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 ١٨  :كاريكاتير
***  

  
  الحوار الفلسطيني الداخلي بين مساعي سنغالية وأخرى عربية .١

ن إئل اإلعـالم الـسنغالية      وسا، ما قالته    كفاح زبون عن مراسلتها    ٨/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط   نشرت  
على أمل التوصـل     فتح و  حماس تيالرئيس السنغالي عبد اهللا واد بدأ محادثات سرية مع ممثلين من حرك           

  ."إسرائيل"ألرضية مشتركة في موقف الفصيلين الفلسطينيين تجاه 
 على ما سـمي      بأن اختراقاً مهماً شهدته المحادثات، وسط ترجيحات بالتوقيع        "العربية"وأفاد مراسل قناة    

وتنص الوثيقة علـى    . عليها إلنهاء االنقسام الفلسطيني    بوثيقة داكار، التي تضم نقاط الوفاق للبدء بالحوار       
ومن جهته، أكد سـامي      .تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي           

 السنغال،  إلىلحركة الخميس الماضي    زهري الناطق باسم حركة حماس، عن وصول وفد قيادي من ا           أبو
 اتفاق لن يكون    إي إن"وأضاف  .  مصالحة فلسطينية  وإجراءالستطالع مواقف حماس من الحوار مع فتح        

 وفد حماس يضم عضوي مكتبها السياسي محمد نصر وعماد العلمي بينما يرأس             أنلم  وع. "سرا بالتأكيد 
  .للسلطةحكمت زيد مستشار الرئيس الفلسطيني وفدا رئاسيا 

 أن   أمـس   مصادر فلسطينية مطلعـة أكـدت       أن ٨/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   ومن جهة أخرى نشرت     
فلسطينياً سيبدأ جلساته في مبنى جامعة الدول العربية في القاهرة في النـصف األول               -حواراً فلسطينياً   
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 تعقـدها القيـادات     لقاءات مكثفة " وسوف يسبق انطالق الحوار بحسب المصادر        .من شهر يوليو المقبل   
الفلسطينية في العاصمتين السورية والمصرية، حيث سيكون للعاصمتين دور كبير في إنجـاح الحـوار               

يجري ترتيبات لعقد لقاءات على مـستويات       "وأشارت المصادر إلى أنه     . "الشامل في الساحة الفلسطينية   
  . "صره وآلياته المختلفةمختلفة بين حركتي فتح وحماس تسبق االتفاق على الحوار بأسسه وعنا

 تحدثت عن استـضافة مـصر       التي التقارير   أمسمن ناحيته، نفى مستشار الرئيس الفلسطيني نمر حماد         
 وفي بيان لمجلـس     ." مصر ستستضيف الحوار   أن الحديث عن    ألوانهمن السابق   "للحوار الفلسطيني قائال    

ث مع عمر سليمان ثالث نقاط األولـى        هنية بح "الوزراء المقال في غزة ذكر أن بحث مع عمر سليمان           
أجواء الحوار السائدة حاليا في الساحة الفلسطينية وطرق تفعيلها وأهمية الرعاية العربيـة واالحتـضان               
المصري للحوار، والثانية آخر تطورات االتصاالت فيما يتعلق بالتهدئة، أما النقطة الثالثة فتمثلـت فـي                

الحـوار  "ونقل البيان عن سـليمان تأكيـده أن          ."علق بمعبر رفح  ضرورة التخفيف عن المواطنين فيما يت     
بحاجة إلى رعاية عربية حتى ينجح، شارحاً لهنية آخر التطورات واالتصاالت المتعلقة فـي موضـوع                

 حيث وضعه في صـورة التطـورات الـسياسية          األسدهاتف هنية الرئيس السوري بشار       كما   . "التهدئة
 الفلـسطيني   -جة إلى الدعم العربي النطالق مشروع الحـوار الفلـسطيني         الحا"األخيرة، مؤكداً له على     

  . "والوصول إلى المصالحة الوطنية
  
  توقف الحرب اإلعالمية بين الضفة وغزة .٢

 العربي  باإلعالم حد بعيد    إلى صادماً وشبيهاً    األخيرة الفلسطيني في األيام     اإلعالميبدا التغيير في المشهد     
 وتلفزيون فلسطين التابعين    إذاعة أفاق مستمعو ومشاهدو     إذيين في كل خطوة،     الرسمي الذي يتبع السياس   

