسطيني في غزة تبع"بان هذه االعمال 

وختم البيان ". االمين العام يدين ايضا مقتل طفلة فلسطينية وجرح والدتها في غارة جوية اسرائيلية"
الى التحلي باقصى درجات " اسرائيل"مع اقراره بحقها في الدفاع عن النفس، دعا االمين العام "بالقول 

اية المدنيين خالل العمليات العسكرية بموجب تتحمل مسؤولية حم"وذكرها بان قواتها " ضبط النفس
 ".القانون الدولي االنساني

  7/6/2008الدستور 
  

  يثير احتجاجات شعبية في بريطانيا" إسرائيل"بيع السالح لـ .42
، "سحق أيدو"مجموعة شارك مئات المحتجين في تظاهرة صاخبة دعت إليها :  مدين ديرية-برايتون 

لألسلحة الذي يقول المحتجون إنه يزود " أيدو"لمطالبة بإغالق مصنع جابت شوارع مدينة لندن أمس، لو
وقد اقتحم المتظاهرون بوابة المصنع . الطائرات اإلسرائيلية بالذخيرة لقصف الفلسطينيين في غزة

وقال بريتت سوهين أحد . واشتبكوا مع رجال الشرطة، ما أسفر عن جرح أربعة منهم واعتقال ثمانية
لجزيرة نت إنه وزمالءه يحتجون تعبيرا عن رفضهم لوجود هذا المصنع في مدينتهم نشطاء المجموعة ل

وبدورها قالت آن التي كانت ترفع العلم الفلسطيني .  اإلسرائيلية بالذخيرة16ألنه يزود طائرات أف
، فأرجعت سبب مشاركتها إلى حبها "الحرية لفلسطين"وترتدي قميصا كتب عليه بالعربية واإلنجليزية 

إنني هنا ال للتعبير عن معارضتي لمصنع أيدو فحسب، وإنما تضامنا مع الشعب "لسطين، قائلة لف
   ".الفلسطيني الذي يقتل ليل نهار

  7/6/2008الجزيرة نت 
  

  دعم للصحفي الذي غطى عملية قتل محمد الدرةعريضة .43
 21 يوم  شخص عريضة دعم للصحفي الفرنسي شارل أندرلين الذي خسر200وقع نحو : الفرنسية

أيار الماضي أمام محكمة االستئناف في باريس قضية تشهير أقامها على فيليب كارسينتي الذي قال / مايو
وكتب . وقد صدر الحكم في المحكمة االبتدائية الفرنسية. إن أندرلين فبرك تحقيقا عن مقتل محمد الدرة

جية الفرنسي األسبق  هوبير الموقعون على العريضة وبينهم الفيلسوف ريجيس ديبري ووزير الخار
 .بحق الصحفيين" رخصة تشهير"ألنه يلمح إلى وجود " فاجأنا وأقلقنا"فيدرين، أن قرار محكمة االستئناف 

  6/6/2008الجزيرة نت 
  

  نرفض شرط االنتخابات المبكرة: إسماعيل هنية .44
ر التـي أطلقهـا الـرئيس       بدا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، مرتاحاً لـدعوة الحـوا           

، أن تكون االنتخابات المبكرة شـرطاً       "األخبار"الفلسطيني محمود عباس، غير أنه رفض، في حوار مع          
للحوار، داعياً إلى صيغة تصالحية على قاعدة ال غالب وال مغلوب، وأكد استعداد حركته لمواجهـة أي                 

أميركا وإسرائيل واالتحاد األوروبي والدول     عدوان إسرائيلي مرتقب على قطاع غزة، موجهاً رسائل إلى          
  العربية
  : حسام كنفانيى الحوارأجر
   ما هو موقفكم من دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس محمود عباس؟■

ـــ لقد دعونا إلى الحوار منذ اللحظات األولى لألزمة، وعبرنا في أكثر من مناسـبة عـن رغبتنـا                   
. ال سبيل لمعالجة األوضاع التي طرأت على ساحتنا إال بهـذه الطريقـة            وقناعتنا بهذا الخيار، ورأينا أنه      

وقد تجاوبنا مع كل الوساطات الفلسطينية والعربية، وأبدينا مرونة كافية مع كل األطراف التـي أجـرت                 
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معنا اتصاالت سرية أو علنية، وشجعنا العديد من األطراف على سرعة التحرك من أجل الخروج مـن                 
وإننـا نـرى أن األزمـة       . قطع الطريق على التدخالت الخارجية والمخططات اإلسرائيلية      واقع األزمة ل  

الداخلية على صعوبتها، يمكن معالجتها جذرياً والخروج منها إلى فضاء أفضل إذا ما تـوافرت النوايـا                 
ل الصادقة، واإلرادة الحقيقية، بل نحن قادرون على إحداث نقلة نوعية على هذا الصعيد، وعلـى إدخـا                

الفرحة لكل بيت فلسطيني، وتكفيف الدموع ووضع حد لآلالم وإنهاء القطيعـة، وبدايـة عهـد جديـد،                  
رحبنا بدعوة الرئيس أبو مازن إلى إجراء حوار وطني شامل، وننظر           . واستئناف مسيرة العمل المشترك   

بدء الفـوري فـي   بإيجابية إلى الروح الجديدة التي ظهرت في الخطاب، ونؤكد على موقفنا الداعي إلى ال   
حوار وطني شامل، تأكيداً لوحدة الوطن الفلسطيني أرضاً وشعباً وسلطة واحدة، ومعالجة كـل القـضايا                
العالقة وملفات الحوار الداخلي، مع تأكيد استعدادنا إلنجاز الحوار وإنجاحه في أسرع وقت ممكن، وإبداء               

  .المرونة الالزمة والمطلوبة من الجميع
لحة الوطنية على قاعدة ال غالب وال مغلوب، وتغليب المـصلحة العليـا لـشعبنا               يجب أن تكون المصا   

لألسف، التأثير الخارجي في هذا الموضـوع كبيـر، وهنـاك           . الفلسطيني والتحرر من اإلرادة األجنبية    
اعتراض أميركي ـــ إسرائيلي على أي تقارب فلسطيني، وهناك تصريحات واضحة أن أي تقـارب               

نعكاسات سلبية على المفاوضات الجارية، ولذلك تنسحب هذه االنعكاسات على الحوار           داخلي ستكون له ا   
  .الداخلي والمصالحة الوطنية

   هل تقبلون بانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة كما يطالب الرئيس الفلسطيني؟■
ياً أن تتم وفق    ـــ إن أي انتخابات مبكرة ال بد أن يتوافر لها شرطان، األول هو التوافق الوطني، وثان               

وهناك استحقاق لالنتخابات الرئاسية من المفترض أن       . وما يطرح اآلن ال يلبي هذين الشرطين      . القانون
. يتم في كانون الثاني المقبل النتهاء فترة الرئيس، ولذلك ال صحة للحديث عن انتخابات رئاسية مبكـرة                

لمفاوضات الداخلية، وال يمكن أن يكـون       ونقول إن طرح انتخابات تشريعية يمكن أن يكون على طاولة ا          
  .شرطاً لها

 والحكومة فـي حـال      "حماس" مفاوضات التهدئة مع إسرائيل تبدو في حال مراوحة، ما هي خيارات             ■
  فشلها؟

ـــ نحن قبلنا بالمبادرة المصرية بشأن التهدئة، التي تنص على تهدئة متبادلة متزامنة شاملة، تبدأ في                
في وقت الحق، في مقابل وقف كل أشكال العدوان وإنهاء الحصار وفـتح كـل               غزة وتنتقل إلى الضفة     

وإذا واصلت إسرائيل وضع العراقيل والشروط في وجه تحقيق هذه المبادرة، فشعبنا له خياراته              . المعابر
  .المتعددة ولن نبقى مكتوفي األيدي

رتباطهـا بمفاوضـات    مدى ا  ما مصير صفقة تبادل األسرى بالعريف اإلسرائيلي جلعاد شاليط؟ وما            ■
  التهدئة؟

ـــ إن مصير هذه الصفقة مرتبط أساساً باالحتالل ومدى تجاوبه مع الفصائل اآلسرة للجندي جلعـاد                
شاليط، في مطالبها العادلة نحو صفقة مشرفة تضمن إطالق سراح نوعيات معينة من األسرى ال يمكـن                 