 واألوصـاف  التابعة لحركة حماس على انقالب في المـصطلحات          األقصىللسلطة الفلسطينية، وفضائية    
  .وقواعد الخطاب

صـف   االنقسام، وتغير و   إلى الرسمي في الضفة الغربية، تغير وصف االنقالب الحمساوي          اإلعالمففي  
 وصف شرطة الحكومة المقالة، كما      إلىميليشيات االنقالب الذي كان يطلق على شرطة حماس في غزة           

  . والتلفزيون لغة التحقير التي كانت تصف بها شخصيات حماس في غزةاإلذاعة أوقفت
 أجهزة" أوصاف مشينة على السلطة الفلسطينية وأجهزتها مثل         إطالق فضائية األقصى    أوقفتوفي غزة،   

 فـي   األميركـي  األمنـي  المنـسق    إلى أشارة، في   "حكومة دايتون " و   " دايتون أجهزة" و   "اس وفياض عب
 فـي الـضفة،     األمنيـة  األجهـزة "، واستبدلتها بعبارات وأوصاف مثل      "إسرائيل"و الفلسطينية   األراضي

  ."والسلطة الفلسطينية
 استضافت فـي    إذفي برامجها،    استضافة شخصيات فتحاوية     األخيرة في األيام    "األقصىفضائية  "وأخذت  
 أيضاوطاول التغيير    . كال من جبريل رجوب ونبيل شعث واحمد حلس من قادة الحركة           األخيريناليومين  

 عن استخدام وصف االنقالب واستبدلوه بوصـف        "فتح" توقف قادة    إذ،  اإلعالملغة السياسيين في وسائل     
صـوت  " إذاعة في مقابلة مع     أمسمحمود عباس   وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس       . "االنقسام"

لنسمه انقساما، لنسمه انقالبا، لنسمه حسما، لـيس        ":  واستدرك بالقول  " ينتهي االنقسام  أنيجب  ": "فلسطين
  ."هذا المهم، المهم ان ينتهي

٨/٦/٢٠٠٨الحياة   
  
   بمبادرة عباس لرأب الصدع يرحبالقدومي  .٣

السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، رحب رئيس الدائرة ، جمال إبراهيم - عمان
بمبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني الشامل وإنهاء االنقسام بين فتح وحماس، وأكد أنه سيعمل 

  .١٩٨٩.  مقررات اتفاق صنعاء بين الحركتينإلىبكل جهد ممكن إلنجاحها، وذلك عن طريق العودة 
٨/٦/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   
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  وعباس مرشحها للرئاسة... فتح جاهزة النتخابات مبكرة : قريع .٤

 احمد قريع أمس أن الحركة جاهزة لخوض انتخابات مبكرة، "فتح"أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة 
وقال في مؤتمر صحافي عقده قرب حاجز عسكري . وان مرشحها للرئاسة سيكون الرئيس محمود عباس

 أبوجاهزون لالنتخابات، ومرشحنا هو الرئيس ":  نابلس في الضفة الغربية على مدخل مدينةإسرائيلي
  ."مازن

٨/٦/٢٠٠٨الحياة   
 

     انتهاكات االحتالل يستنكرالهباش  .٥
 اعتداءات قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي ضـد          أمساستنكر وزير الزراعة الفلسطيني محمود الهباش       

ولي بالتدخل لوقف االنتهاكـات المتواصـلة ضـد         المزارعين واألراضي الزراعية، وطالب المجتمع الد     
  . المزارعين واألراضي الزراعية على حدود قطاع غزة

قوات االحتالل تقوم بشكل يومي بقتل المزارعين وتجريـف مـساحات مـن             "وقال الهباش في بيان إن      
جـري   ألفا يعملون في صناعة األسماك، ومـا ي ٣٥أراضي المزارعين، إضافة إلى إلحاق الضرر بنحو     

أيضا في أراضي الضفة الغربية من إحراق للمزروعات بهدف تفريغ األرض من سكانها وزيادة معانـاة              
  . "المزارعين

٨/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية    
 

  منع وفد موريتاني من دخول غزة كتلة التغيير واالصالح البرلمانية تستنكر  .٦
 أمـس عـدم     "حماس"لسطيني التابعة لحركة    استنكرت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي الف       

. السماح للوفد الموريتاني الموجود حاليا في مصر من الدخول إلى القطاع عبر معبـر رفـح الحـدودي         
ضرورة تحمل كافة األطراف العربية مـسؤوليتها       "ودعت الكتلة في بيان لها وزع على الصحافيين إلى          

 أمام الظروف المأساوية التـي يمـر بهـا الـشعب            في اتجاه كسر حلقات الحصار للوصول إلى إنهائه       
كما عبرت عن شكرها وتقديرها لموقف الوفد الموريتاني الموجود حالياً في مصر            . "الفلسطيني في غزة  

  )أ.ب.د. (والذي كان ينوي التوجه إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار وتقديم المساعدات 
٨/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية    

 
  لشرطة في غزة باعتقال  سبعة من كوادرهافتح تتهم ا .٧

 عناصـر مـن   أن  " معا"قال كمال أبو شاويش متحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة في حديث لوكالة               
 منهم من ضمنهم    ٧ عدة منازل تابعة لكوادر حركة فتح واعتقلوا         ت اقتحم  في غزة   المقالة  الحكومة شرطة

ياد نصر أمين سر اإلقليم في خان يونس وثالثة آخرين           من قيادة إقليم غرب خان يونس وعلى رأسهم إ         ٤
وحذر أبو شاويش من مغبة استمرار الشرطة المقالة في اعتقال كوادر الحركة مطالبـا              . من لجنة اإلقليم  

. إياها بوقف كافة حمالت االعتقال واالستدعاءات والمطاردات لتهيئة األجواء المناسبة للحوار الـوطني            
 هيئة العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المـدني للوقـوف عنـد مـسؤولياتهم              ودعا أبو شاويش فصائل   

  .وضرورة وقف كل ما من شأنه تعطيل الحوار وأجواء الوفاق
٨/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   
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   في غزةمسلحو حماس يقتحمون منزل مسؤول في السلطة: الرئاسة الفلسطينية .٨
مس مسلحين من حركة حماس باقتحام منزل أمين أسطينية  اتهمت الرئاسة الفل: د ب أ-غزة، رام اهللا 

وعبثوا في محتوياته ونهبوا ، عام مجلس وزراء حكومة تصريف األعمال سعدي الكرنز في غزة
  .بعضها، وبدلوا أقفال المنزل

  ٨/٦/٢٠٠٨الدستور 
 

  "إسرائيل" يطّبعون برلمانياً مع الفلسطينييننواب ال  منخمسة .٩
علـى خلفيـة    الفلسطينيين  ريعي الفلسطيني انتقادا الذعا لمجموعة من النواب        وجهت رئاسة المجلس التش   

 عقد مثـل هـذه      أن في رودوس في اليونان، مؤكدا       "اإلسرائيلي"عزمهم االجتماع مع نواب في الكنيست       
اللقاءات يمثل خرقا فاضحا لقرار المجلس التشريعي الذي يحظر على النواب الفلسطينيين االلتقـاء مـع                

وقال النائب الثاني لـرئيس المجلـس       .  وطالبتهم بالعدول عن هذه المشاركة     "إسرائيليين"كنيست   أعضاء
نحن بحاجة لتطبيع داخلي والعمل من أجل تسهيل عقـد          " "الخليج"ـ  حسن خريشة ل  .، د باإلنابةالتشريعي  

 خارجية حسب    عالقات إقامة إلىالمجلس التشريعي حتى يكون قادرا على القيام بدوره ومن ثم االلتفات            
  ."القانون وقرارات المجلس

٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   
 

  ضرورة لضمان توفير الحماية ألي اتفاق الرعاية العربية للحوار: فتح .١٠
إن إنهاء  : قال هشام عبد الرازق، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة             :كتب حسن جبر  