رتبطة بالمطلق بموضوع التهدئة، ألن اسـتحقاق       إطالق سراحهم إال بهذه الطريقة، وهذه القضية غير م        
  .كل منهما مختلف عن اآلخر

   هل تتوقعون عدواناً واسعاً على غزة، وكيف ستواجهونه؟■
ـــ ال نستبعد قيام االحتالل بأي جريمة، ودائماً نتوقع األسوأ منه، ومن ذلك توسيع عدوانه على قطاع                 

مة، فإن من حق الشعب أن يدافع عن نفسه، وبالتأكيد لن           غزة، وإذا ما فرض على شعبنا وفصائله المقاو       
يكون قطاع غزة لقمة سائغة لالحتالل، مع اعتقادنا أن األزمات المتتالية التي تعصف بـاالحتالل، بـدءاً                 

) رئيس الوزراء إيهـود   ( إلى فشل المحرقة في غزة، وانتهاء بملف الفساد الذي يالحق            "فينوغراد"بتقرير  
  .ئق أمام أي مغامرة متعلقة بالقطاعأولمرت، تقف عوا
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إن موازين القوى تغيرت كثيراً في المنطقة، وأسطورة الجيش الذي ال يقهر تهاوت، ولم تعـد إسـرائيل                  
تلك اليد الطولى التي تستخدمها الواليات المتحدة وقوى االستعمار لتحقيق أهدافها، وإذا مـا قـرر قـادة               

  .، فإن النتائج قد ال تكون لصالحهمإسرائيل الخوض في مغامرة من هذا النوع
 إلى أي مدى استفدتم من تجربة حزب اهللا في جنوب لبنان خالل عدوان تموز؟ وهل تعتقدون أن مـا                    ■

  نجح فيه حزب اهللا في لبنان يمكن نقله إلى غزة؟
اومة، ـــ نستفيد من أي تجربة مقاومة حالية أو سابقة، ولكن هناك فرقاً بين االستفادة من تجارب المق                

. بما فيها تجربة اإلخوة في حزب اهللا رغم فوارق الجغرافيا، وبين ما يشاع عن تدريب وتنسيق وتـسليح                 
  .ونحن نقدر بأن يكون قطاع غزة منيعاً أمام أي عدوان وصامداً في مواجهة أي اجتياح

ـ         ■ تم  المعروف أن الشارع الغزاوي تعرض لضغوط اقتصادية ومعيشية هائلة، إلـى أي مـدى مـا زل
  عكم؟تعولون على اصطفاف الشارع م

  وهل تعتقدون أن رهانات انفجاره في وجهكم مستندة إلى أسس؟
ـــ ال شك في أن الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كبيرة للغاية، وحـال                  

نين، ولكن  الحصار غير المسبوقة متزامنة مع عدوان جوي وبري يومي، يمثّل تضييقاً على حياة المواط             
أوالً، نحـن جئنـا   : الرهان على ثورة شعبية في مواجهة الحكومة هو رهان خاسر، وذلك ألسباب عديدة 

ثانياً، يعلم الشعب الفلسطيني أن السبب في معاناته هو االحتالل،          . إلى الحكم بإرادة الشعب وبغالبية كبيرة     
ثالثاً، توفّر الجماهير .  من آثار العدوان  وأن الحكومة تبذل كل جهودها للخالص من هذه األزمة والتخفيف         

حاضنة أساسية لبرنامج المقاومة ومشروعها الذي اختطه الشعب لنفسه ولبرنامج التغيير واإلصالح الذي             
رابعاً، إن أي انفجار إذا وقع لن يكون في وجه الحكومة، بل في وجه االحتالل الذي يحاصر                 . نعمل عليه 

  .شعبنا
وما صحة الكالم عن تلقيكم أمـواالً مـن جماعـة           ن تأمين التزاماتها المالية؟      كيف تتمكن حكومتكم م    ■
   في مصر ومن إيران؟"اإلخوان المسلمين"

ـــ لقد نجحت الحكومة في سياسة مالية جديدة في تأمين األموال الالزمة إلدارة الحكم، بعيـداً مـن                  
ترض قرشاً واحداً من أي مصرف، ولـم        ولم نق . األموال المسيسة التي تدفع في مقابل مواقف وتنازالت       

نتلق أمواالً من دول غربية أو الدول المانحة، ولكن عبر سياسة ضبط مالي وتقليص النفقات نكتفي إلـى                  
حد كبير بالموارد الحالية األساسية للسلطة الوطنية ومداخليها الداخلية، فضالً عن بعض الخيرين في هذا               

ونحن لنا عالقات طيبة مع الكثير من الدول العربية واإلسالمية، بمـا            . العالم الذين يمدون أيديهم لشعبنا    
فيها الجمهورية اإلسالمية في إيران، ومن حقنا على إخواننا وأبناء أمتنا في كل مكان أن يمدوا لنـا يـد                    

  .العون والمساندة السياسية والمالية واإلعالمية
؟ وكيـف تـردون     "عدةالقا" ظهور ارتباطه بتنظيم      بعد "جيش اإلسالم " و "حماس" ما حقيقة العالقة بين      ■

   في قطاع غزة؟"القاعدة"على التهم الموجهة إليكم بتسهيل عمل 
ـــ إن عالقتنا مع أي تنظيم فلسطيني هو بمدى التزامه بالتعاون، هذا هو المبدأ الـذي نـسير علـى                    

ـ     غزة، وما نسب له من بيانـات   في قطاع"القاعدة"أساسه مع كل التنظيمات الفلسطينية، ولكن ال وجود ل
عن هذا الموضوع مفبركة وغير حقيقية، وإثارة هذه القضية جاءت الستجالب تدخل دولي ضد القطـاع                

  .في إطار المناكفات الداخلية من بعض أطراف من السلطة في رام اهللا
   في الضفة الغربية؟"حماس" ما وضع ■

ضفة، ولألسف يديرها االحتالل وأجهزة الـسلطة،       ـــ ال شك في أن الهجمة كبيرة على الحركة في ال          
ومع ذلك، فإن االنتخابات التي جرت أخيراً فـي جامعـات           . وهناك عمل ممنهج لضرب خيار المقاومة     

  . خاسر"حماس"الضفة سجلت تقدماً وحضوراً قوياً ألبناء الحركة، ما يدلل على أن الرهان على إسقاط 
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تعثّـر الحـوار ومحاولـة الـسلطة         في حال    "أجندتكم" ضمن    هل خيار السيطرة على الضفة الغربية      ■
  االنقضاض عليكم هناك؟

ـــ إن خيار السيطرة على القطاع بهذه الطريقة لم يكن في أجندتنا أصالً، ولكنه عمـل اضـطراري                  
وتدرج في أوضاع ميدانية أفضت إلى ما حدث، وبالتالي نحن نأسف وندين تغوالت األجهزة األمنية على                

وحركتنا في الضفة، ونراها إجراءات غير قانونية وغير شرعية وفقدت أي مسوغ وطني، وخاصة              أهلنا  
مالحقة األخوات وأهالي األسرى وذوي الشهداء، ولكن رغم ذلك نقول إن الحل هو بـالحوار ال عبـر                  

  .االنتقام الذي يمارس في الضفة
فـات بـين    ي غزة؟ والحديث عـن خال      ف "حماس" ما حقيقة الحديث عن أجنحة متشددة ومعتدلة داخل          ■
   الداخل والخارج؟"حماس"

ـــ هذا جزء من الحرب اإلعالمية التي تشن ضد الحركة وتروجه أطراف تريد خلـق مثـل هـذا                   
القرار يتخذ في أروقة الحركة، وهذه التيارات غير الموجـودة أصـالً، وأن   . الخالف، ولكن ال وجود له 

ذا وضع طبيعي لحركة كبيرة، ولكن في النهاية القرار يصدر عن           يكون داخل الحركة آراء وحوارات فه     
  .شورى، والكل يلتزم به ويعمل على أساسه

الواليات المتحدة، إسرائيل، االتحاد األوروبي، الدول      :  ما الرسالة التي ترغب في توجيهها إلى كل من         ■
  العربية؟