لفلسطينية ليس أمراً سهالً أو بسيطاً، غير أنه أكد ان ذلـك ال يعنـي               حالة االنقسام التي تشهدها الساحة ا     
عدم المحاولة بل يجب بذل الكثير من الجهد من اجل ازالة كل العراقيل واالشكاالت التـي تحـول دون                   

  .تحقيق المصالحة
حمايـة  وشدد عبد الرازق على أهمية الرعاية العربية للحوار الوطني ألنها تملك القدرة علـى تـوفير ال                

ن الـى   إ ذّر من السرعة في التعامـل مـع األمـر، مـشيراً            وح .السياسية واألمنية والدولية ألي اتفاق    
عادة اللحمـة بـين شـطري    إالـمطلوب هو اإلخالص والنية الصادقة إلنهاء االنقسام السياسي وضمان   

  .الوطن
وة الرئيس عباس للحوار     إلى أن حركة فتح بكافة مؤسساتها وأطرها موحدة خلف دع           عبد الرازق  واشار

  .وإنهاء االنقسام السياسي
 ٨/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 السلطة تواصل اعتقاالتها في صفوف مؤيدينا في الضفة: حماس .١١

كشفت حركة حماس النقاب عن أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية : رام اهللا
  .، في الضفة الغربية)٦/٦( من أنصارها الجمعة ٤اعتقلت 

  ٧/٦/٢٠٠٨قدس برس 
  
  الديمقراطية تدعو لوقف االعتقاالت والحمالت اإلعالمية بين فتح وحماس .١٢

إلذاعة   عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدانقال :أ.ب. د– رام اهللا 
لسطينية محمود عباس، باسم اللجنة إن المبادرة التي قدمها رئيس السلطة الف ":مسأ ،صوت فلسطين

ن يوفر مقومات أن تستقبل بكل ما يمكن أالتنفيذية لمنظمة التحرير أحرى بأن تحظى بتهيئة األجواء و
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 وخاصة وقف كل أشكال االعتقاالت والمداهمات، ووقف الحمالت اإلعالمية المتبادلة ،نجاح هذه المبادرة
  ."بين حركتي فتح وحماس

  ٨/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
 نصب صاروخ موجه إلى وزارة الدفاع اإلسرائيليةعلن  ت"أحرار الجليل" .١٣

 -كتائب أحرار الجليل "قال بيان عسكري منسوب إلى  :وكاالت والعبد الرحيم حسين - رام اهللا
 ٤٨ومرفق بشريط فيديو مصور، إن الكتائب وللمرة األولى في تاريخ عرب الـ" مجموعات عماد مغنية
 .وخ محلي الصنعتعلن عن تصنيع صار
الصاروخ منصوب اآلن على أحد تالل جبال الجليل وجاهز لالنطالق، وقمنا "وجاء في البيان أن 

بتصوير الصاروخ وهو منصوب على تالل جبال الجليل وسيتم تعميم صوره بالفيديو على جميع وسائل 
 ".اإلعالم الحقاً

أنه بحال تم المساس بالمسجد األقصى  ،نوجه رسالتنا إلى قادة العدو الصهيوني ":وأضاف البيان
  ".المبارك، سنقوم بضرب وزارة الدفاع الصهيونية في تل أبيب مباشرة، وقد أعذر من أنذر

  ٨/٦/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 
  
   قبل سنوات"إسرائيل"كتائب القسام تتبنى عدة عمليات نفذت داخل  .١٤

علنت كتائب عز الدين القسام أمس مـسؤوليتها        أ: أ.ب.دنقالً عن    ٨/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   أوردت  
  .عن تنفيذ عدة عمليات داخل إسرائيل قبل سنوات عدة ولم تكن تتبناها

اثنين من مقاتليها ألول مرة وبعد أكثر من خمس سنوات هما محمد            "ونعت القسام في بيان صحافي أمس       
 حيث اخترق الناشـط األردنـي       ٢٠٠٢جميل نبيل معمر منفذ عملية ريشون ليتسيون في السابع من مايو          

الجنسية كل الحواجز اإلسرائيلية ودخل نادياً للقمار حامالً حقيبة مفخخة وقام بتفجيرها في المكان، وقـد                
  . " جريحاً إسرائيليا٦٠ً قتيالً و٢٠أوقعت العملية 