 المنطقة وفرض إمالءاتها بـاءت بالفـشل،        ـــ أوالً نقول للواليات المتحدة إن محاوالتها للهيمنة على        
وتبشر بفشل مشروعهم في الشرق األوسط الكبير أو الصغير، وعليهم قراءة الـدافع والنتـائج بـصورة     

  .مغايرة
ثانياً نقول إلسرائيل إن القوي لن يبقى قوياً لألبد، والضعيف ال يبقى ضـعيفاً، واأليـام دول، ومعادلـة                   

 تركيع الشعب الفلسطيني أو انتزاع المواقف منا عبر العدوان والحصار،           المنطقة تغيرت، ولن يستطيعوا   
وعليهم أن يدركوا أن هذه الحكومة مختلفة عما عهدوه من حكومات، وأن شعبنا مصمم علـى اسـتعادة                  

  .حقوقه كاملة غير منقوصة واالحتالل إلى زوال
سياسـة العـدوان والمـؤامرات، وإن       ونقول لالتحاد األوروبي إن هناك فرقاً بين السياسة األخالقيـة و          

استمرار اتباعهم المواقف األميركية واإلسرائيلية والنظر إلى المنطقة وفق النظرة اإلسرائيلية يفقدهم البعد             
األخالقي في السياسة، والصمت على ما يجري هو مشاركة في المؤامرة، ونأمـل فـي دور أوروبـي                  

  .أخالقي فاعل في المنطقة
ل لها نحن وأنتم أمة واحدة، ولنا عليكم حق النصرة، وما بيننا هو دماء حارة ال مـاء،                  الدول العربية نقو  

وواجب التدخل إلنقاذ شعبنا أمانة في أعناقكم، وال عذر لمن يتخلى عن هذا الدور، عيوننا تتطلع إلـيكم،                  
لتخلـي عـن    وأفئدتنا معكم، فال تخذلوا شعبنا، فقضية فلسطين هي قضية عربية وإسالمية، ويجب عدم ا             

  .الواجب الشرعي والقومي والوطني تجاهها
وختاماً فإني أتوجه إلى شعب لبنان الشقيق بالتحية والتقدير، وألبناء شعبنا الذين يعيشون فـي مخيمـات                 
لبنان بالتحية والعهد والوفاء وااللتزام بعدم التنازل أو التفريط، وخصوصاً في حق العودة إلـى األرض                

  .ين أو التعويض ونحمي حقنا ولو بعد حينوالديار، نرفض التوط
  "مكّة" يختلف عن "الدوحة"

في تعليقه على األحداث اللبنانية األخيرة واتفاق الدوحة، قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقال، إسماعيل              
طارها موقفنا الدائم أننا مع وحدة كل الشعوب العربية، وأن حل الخالفات الداخلية في األمة وأق              "هنية، إن   

يجب أن تغلب فيه لغة الحوار، وتجنيب الشعوب الصراع، وفي الوقت نفسه حمايـة بـرامج المقاومـة                  
ونعتقد أن اتفاق الدوحة تـاريخي مـن        . والممانعة في مواجهة االحتالل واإلرادة األميركية واإلسرائيلية      

صل إلى حل وسـط علـى       حيث الزمان والمكان، استطاعت فيه األطراف المختلفة تجاوز خالفاتها والتو         
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قاعدة ال غالب وال مغلوب لبنانياً، ولكن هناك مغلوباً هو الفتنة التي وقفت وراءهـا اإلدارة األميركيـة                  
  ."والكيان الصهيوني

ينهـي كـل أشـكال      . أردنا اتفاق مكة اتفاقاً نهائياً    "وعن وجه التشابه بين اتفاقي الدوحة ومكّة، قال هنية          
ة الفلسطينية، ولكن هناك أطرافاً دولية أرادته مجرد تهدئة للتمهيد لمحـاوالت            التوتر والخالف في الساح   

وكان واضحاً رفض اإلدارة األميركية لالتفاق وإبقاء الحصار السياسي         . اجتثاث حركة حماس من الحكم    
وهنا الفرق مع اتفاق الدوحة الذي رحبـت بـه كـل            . واالقتصادي، رغم تأليف حكومة الوحدة الوطنية     

  ."اف المؤثرة وتعمل على إنجاحهاألطر
  7/6/2008األخبار

  
  التوطين على األبواب .45

  داود الشريان
، اتصل الرئيس 2000خالل المفاوضات التي جرت بين الرئيس الراحل ياسر عرفات وايهود باراك عام 

 ألف 190بيل كلينتون بالرئيس اللبناني وسأله عن عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان فأجاب أن عددهم 
  .الجئ ، فوافق باراك على عودتهم إما إلى إسرائيل أو الضفة الغربية

هذا الكالم أصبح جزءاً من التاريخ، فالتنازل الكامل عن حق العودة أصبح شرطاً لقيام الدولة الفلسطينية، 
ا ولم يعد مطروحاً للحل والتفاوض، فما تطرحه إسرائيل في المفاوضات الراهنة يقوم على إلغاء م

، فمشكلة الالجئين الفلسطينيين من وجهة 2000عرضه باراك على الرئيس عرفات في كامب ديفيد عام 
كما استوعبت إسرائيل الجئين يهوداً من دول العالم "النظر اإلسرائيلية باتت مشكلة فلسطينية داخلية، فـ 

، وهي تسعى "الفلسطينيينكافة على الفلسطينيين أن ُيستوعبوا في دولة فلسطين التي ستقام لالجئين 
للتخلص من مواطنيها العرب فكيف بالالجئين، فخطتها في تعديل الحدود هدفها التخلص من التجمعات 
الفلسطينية في الداخل، وضم الالجئين إليها رغم إدراكها أن أراضي السلطة الفلسطينية ال تستوعب أكثر 

ن يزيد عددهم عن أربعة ماليين الجئ، ما يعني من عشرة في المئة من عدد الالجئين الفلسطينيين الذي
  .أن ال مناص من التوطين

السلطة الفلسطينية باتت منسجمة إلى حد بعيد مع الموقف اإلسرائيلي في هذه القضية، فهي تتحدث عن 
عودة عدد من الالجئين كبادرة إنسانية، بحسب التعبير اإلسرائيلي، بعدما أصبحت مقتنعة باستحالة 

على دولة فلسطينية مع ضمان حق العودة، لكنها تنكر اإلفصاح عن موقفها ألنها ال تملك الحل الموافقة 
بمفردها، فالتوطين يحتاج إلى قرار عربي، والعرب منقسمون في هذه القضية، بعضهم اعتبر التجاهل 

على بقايا حالً مرحلياً، واآلخر تمسك بحق العودة في شكل تقليدي لدعم مساره التفاوضي، والمحافظة 
  .تاريخه في الصمود والتصدي

لكنه، لألسف، سيتم اليوم بال ثمن، بل ربما أصبح ورقة لحل اإلشكاالت . األكيد أن التوطين على األبواب
فقريباً سيستبدل .  العربية، بعدما كان ورقة في المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين-العربية 

اناتهم الختامية في القمم والمؤتمرات الوزارية، وربما تكون البداية في العرب التوطين بحق العودة في بي
فالحل المفاجئ لألزمة اللبنانية . لبنان، هذا ان لم يكن مشروع التوطين قد بدأ بالفعل في مؤتمر الدوحة

  .يحتمل هذا التفسير، وتحرك المفاوضات بين سورية وإسرائيل بهذه الوتيرة المتسارعة يحتمله أيضاً
  7/6/2008الحياة 
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  ماذا بعد؟.. مفاوضات فاشلة ودعوة للوحدة .46
   ياسر الزعاترة

عن مصدر أمني إسرائيلي إشادته     ) 5ـ  ( 27في تقرير الفت للنظر ، نقلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية          
بالتحسن الذي طرأ على التعاون األمني من طرف السلطة ، ال سيما الجانب المتعلق باتفاق المطلـوبين                 

 . عنصراً من فتح ، مع العلم أن عدداً ممن شملهم االتفاق قد اغتيلوا أو اعتقلوا438لذي شمل ا
 منظمة خيرية عليها شبهة االنتمـاء إلـى         300وبحسب المصدر األمني ذاته ، فقد أخرجت السلطة نحو          
تقـال رجـال    ويفصل التقرير فيما يتعلق باع    . حماس خارج القانون ، بينما شددت الرقابة على المساجد        