رع اللنبـي   منفذ عملية شا  "والشهيد الثاني هو إياد نعيم صبحي رداد من شمال سلفيت في الضفة الغربية              
 حيث صعد إلى حافلة إسرائيلية ثم فجر نفسه مخلفاً ستة قتلـى             ٢٠٠٢ سبتمبر   ١٩في مدينة تل أبيب في      

واستعرض بيان كتائب القسام اإلعالن للمرة األولى مـسؤوليتها عـن           . " جريحاً إسرائيلياً  ٦٠وأكثر من   
  : تنفيذ عدد من العمليات التي لم تتبناها وهي

جير على خط سكة الحديد بالقرب من محطة القطارات في مدينة اللـد فـي العـام                  سلسلة عمليات التف   -
  .  ما اعتبر في حينه تطوراً نوعياً في عمل المقاومة الفلسطينية٢٠٠٢

  . ٢٠٠٢ مايو ٢٣ في مدينة تل أبيب اإلسرائيلية بتاريخ "بي جليلوت" تفجير صهريج للوقود في محطة -
 يونيـو  ٢٤ن أدت إلى مقتل اثنين منهم في بيـت حجـاي بتـاريخ      سلسلة عمليات استهدفت مستوطني    -

، ومقتل مستوطن سادس في     ٢٠٠٥ اكتوبر   ١٦، ومقتل ثالثة آخرين في جوش عتصيون بتاريخ         ٢٠٠٥
  .٢٠٠٥ديسمبر ١٦بيت حجاي بتاريخ 

فيـذها،  إننا إذ نعلن مسؤوليتنا عن هذه العمليات البطولية بعد أعوام مـن تن            ": وأوضحت القسام في بيانها   
لنؤكد على أنها وبرغم تبني الغير لعملياتها، آثرت الصمت في حينها حفاظاً على سالمة مجاهديها، ومـا                 

  ."هذا إال غيض من فيض عملياتنا التي لم نعلن عنها
ن منفذ عملية ريشيون ليتسيون بأ:  نبيل غيشان،عمان نقالً عن مراسلها في ٨/٦/٢٠٠٨الحياة وأفادت 

ردنيين في المعتقالت الصهيونية سرى والمفقودين األن قائمة اللجنة الوطنية لألدرج اسمه ضمأكان 
  .راضي المحتلةلى األإ ١٩٩٦ردن عام كمفقود منذ مغادرته األ
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ردني المفقود اتصل بعائلة الشهيد األ" إنه "الحياة"وقال مقرر اللجنة االردنية المهندس ميسرة ملص لـ
  ."ن كتائب القسام اتصلت بهم حديثاًأغلب الظن أالحقيقية، وفوجدهم يعرفون ) سير المفقوداأل(

ردنيين سرى والمفقودين األ عن قصة األ"المصير المجهول"وحسب المهندس ملص، فإن الفيلم الوثائقي 
 الشهر الماضي، أورد تفاصيل قضية الشهيد ومناشدة والدته وذويه للكشف عن "الجزيرة"الذي بثته قناة 

  .المباشر الذي دفع الكتائب للكشف عن مصيرهمصيره، وهو السبب 
  
   اإلسرائيليؤكد االستعداد لمواجهة العدوانكتائب القسام ت .١٥

أكد أبو عبيدة، الناطق بلسان كتائب عز الدين القسام، أن حركته تأخذ على محمل الجد التهديدات : غزة
ى أنه تم اتخاذ كل اإلجراءات اإلسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضدها في قطاع غزة، مشدداً عل

  .الالزمة لمواجهة هذا االحتمال
وأوضح أن العملية العسكرية اإلسرائيلية المرتقبة تهدف الى اإلثبات للرأي العام اإلسرائيلي أن تل أبيب 

 على التهدئة من ناحية مبدئية "إسرائيل"تقدم على التهدئة من منطلق قوة، مشدداً على أنه حتى لو وافقت 
مام الرأي العام االسرائيلي وكأنها أها ستشن عمالً عسكرياً ضد الفلسطينيين في القطاع حتى ال تبدو فإن