 .حماس والجهاد اإلسالمي ، وبالتنسيق األمني في سائر المناطق
إنه ورغم أن المفاوضات بين أحمد قريع وتـسيبي ليفنـي           ) هآرتس(في ذات اليوم وفي خبر آخر قالت        

، إال أن ذلك لم يمنـع       ) القدس ، الالجئين ، الحدود ، الترتيبات األمنية       (تتناول المسائل الجوهرية للنزاع     
والالفت أن اللجنـة    . ، ويتركز عملها في موضوع التحريض     " ثقافة السالم "شكيل لجنة تعنى بما يسمى      ت

العتيدة كانت أكثر نشاطاً من سواها من اللجان ، إذ توصل طرفاها إلى إطار تفاهم حول الحاجـة إلـى                    
 بمـا فـي ذلـك       كما شمل اإلطار المذكور وسائل اإلعالم أيـضاً ،        . معالجة التحريض في كتب التعليم    

اإللكترونية منها ، وذلك من أجل منع المضامين التي تحرض على العنف ، أو تمس بحق تقرير المصير                  
 .للطرف اآلخر ، أو تشجع عدم االعتراف به

للوهلة األولى ال يبدو أن ثمة صلة بين التقريرين ، فاألول يتحدث عن التعاون األمني ، بينمـا يتحـدث                    
 والتحريض ، األمر الذي ال يبدو صحيحاً في واقع الحال ، ذلك أننا إزاء خطوات                الثاني عن المفاوضات  

متالزمة سعى الطرف الفلسطيني من خاللها إلى إثبات أهليته للسالم وجوار الدولة العبرية ، وذلك مـن                 
حـدث ذلـك    . خالل التطبيق األمين للبند األول من خريطة الطريق المتعلق بوقف المقاومة والتحريض           

ينما لم يراع الطرف اآلخر أياً من التزاماته التي تنص عليهـا الخريطـة ، ال سـيما تلـك المتعلقـة                      ب
 مسكناً في القدس ، األمـر       880باالستيطان الذي يتصاعد على نحو رهيب منذ أنابوليس ، وآخر تجلياته            

 .الذي يذكّر بمرحلة صعود مشابهة بعد توقيع اتفاق أوسلو
ود االستيطان ، بل يضيف إليه مختلف أشكال االنتهاكات األخـرى ، وعلـى              وال يتوقف األمر عند حد    

كل ذلك كان يجري معطوفاً على      . رأسها االغتياالت واالعتقاالت والهدم وتهويد القدس بمختلف الوسائل       
البعد المتعلق باالقتصاد الذي يتحرك كما لو كان اقتصاد دولة مستقرة وليس اقتصاد منطقة واقعة تحـت                 

ووضـعها  ) أياً يكن حجمها (الل ، وهو ما كان يدفعنا إلى اإليمان بأن نهاية هذه المرحلة هي الدولة               االحت
 .لجهة السيادة

هل كان القوم يعتقدون أن كل ذلك سيقربهم من الدولة المستقلة ذات السيادة على األراضي المحتلة عـام                  
علنين فشل المفاوضات؟ ال نظن ذلك ، فقـد          بما فيها القدس الشرقية ، كي يعودوا إلى الناس اليوم م           67

قدموا تنازالت كبيرة تتمثل في القبول بمبدأ تبادل األراضي الذي يعني بقاء المستوطنات الكبيـرة فـي                 
، فضالً عن التسامح في قضية الالجئين ، لكن ذلك لم يكن كافياً             ) تقسم الضفة إلى ثالثة كانتونات    (مكانها  

وتفاهم معقـول بـشأن     ) األصلية وليس القرى المحيطة   ( من القدس الشرقية     لكي يمنحهم اتفاقاً فيه شيء    
 .الحوض المقدس ، فكان طبيعياً أن تفشل المفاوضات

في ضوء ذلك يأتي موقف الرئيس الفلسطيني الجديد بشأن الحوار مع حماس ، وهو الموقف الذي يـراه                  
قيقية للمصالحة ، وإن كانت المصالحة ممكنة       الكثيرون رسالة لإلسرائيليين واألمريكان أكثر منه مبادرة ح       

في كل األحوال إذا وافقت حماس على انتخابات مبكرة وفق نظام القائمة النسبية ، بينما شـك آخـرون                   
 .فقالوا إنه يأتي على خلفية معلومات بشأن اجتياح قريب لقطاع غزة
ن الفلسطينيين ليـسوا رهينـة خيـار        نتمنى بالطبع أن تكون مبادرة الرئيس حقيقية ، يتبعها تأكيد على أ           

التفاوض ، وأن خيار حّل السلطة وإعادة الصراع إلى وجهه الحقيقي ما يزال مطروحاً ولـيس خـارج                  
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التداول ، ذلك أن تركيبة السلطة الحالية في ظل قيادة ترفض المقاومة المسلحة وتـدير اقتـصاد دولـة                   
ة ، وذلك هو مسار خريطة الطريق ، بل حل شارون     مستقرة ، لن تفضي إال إلى بقاء السلطة بمسمى دول         

 .بعيد المدى الذي سمي الحقاً دولة مؤقتة
وقع ذلك بـين    (من هنا نقول إن المصالحة ينبغي أن تكون بين برنامجين ، تماماً كما هو أصل الخالف                 

ـ         ). فتح وحماس خالل انتفاضة األقصى أيام عرفات رحمه اهللا         تدراج وإال فهي منـاورة ، أو ربمـا اس
، وبالطبع كي تقبل بالواقع إياه ، ال سيما أنها تعيش بدورها أزمة الحصار فـي                ) حماس(للطرف اآلخر   

 .قطاع غزة
  7/6/2008الدستور 

  
  متطلبات نجاح الحوار الوطني الفلسطيني .47

  أحمد الحيلة
لوطنيـة،  دعا الرئيس محمود عباس من رام اهللا إلى إجراء حوار وطني شامل، بهدف تحقيق المصالحة ا               

 ..وإنهاء حالة االنقسام، والعودة إلى الوحدة الوطنية
في مقابل ذلك رحبت حركة حماس ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، الذي دعـا بـدوره إلـى            
الشروع الفوري في الحوار، برعاية الجامعة العربية على قاعدة ال غالب وال مغلوب، نـصرة للـشعب                 

  .الفلسطيني
اؤل يالحظ أن خطاب الرئيس عباس جاء ألول مرة خالياً من شروطه التعجيزيـة التـي                وفي سياق التف  

كانت تعني عملياً رفضه للحوار، وإن لم يقلها صراحة في حينه، هذا إضافة إلى تجنب الـسيد عبـاس                   
، "االنقالبيين علـى الـشرعية    "، أو وصف حماس بـ      "االنقالب" حزيران الماضي بـ     14وصف أحداث   
  .أب في خطاباته السابقة، مما يشير إلى ايجابية خطاب الرئيس، ورغبته في المصالحةوذلك كما د

ولكن هذه االيجابية والتفاؤلية في أفق الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي بحاجة إلـى متطلبـات لنجـاح                 
  :التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة، ومن هذه المتطلبات نذكر ما يلي

لدى صاحب الدعوة؛ فالبعض ذهب إلى تفسير دعوة الرئيس عباس إلـى أنهـا              صدق النوايا   : أوالً·    
دعوة باطنية، بمعنى أن الرئيس عباس يريد توظيف ورقة الحوار مع حماس للضغط على واشنطن وتل                
أبيب لدفعهما إلى اتفاق سياسي خالل األشهر المتبقية من والية الرئيس بوش، بعد خيبة األمل التي منـي           

وقد ذهب البعض إلى أن دعوة عباس قد تخفـي وراءهـا محاولـة              . ر انسداد أفق التسوية   بها عباس إث  
للتنصل من المسؤولية السياسية عن اآلثار التي ستترتب عقب أي اجتياح إسرائيلي واسع لقطاع غزة في                

ولكننا نرجح أن الرئيس عباس قـد غيـر مـن       . حال فشلت الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة متبادلة       
وقفه إيجاباً لصالح الحوار عقب خيبة أمله في واشنطن، وبعد اليأس من إبرام أي اتفاق سياسـي مـع                   م

االحتالل، إضافة إلى فشل المراهنة على إسقاط حركة حماس بقوة الحصار، بل العكس هـو الـصحيح،                 
ن اسـتمرار   حيث أدى الحصار إلى زيادة قوة الحركة وارتفاق مستوى التأييد الشعبي لها، هذا ناهيك ع              

أي أن المصالحة الوطنية أصبحت     . الضغوط الفلسطينية الدافعة باتجاه الحوار والمصالحة وإنهاء االنقسام       
  .نفقاً إلزامياً لمن أراد أن يبقى فاعالً على الساحة السياسية الفلسطينية

و اإلقصاء ألي طرف،    أن يشمل الحوار الوطني كافة الفصائل الفلسطينية، بعيداً عن التهميش أ          : ثانياً·    
وال بأس بمشاركة جميع الفصائل بعد جسر هوة الخالف بين حركتـي فـتح              . ولكل حسب حجمه ووزنه   

  .وحماس
، ووثيقـة الوفـاق     2005أن يبدأ الحوار من حيث انتهى مرتكزاً في ذلك إلى اتفاق القـاهرة              : ثالثاً·    

  .2008بادرة اليمنية ، والم2007 بشكل أساس، إضافة إلى اتفاق مكة 2006الوطني 
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التصدي للضغوط الخارجية وعدم االستجابة لها؛ فالواليات المتحدة لم ولـن ترضـى عـن               : رابعاً·    
الحوار والمصالحة الفلسطينية، فمصلحتها إدامة االنقسام الفلسطيني لصالح االحتالل اإلسرائيلي، ولـيس            

ازن من التوجه إلى الحوار مع حركة حماس        مستبعداً أن تستعمل واشنطن الضغط االقتصادي لمنع أبو م        
بفرض إجراءات ضاغطة في الضفة الغربية، وهي التي طالما هـددت أبـو             ) إسرائيل(في موازاة قيام    

  .مازن من مغبة التقارب أو الحوار مع حركة حماس
سية ضرورة رعاية الجامعة العربية للحوار الوطني؛ وأهمية ذلك تكمن في المظلـة الـسيا             : خامساً·    

العربية كعمق للقضية الفلسطينية في مواجهة حالة االستفراد األمريكي واإلسرائيلي بالفلـسطينيين، هـذا              
باإلضافة إلى أهمية الجامعة في دعم السلطة الفلسطينية مادياً، خاصة فـي ظـل الحـصار األمريكـي                  

  . للسلطة في رام اهللاواإلسرائيلي، واحتمالية تقليص أو وقف واشنطن لمساعداتها المالية والعينية
المبادرة إلى وقف الحمالت اإلعالمية، والعمل على إطالق سراح المعتقلين لدى الجـانبين،             : سادساً·    

  .واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تهيئ األجواء اإليجابية للحوار
لـة االنقـسام، والعـودة    الجميع اآلن أمام فرصة سانحة للحوار، وأمام رغبة فلسطينية تواقة إلنهـاء حا           

بالشعب الفلسطيني إلى التوحد في مواجهة استحقاقات المرحلة، بعدما تكشف زيف الرهان على واشنطن              
وتل أبيب، وهذا ال يمكن أن يتأتى إال بنوايا صادقة، وعمل دؤوب، ومرونة سياسية عالية بعيـداً عـن                   

 .للشعب الفلسطيني ولمصالحه العلياالمناكفات السياسية المتصلة بالماضي القريب، وذلك حماية 
  7/6/2008صحيفة فلسطين  

  
  حتى ينجح الحوار .48

  نقوال ناصر
لكي ينجح أي حوار وطني فلسطيني جديد ال بد من االتفاق على ثالثة مسائل أساسية قاد عـدم التوافـق                    

في التوصل الى   عليها الى انهيار كل جوالت الحوار الفلسطينية السابقة، والى فشل تلك التي نجحت منها               
اتفاقات وطنية في وضع تلك االتفاقيات موضع التنفيذ ، وثالثتها غائبة عن المبادرة التي أعلنها الـرئيس                 
محمود عباس نهاية األسبوع الماضي الستئناف الحوار ، بوساطة عربية تبدو مطلباً معلناً يتفـق عليـه                 

ة به من حذر شديد، وتحليالت ترى فيها منـاورة          قطبا االنقسام الفلسطيني ، مما يفسر ما استقبلت المبادر        
  .تكتيكية ال توجهاً استراتيجياً، بالرغم من المناخ السياسي االيجابي المتفائل الذي خلقته

المسألة األولى هي عدم التوافق على برنامج سياسي يكون أساساً لوحدة الصف الـوطني المأمولـة ، اذ                  
ين وطنيين متضاربين في االستراتيجية كما في تكتيكات النضال         طالما ظل االستقطاب قائماً حول برنامج     

الوطني، فإن االنقسام سوف يظل ناراً تحت الرماد ليتحول الى مجرد هدنة في االصطراع الدائر عنـدما                 
  .ينشط الحوار او الوساطات، لكن سرعان ما يشتعل أوارها عندما يغيب الحوار الوطني او يستعصي

عجز ما يسمى بالنظام السياسي الفلسطيني الذي نشأ في ظل االحـتالل منـذ عـام                والمسألة الثانية هي    
، ألسباب ذاتية وأخرى خارجية قاهرة ، عن خلق مؤسسات حيادية قادرة على ادارة الخالفات او                1993

االختالفات الوطنية ، بعد ان نجح تماما في تفكيك وتهميش النظام السياسي الوطني السابق ، المتمثل في                 
نظمة التحرير الفلسطينية ، حد الشلل ، وهو نظام كان قد اثبت جدارة في ادارة االصـطراع الـداخلي                   م

، فمؤسـسة  " الـسالم "الكفاح المسلح وليس تحت مظلة    " غابة بنادق "عندما كان هذا االصطراع يدور في       
 ومنحازة له، ال    الرئاسة وحكوماتها والمؤسسات األمنية والمجلس التشريعي ظلت حكراً على فصيل واحد          

بل جزءاً منه حتى لم يعد هذا الفصيل يدري اين تنتهي حدوده وتبدا حدود سلطة الحكم الذاتي، إلـى أن                    
 لكي تتمخض نتائجها عن القضاء تماماً على أي حياديـة           2006جاءت االنتخابات التشريعية اوائل عام      

  .يةواستقاللية للمؤسسات تمكنها من ادارة سلمية للصراعات الداخل
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وربما هنا تكمن األهمية األكبر في مبادرة الرئيس عباس الجديدة، التي فتحت فرصـة جديـدة للحـوار                  
الوطني حظيت بالترحيب العربي الشقيق والدولي الصديق، واالستجابة السريعة لها من حماس والترحيب             

ول مرة تحدث بلغـة     األوسع من الفصائل كافة، األعضاء وغير األعضاء في منظمة التحرير ، اذ انه أل             
محايدة أظهرت مؤسسة الرئاسة مستقلة غير متخندقة مع هذا الطرف او ذاك من قطبي االنقسام، وهـذه                 
استقاللية مستحقة منذ مدة طويلة لكن تجذيرها في الظرف العصيب الراهن اصبح مطلباً وطنيـاً ملحـاً                 

د ان تحول الوطن لفترة طالـت       ينسحب على كل المؤسسات األخرى لكي تتحول الى مؤسسات وطنية بع          
أكثر من الالزم الى مؤسسة فصائلية كانت هي السبب في ما يصفه طرف باالنقالب السياسي على نتائج                 

  .االنتخابات التشريعية األخيرة، ويصفه الطرف اآلخر باالنقالب على السلطة
ة الثانية فإن البيان الذي اعلنه      لغة بيان الرئيس لالعالن عن مبادرته قد المست المسأل        " حيادية"واذا كانت   

اسماعيل هنية باسم الحكومة وحماس في غزة قد المس المسألة األولى، وهي األهم لكي ينجح أي حوار                 
وطني، عندما اشار الى االتفاقات الموقعة بين الطرفين، دون ان يفصلها، لكنها تشمل اتفاقـات القـاهرة                 