ليس من الوارد لدينا أن نوافق على أي تهدئة في ظل العدوان " :ضافأو. خضعت إلمالءات حماس
  ."االسرائيلي على القطاع، ولن نقبل بالتهدئة من منطق الضعف

  ٨/٦/٢٠٠٨الشرق االوسط 
  
  لضبط الوضع األمني" عين الحلوة"اجتماعان في  .١٦

 وفد من لجنة الطوارئ العليا المنبثقة عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عقد:  رأفت نعيم-صيدا 
مخيم عين الحلوة مع لجنة المتابعة  في وتحالف القوى الفلسطينية في لبنان أمس اجتماعين منفصلين

  .سالمية فيهفي المخيم ومع القوى اإلالمنبثقة عن القوى الفلسطينية 
االجتماع هو اقتراح خالل برز ما حملته لجنة الطوارئ في جعبتها أن إوحسب مصادر فلسطينية مطلعة ف

المتداخلة معه  جراء عملية مسح ميدانية لكل الوحدات السكنية في مخيمي عين الحلوة وأحياء التعميرإب
ية عناصر يمكن أن تشكل عامل تفجير بالنسبة ألى المخيم أو كي يتم التأكد من عدم وجود أي دخالء ع

  .للمخيم أو للجوار اللبناني
ووفقاً للمصادر عينها فان ممثلي عصبة األنصار تحفظوا في البداية على موضوع المسح الميداني 

 حصائي، لكنهم وعدوا بدراسة الموضوع وبالتعاون قدراإلمكان خاصة بعدما أرفق االقتراح بأنواإل
  .تتولى اللجان الشعبية الفلسطينية في المخيم هذه المهمة

  ٨/٦/٢٠٠٨المستقبل اللبنانية 
  
 فتح جاهزة لالنتخابات المبكرة ولن نكرر أخطاءنا": الراي"حكم بلعاوي لـ .١٧

أكد حكم بلعاوي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في األرض :  محمد أبو خضير-رام اهللا المحتلة 
مؤكداً . ، أن فتح جاهزة لالنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة"الراي"لقاء شامل مع المحتلة، في 

رفضه التعيين وضم أعضاء جدد إلى مؤسسات حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية من دون انتخابات 
  .حرة

وكشف بلعاوي النقاب عن أن حركة حماس كانت قد تراجعت في اللحظات األخيرة عن خوض 
تخابات التشريعية الفلسطينية األولى وأبلغت الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان حريصاً على االن

  .دمجها في منظمة التحرير
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وقال إن اللجنة التحضيرية العليا ستجتمع األسبوع المقبل بعد أن أكملت معظم ملفات المؤتمر السادس 
  .وانتهت من إعداد موضوع البرنامج السياسي

ة فتح أفشلت نفسها، وغياب أبو عمار كان عامالً حقيقياً في زيادة التردد والخوف من وأضاف أن حرك
المستقبل، ففازت حماس، وأن الخطأ الذي ارتكبته فتح لن يتكرر إطالقاً، وأنه تم عقاب من استقل برأيه 

، وأبناء نحن ال ننكر وجود حماس ولكن جميع الشعب الفلسطيني مع فتح: "ومضى يقول. بالفصل نهائياً
فتح اآلن جمعوا أنفسهم وطلبوا الغفران عن الخطأ الذي ارتكبوه، وأصبحت فتح أمام مطالب وطنية 

  .وتنظيمية وتعزز شعار االنتخابات المبكرة
٧/٦/٢٠٠٨الراي الكويتية   

 
  في قطاع غزة " غير نزيهة" لشن حرب إسرائيليةدعوات  .١٨

ايهود بـارك قـرر توجيـه       قالت إن    إسرائيلية سياسية، أن مصادر    ٨/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة   نشرت  
 اإلذاعـة  وأعلنـت .  قطاع غزة وحركة حماس قبل الموافقة علـى التهدئـة          إلىضربة عسكرية قاسية    

 مـع   مـشاورات  اولمرت سيجري الثالثاء المقبل      أيهود اإلسرائيلي رئيس الوزراء    أن العامة   اإلسرائيلية
 انـه علـى     اإلذاعة وأضافت. مال شن هجوم على غزة    باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني حول احت      