ي طرح عباس مبادرته الجديدة على اساسها، وتـشمل ايـضاً           ومكة ووثيقة األسرى والمبادرة اليمنية الت     
  .اعالن صنعاء المنبثق عنها والموقع بدوره

 التي  –فاالشارة الى هذه االتفاقات لها أهميتها من ناحيتين ، االولى انها تخاطب مطالبة الفصائل االخرى                
 على فتح وحماس ، والثانية ان        بأن ال يكون الحوار الوطني ثنائياً يقتصر       –كانت مشاركة وموقعة عليها     

جميع هذه االتفاقات كانت وثائق توافق وطني على التوفيق بين البرنامجين الوطنيين المتضاربين ، ومـا                
زال تنفيذها استحقاقاً معطالً برسم الرئاسة ، كما ان تنفيذها سيكون على جدول اعمال الحـوار الجديـد                  

" برنامج وطني "ار ، مما يجعل أي عودة للحديث عن أي          المرتقب وسيكون محك نجاح او فشل هذا الحو       
في معزل عنها عودة الى نقطة الصفر ، كما فعل البعض في حاشية الرئيس خالل سويعات بعد إعـالن                   
مبادرته عندما تحدثوا بأن انهاء االنقسام يعني القبول بالتزامات منظمة التحريـر وبرنامجهـا الـراهن،                

  !، فعالم سيجري الحوار اذناوالً" إنهاء االنقالب"ويعني 
ان مسارعة اركان في الفريق التفاوضي للرئيس عباس الى تبديد األجواء االيجابية التـي خلقتهـا لغـة                  
مبادرته غير المشروطة بمواصلة اللغة السابقة عليها التي سعرت االنقسام، وبتكرار الـشروط المـسبقة               

قية الرئيس ان كانوا ينطقون باسـمه، أمـا اذا كـانوا            اياها التي لم تتطرق المبادرة اليها تشكك في صد        
ناطقين باسم انفسهم فإن تصريحاتهم ال تمثل فقط معارضة، ان لم تكن تحدياً، للرئيس نفسه بـل تنـذر                   
بوجود قنبلة موقوتة في صفوفه قد تفجر المبادرة التي بدا صادقاً في طرحها وحريصاً على وصولها الى                 

تم بسرعة نزع فتيلها كي يكون بيت الرئاسة منظماً قبل ان يتوجه الـرئيس الـى                نتيجة ايجابية ، اذا لم ي     
  .ترتيب بيته الوطني

ويبدو ان مثل هذه القنابل الموقوتة تنسى او تتناسى بأنها والرئاسة اسرى حـصار سياسـي وتفاوضـي                  
تجاجاً علـى   لم يكن رفض االحتالل األخير تحويل مستحقات الضرائب والجمارك الى السلطة اح           (ومالي  

مناشدة رئيس حكومتها االتحاد األوروبي عدم رفع مستوى عالقاته مع دولة االحتالل اال أحدث تـذكيراً                
السياسيين في قطاع غـزة     " خصومهم"ال يقل إحكاماً وقسوة عن الحصار العسكري المفروض على          ) به

يس مع من يحاصرونهم تحت     على حسم تناقضهم الرئ   " أولوية"الذين يعطون لحسم خالفهم الثانوي معهم       
يقاومون بينما هـم ليـسوا محـرومين مـن          " هناك"االحتالل في الضفة الغربية ، بفارق وحيد هو انهم          

التي يطالبون الطرف اآلخر    " االلتزامات"المقاومة فحسب، بل مطلوب منهم قمع أي مقاومة تتعارض مع           
في عملية الـسالم    " شركائهم" بعد ان خذلهم كل      االلتزام بها ، وقد حان الوقت إلعادة النظر في اولوياتهم         

  .العقيمة
والمراهنـة  " إرهاباً"ان المعارضة االسرائيلية االميركية لحوار الرئاسة مع ما تعتبره تل ابيب وواشنطن             

على فشل المبادرة الجديدة للحوار الوطني أسوة بكل الحوارات والوساطات السابقة التي أفشلوها واعتبار              
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" حسابات"ادة فرض الحصار العسكري واالقتصادي على السلطة قدرا محتوماً ال مفر منه في              التهديد بإع 
هو ما وصلت   " الفشل"البعض السياسية هو حذر مبني على فرضية ان المفاوضات مستمرة ومجدية، لكن             

ـ      )  مستشار الرئيس نمر حماد   (اليه هذه المفاوضات     ئيس ر" (معجزة"ووصولها الى نتيجة لن يحدث إال ب
  .)الوفد المفاوض احمد قريع

وهنا يكمن السبب الرئيس الثالث الذي حان الوقت ايضاً للتوافق عليه كي ينجح الحوار الوطني ، وهـو                  
ان أي . تحديدا وقف المفاوضات الجارية واالتفاق على اسس جديدة السـتئنافها ان كـان ال بـد منهـا          

ـ  ديدة الستئنافها ركزت على وقف االستيطان والغزو       التي اقترحتها فصائل وطنية ع    " الشروط"مراجعة ل
 -إضافة الى ذلـك   -والعدوان بضمانات دولية ، غير ان الوقت قد حان لكي يشترط المفاوض الفلسطيني              

اعترافاً رسمياً من االحتالل بدولة فلسطين ، بعد ان منحت منظمة التحرير الفلسطينية دولـة االحـتالل                 
 ثم يشترط ضمانات ملزمة لحرية حركة الناس والسلع عبر منافذ قطاع غـزة              اعترافاً يكاد يكون مجانياً،   

ـ            في القطـاع ،    " جريمة الحرب "كحاجة انسانية حيوية حتى يتوقف وال يتكرر ما وصفه الرئيس عباس ب
واال  فلتذهب المفاوضات الجارية الى الجحيم ألن الوطن بجناحيه لم يجن منها سوى الجحيم ، فالوضـع                  

ولن يستفيد منه سوى االحتالل، ولم يعد يعقل ان يفاوض نصف الوطن بينما نـصفه اآلخـر                 الراهن لم   
  "!جريمة حرب"ضحية 

فإذا نجح الحوار المرتقب في التوافق على هذه المسائل الثالث، فإنه يضع اساساً راسخاً للوحدة الوطنيـة                 
وار ان تتوزع وللمهام ان تتنـوع       يكون قاعدة لوحدة النضال الوطني بكل أشكاله، وحينها فقط يمكن لألد          

 .بين الفصائل والقوى الوطنية
 7/6/2008صحيفة فلسطين 
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  إبراهيم حمامي.د
حالة من التفاؤل تسود هذه األيام األوساط الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها، بعد عام من التـشنج والتمنّـع                 

د المقصود ووضع العراقيل أمام انطالق حوار فلـسطيني فلـسطيني           والتوتير، وال نبالغ اذا قلنا من العنا      
 . يزيل الخالف بين أبناء الوطن الواحد، وينهي حالة العداء المصطنع والذي ال يخدم إال أعداء شعبنا

هذا التفاؤل ال يخلو من الحذر بعد تجارب سابقة مريرة، فشلت في منع المواجهة المسلحة قبل عام، مـن            
، ناهيـك عـن     2007 ثم اتفاق مكة عام      2006 الى وثيقة الوفاق الوطني عام       2005ة عام   اتفاق القاهر 

جوالت ولقاءات واتفاقات ميدانية كثيرة، حذر له ما يبرره ان لم تصدق النوايا أوالً، وثانياً وضع آليـات                  
عاد عناصر  تنفيذ محددة وواضحة ووفق جدول زمني ال يترك األمور عائمة ومفتوحة للتأويل، وأخيراً اب             

التوتير والفتنة والتي ليس من مصلحتها نجاح أي اتفاق فلسطيني فلـسطيني ينهـي دورهـا التـوتيري                  
 . التحريضي

جربت األطراف سياسات مختلفة تتغاضى وتتجاوز عناصر الفتنة والتوتير دون التعمل معها، بـل فـي                
، لتسقط االتفاقات قبـل أن يجـف        بعض األحيان وقعت اتفاقات مع ذات العناصر التي كانت تثير الفتنة          

نفـتح  "، مروراً بمقولـة     "االتفاق يجب ما قبله   "و  " عفا اهللا عما سلف   "حبرها، ورفعت شعارات من قبيل      
، لكن هذه السياسات والشعارات فشلت كما االتفاقات الموقعة سابقاً، وعليه البد هذه المـرة               "صفحة جديدة 

 . ر التوتير والفتنةمن التعامل المباشر وعدم التغاضي عن عناص
صحيح أن محمود عباس قام المدة الماضية بالتخلص وابعاد العديد من تلك العناصر من الدائرة المحيطة                
به، بل وابعاد بعضهم الى خارج األراضي الفلسطينية، وهي عناصر ساهمت بشكل كبيـر فـي افـشال                  

ون، منهم من ابعد الـى مـصر تحـت          االتفاقات السابقة، منهم وزراء سابقون، ومنهم ناطقون واعالمي       
مسميات ومناصب مختلفة، ومنهم من ُأعيد إلى أوروبا يجر أذيال الخيبة بعد فشله في كل ما اوكل اليـه                   
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من مهام وسقوط قناعه، اللهم إال اظهار األحقاد واألمراض، وهو الذي أدى إلى طرده شر طـردة مـن                   
تفوا تماماً عن الساحة السياسية العلنية لكنهم مـا         محاضرة أقيمت مؤخراً في أوروبا، وآخرون غيرهم اخ       

 . زالوا يقومون بدور خفي
رغم ابعاد البعض، الزال حول عباس وفي دائرة صنع القرار من ساءتهم دعوته األخيـرة، وانطلقـوا                 
وبدأوا بممارسة ذات الدور الذي قاموا به سابقاً، في محاولة لتقويض أي اتفاق محتمـل قبـل أن يـرى                    

  .النور
من هؤالء على سبيل المثال ياسر عبد ربه الذي أصبح بقدرة قادر وفي غفلة من الجميع أمين سر اللجنة                   
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو بالكاد يمثل نفسه، والذي حاول ويحاول جاهداً وبكل الوسـائل               

 وخالفه المعروف مع وزير     2006تصعيد الموقف وتسخينه بعد كل مبادرة ايجابية، فعل ذلك صيف عام            
الخارجية القطري في حينه، يوم كان االتفاق قاب قوسين أو أدنى، وفعلها أيام اتفاق مكة، واسـتمر فـي                   
تصريحاته المسمومة، بل وصل حد التهجم على المذيعين كما فعل مع مذيع البي بي سي بـشكل يـذكر                   

وأخيراً ما صـرح بـه بـاألمس الخمـيس          بأعمال البلطجة في جمهورية الفاكهاني التي ترعرع فيها،         
ان : " الذاعة صوت فلسطين حيث قال واضعاً شروطه اياها في تصعيد وتوتير مقصودين            05/06/2006

ان الموضوع ليس موضوع حوار والجلوس      ... الخطوة المطلوبة من حماس ال زالت هي انهاء االنقالب        
 حقيقية من جلوسـنا علـي الطاولـة، ام أن           علي الطاولة للحديث، وانما هل نستطيع الوصول الي نتيجة        

وقبـل  .... الجلوس علي الطاولة سوف يستخدم فقط للتغطية علي االنقالب وتكـريس األمـر الواقـع؟                
الجلوس علي الطاولة للبحث ال بد من ان تكون هناك خطوات واضحة ومحددة النهاء االنقالب، العـادة                 

لي حل للمشاكل الناتجة عن االنقسام واالنفصال بما فيها         توحيد السلطة الجراء انتخابات مبكرة للوصول ا      
وأضاف ان انهاء االنقسام يعني أيضاً القبـول ببرنـامج          .... وحدة األجهزة األمنية وفق النظام والقانون       

 "! منظمة التحرير والتزاماتها كما حددت ذلك المبادرة اليمنية
ن ايطاليا بعد عقود من الزمن قضاها هناك، ليكون         ومنهم أيضاً مستشار عباس نمر حماد الذي استجلب م        

دوره الحصري هو التوتير والطعن والتشكيك في كل موقف تقاربي، ونذكر جميعاً كيف جن جنونه على                
الهواء وأمام الماليين ليتالسن مع عزام األحمد بعد توقيع اتفاق صنعاء، لم يتمالك نفسه يومها وهو يشهد                 

ف، ولم يصبر الى ما بعد اللقاء المباشر، فأخرج ما في جعبتـه مـن رفـض                 اتفاق فلسطيني ينهي الخال   
مطلق لالتفاق والوفاق، وهو ذات الموقف الذي كرره باألمس بعد كلمة اسماعيل هنية، لم ير حماد فيهـا                  
إال السلبية، وكرر اسطوانته المشروخة وعباراته التوتيرية التي اعتاد عليها، وهو ما جعل كاتب فتحاوي               

حافظ سابق هو منذر ارشيد أن يطلب منه أخذ اجازة صيفية طويلة، وعلى حساب الشعب الفلـسطيني                 وم
اذا أردنا ان نجعل الحوار مجدياً ويصل الى ما  يطمح اليه شعبنا على أمثال السيد                : "ألنه وبحسب الكاتب  

التكاليف وعلـى   نمر حماد أن يأخذو ا إجازة وخاصة اننا على أبوب الصيف  ورحلة استجمام مدفوعة                
 ". ألننا بالمحصلة بوجودهم سنخسر أكثر  من ثمن تكالبف رحالتهم' حساب الشعب الفلسطيني  

بطبيعة الحال ال ننسى هنا من لعبوا دوراً رئيسياً في الفتنة، من لوردات األجهزة األمنية، أمثال الهاربين                 
معه المعتاد كالطيراوي، هذه العناصر     دحالن والمشهراوي وأبو شباك، أو من بقي منهم ليمارس جهازه ق          

أصبح من شبه المستحيل أو ربما المستحيل القبول بهم أو أن تشملهم أي مصالحة وطنية، أو السماح لهم                  
بممارسة أي دور، ألنهم وببساطة عامل انفجار ومواجهة، بل هم ضمانة لفشل أي اتفاق ووفـاق، وهـم                  

 . لالنقالب الحقيقي بدعم خارجيوكما أكدت األحداث والتقارير من كان يهيء 
مع أن المنطق والعدل يفترض محاسبتهم ومعاقبتهم، إال أن األجواء االيجابية الجديـدة ال يـراد لهـا أن           
تتعكر بأمثالهم، فأضعف االيمان أن يتم ابعادهم وعزلهم تماماً عن مواقع ودوائر صنع القرار، ويكفـيهم                

 . ما قاموا به حتى اليوم
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ه ال توجد أصوات عاقلة وحكيمة، تتخذ مواقف مشرفة، وتمنح األمل بالتوصل التفاق ينهي              هذا اليعني أن  
حالة التوتير والعداء، وهذه األصوات العاقلة الحكيمة هي في ازدياد بعد انضمام بعض من كـانوا فـي                  

 . معسكر التوتير الى معسكر العقالنية والمصلحة العامة
:  ألي اتفاق قادم، وضمان أن ال يلقى مصير ما سبقه من اتفاقـات             بهذه العوامل فقط يمكن ضمان النجاح     

 . وإلى األبد..... صدق النية، آليات واضحة وبسقف زمني محدد، وابعاد العناصر التوتيرية،
  6/6/2008موقع أخبارنا 
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  هاني المصري
ث وبداية التحرك الجاد النهاء االنقسام واستعادة هل مبادرة الرئيس للحوار وترحيب حماس بها اول الغي

الوحدة نتيجة ادراك من الجميع ان االنقسام مدمر للقضية الفلسطينية وأنه كما كتب شمعون بيريس، حدث 
قيام اسرائيل، وهزيمة : من احداث ثالثة مرت على المنطقة كانت في منتهى االهمية السرائيل وهي

ام ان االمر كله ال يعدو ان يكون مناورات متبادلة تستهدف التعامل مع . حزيران، واالنقسام الفلسطيني
الوضع السياسي الجديد الناشئ في المنطقة بعد اتفاق الدوحة ودحر الفتنة في لبنان، وتراجع حدة الصراع 

االيراني بتراجع الخيار العسكري، واقتراب موعد تحول الرئيس بوش الى بطة عرجاء مع -االميركي
 واليته وفي ظل فشله بالوفاء بوعده بإقامة دولة فلسطينية او التوصل التفاق سالم او حتى اتفاق نهاية

اطار أو رف قبل نهاية هذا العام، وبعد االزمة الوزارية التي تشهدها اسرائيل على خلفية فضائح 
ة السياسية اولمرت مما يرجح عقد إنتخابات مبكرة في اسرائيل، االمر الذي يزيد من حمى المنافس

والمزايدة والتطرف في اسرائيل، االمر الذي يجعل المفاوضات، من هنا وحتى الربيع القادم، هذا اذا 
واذا توصلت لشيء . استمرت مضيعة للوقت وتوضع على الرف بدال من التوصل حتى التفاق رف

  .سيكون سيئاً جداً للفلسطينيين
ذاته، ولكنه ال يكفي وأكثر ما يمكن ان يقود اليه ان يكون ان الدعوة للحوار والترحيب بها، امر جيد بحد 

  .بداية مسار طويل جداً ومفتوح على عدة احتماالت، بما فيها احتماالت النجاح والفشل
فاذا لم تكن مبادرة الرئيس والردود االيجابية عليها تعكس اعترافاً بالمأزق المزدوج، الذي تمر به السلطة 

فلسطيني، واالستعداد للبحث عن مسار جديد فإنها لن تكون أكثر من محاولة وحركة حماس، والجميع ال
لتقطيع الوقت لما بعد االنتخابات االميركية واالسرائيلية القادمة، ولتجنب دفع ثمن فشل الرهانات الخاطئة 

  .والخاسرة من كال الفريقين
ء استمرار العدوان واالستيطان فاذا لم تعترف السلطة والفريق الذي يؤيدها انها في مأزق شديد جرا

والجدار وخلق الحقائق على االرض التي تجعل الحل االسرائيلي أكثر وأكثر هو الحل الوحيد الممكن 
عملياً، وذلك رغم استئناف واستمرار المفاوضات منذ انابوليس وحتى اآلن، مما يستدعي مراجعة جريئة 

  .وعميقة لمسار المفاوضات
انها فشلت في اسقاط سلطة حماس وهزيمة برنامجها رغم مرور حوالي عام على واذا لم تعترف السلطة 

واذا لم تعترف . االنقسام السياسي والجغرافي، ورغم النجاح المحدود في المجالين االمني واالقتصادي، 
حماس بأنها تمر بمأزق شديد ايضاً وانها فشلت في تقديم نموذج مقنع للسلطة في غزة، بل تحولت غزة 

ى مكان محاصر ومستباح ومعزول تحكمه سلطة انفرادية قمعية، لم تستطع ان تجسد مقاومة فعالة ال
متصاعدة بل أصبح رهانها االساسي السعي للتوصل لتهدئة مع االحتالل على اساس شروط مجحفة جداً 

ل االسرى، كونها ال تشمل الضفة وال تتزامن مع رفع الحصار وفتح الحدود والمعابر، وال مع صفقة تباد
واذا لم تعترف حماس بأنها فشلت في اسقاط السلطة في الضفة وهزيمة برنامج فتح والمنظمة بل دفعت 

  .غالياً ثمن انفرادها في السلطة في غزة بأن اصبحت قوة خارجة عن القانون ومالحقة في الضفة
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ن بشكل تكتيكي مع مبادرة فإنهما سيتعامال) والكل الفلسطيني في مأزق(اذا لم يعترف الفريقان بانهما 
وهذا يعني أن السلطة ستبقى تراهن على المفاوضات وعلى أن ما لم تحرزه . الرئيس والترحيب بها

كما يعني ان . المفاوضات سابقاً يمكن أن تحرزه في الفترة المتبقية من هذا العام او خالل العام القادم
ل من خالل تهدئة تعطيها وقتاً تحتاجه على حماس ستبقى تراهن على التوصل الى حل آمن مع اسرائي

أمل بأن التطورات العربية واالقليمية والدولية ستكون لصالحها مستندة الى بعض المعطيات الصحيحة 
ولكنها تبالغ كثيراً فيها، متناسية بان التعاطي مع حماس بصورة غير مباشرة من اسرائيل والواليات 

 وبصورة مباشرة من روسيا واوساط اووبية ليس بالضرورة أن المتحدة االميركية واوساط اوروبية،
بل هناك اتجاه دولي متزايد للتعامل مع حماس يمكن ان تؤيده الواليات المتحدة االميركية، . يتطور جذريا

ولكنه لن يصل على االقل سريعا إلى حد قبولها واالعتراف بها واشراكها بالمفاوضات، وإنما حدوده في 
ر هو قبول انخراطها في وفاق وطني فلسطيني بدون اشراكها في المفاوضات، فبدون قبول المدى المنظو

فهل حماس . حماس االشتراطات الدولية ال يمكن ان تقبل كطرف ويتم التعامل معها بشكل رسمي وعلني
مستعدة لدفع ثمن قبولها الدولي ام ال؟ آمل ان ال تكون مستعدة لكي تستطيع رفع سقف الموقف 

سطيني، وتقبل بالتالي ان تكون جزءاً من الوفاق الوطني بدون دفع الثمن السياسي وبقائها في الفل
المعارضة، بحيث تترك مسألة الحكم والمفاوضات الى فتح والفصائل والفعاليات األخرى لحين تغير 

الى الظروف، وال تراهن حماس كثيراً ان اسرائيل لن تضرب غزة ضربة قاصمة ألن اسرائيل بحاجة 
استعادة هيبة الردع، اذا وجدت ان الوحدة الفلسطينية آتية فانها ستحسم امر الضربة القاصمة لغزة النها 
كانت وال تزال تتردد في االقدام عليها النها تخشى الخسائر اوالً وتخشى أن عدواناً واسعاً على غزة من 

: ذا ستفعل في اليوم الثاني بعد هذا العدوانشأنه أن يوحد الفلسطينيين، كما انها مترددة النها ال تعرف ما
هل تستمر في احتالل غزة؟ ام تنسحب؟ واذا انسحبت ماذا يضمن لها عدم عودة االمور الى ما كانت 

  عليه؟
هل مبادرة الرئيس وترحيب حماس : ان الذي سيحسم االجابة حول السؤال الذي يطرحه هذا المقال وهو

م مناورة تكتيكية متبادلة، هو الشروط والشروط المتبادلة التي سيتقدم بها بها، امر جدي قابل للبناء عليه ا
فإذا اصرت السلطة على الحوار، واصرت حماس على الشروع بالحوار بال شروط وعلى . الفريقان

المبادرة اليمنية، سنكون امام استمرار المأزق بدون حوار او بأشكال جديدة عبر الشروع بحوار سيكون 
  . الطرشاناشبه بحوار

اما اذا توفرت النية واالرادة المخلصة، سيتقدم الجميع بخطوات وتنازالت تسمح بااللتقاء في نقطة وسط 
تسمح باعادة توحيد الفلسطينيين على اساس استراتيجية وطنية واقعية ديمقراطية عقالنية، استراتيجية 

  .ة قادرة على الحصادقادرة على اطالق مقاومة مثمرة تزرع، وعلى اطالق مفاوضات مثمر
ان المفتاح للخالص واستعادة اللحمة يكمن في قبول مبادرة متكاملة، تكون رزمة واحدة مرة واحدة، 
ويكون فيها التراجع عن سلطة غزة والتأكيد على وحدة الوطن ووحدة السلطة والتمسك بالحقوق ومهنية 

ومة وسالحها، والمفاوضات والسلطة وكل االجهزة وحيادها، واحترام الخيار الديمقراطي، وخضوع المقا
واذا تعذر ذلك ممكن االتفاق على . شيء لخدمة المصلحة الوطنية، وعمل اساس استراتيجية متفق عليها

استمرار الخالف في اطار الوحدة، وعلى اساس تشكيل قوة مراجعة فلسطينية عربية محايدة تتولى اعادة 
منسجمة مع الشرعية الدولية تشرف على إجراء انتخابات توحيد السلطة، وتشكيل حكومة وفاق وطني 

تشريعية ورئاسية خالل مدة متفق عليها، وبحيث تعمل على معالجة اسباب وجذور وتداعيات االنقسام، 
فهل نجرؤ على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية والفئوية والفصائلية؟ هل يقتنع الجميع 

   بقيادة السفينة الفلسطينية؟باستحالة االنفراد من طرف
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