 قرار شن هجوم واسع ولكن محدود لوقف أو على األقل الحد من             "إسرائيل"ضوء هذه المشاورات ستتخذ     
  . أو القبول بهدنة مع حماسأراضيها الصواريخ على إطالق

إلسرائيلي بنيامين بن   وزير البنية التحتية ا     عن   ٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ونقلت  في غضون ذلك،    
قاضية لحمـاس   " وتوجيه ضربة    "غير نزيهة "، و  على غزة  "هوادة" حرب بال    مطالبته بشن اليعازر، أمس   

  .  فيها"حتى لو سقط أبرياء
مصادر سياسية وأمنيـة وعـسكرية إسـرائيلية        أن   ٨/٦/٢٠٠٨ ٤٨عربومن جهة أخرى ذكر موقع      

 التي أطلقها كبـار المـسؤولين اإلسـرائيليين، إال أن            صرحت أنه بالرغم من التهديدات األخيرة      ،رفيعة
وبحسب المـصادر    .العملية العسكرية الواسعة في قطاع غزة ال تزال أبعد مما يطرح في وسائل اإلعالم             

ذاتها فإن وفاة اإلسرائيلي الثالث خالل شهر جراء إطالق الصواريخ، األسبوع الماضي، قد ضاعفت من               
 إال أن هذا اإلحساس لم تتم ترجمته إلى أوامر عمليـة            ،المستوى السياسي اإلحساس بعامل السرعة لدى     

كما لم يسارع الجيش، بشكل ملموس، إلى اإلعداد لعملية هجومية، فلم يعزز القـوات النظاميـة                . للجيش
وبحـسب تقـديرات     .المنتشرة في محيط قطاع غزة، ولم يتخذ أية خطوات باتجاه تجنيد وحدات احتياط            

رائيلية فمن الممكن أن يقوم الجيش بتصعيد عملياته الهجومية بـشكل تـدريجي، والتـي               المصادر اإلس 
 بزيادة وتيرة الغارات الجوية لسالح الجو، والعمليات البرية المحـدودة فـي             األولىستتركز في المرحلة    

 . كيلومترات من السياج الحدودي٣-٢الحزام الحدودي مع قطاع غزة، والذي يقع بعمق 
  
   تؤكد صياغة بنود اتفاق إسرائيلي فلسطيني"إسرائيل" .١٩

أكد مسؤولون إسرائيليون ما جاء على لسان رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، أحمد قريع، أنه تم البدء                
بصياغة بعض بنود االتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، موضحين أن مرحلة بلورة اتفاق شامل ما               

 مسؤولون إسرائلييون إنه منذ البـدء       وقال. ز تقدم في القضايا الجوهرية    زلت بعيدة جدا وأنه لم يتم إحرا      
بالمفاوضات قبل ستة شهور دأب الجانبان على بلورة صياغات قانونية لبعض البنود الهامشية، موضحين              

ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن مـسؤول إسـرائيلي         . أن مرحلة بلورة اتفاق ما زالت بعيدة المنال       
 .نه تم التوصل إلى اتفاق في قضايا هامشية، إال أن القضايا الجوهرية تشهد خالفات معقدةقوله إ

٧/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
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    نعترف بأي اتفاق سيبرم مع اولمرت في الوقت الراهن لن: ليبرمان .٢٠
علينـا أن   " أمس في تصريح إلذاعة الجيش اإلسرائيلي     " إسرائيل بيتنا "قال افيغدور ليبرمان رئيس حزب      

 ألن أولمـرت  ؛ح للفلسطينيين أن الحكومة القادمة بعد االنتخابات اإلسرائيلية لن تعترف بهذا االتفاق      نوض
أسرع فيه بشكل خاطف فالحديث يدور عن اتفاق سياسي خاطف جرى القيام به من أجل بقـاء رئـيس                   

  ".سؤوليةالوزراء على كرسي الحكم وليس كاتفاق سياسي حقيقي تمت الموافقة عليه بشكل مدروس وبم
قريع قلل النائب العمالي والمدير السابق لجهاز الموساد داني ياتوم من اهمية            أحمد  وردا على تصريحات    

 اتفاق حول القدس والالجئين والحدود والمياه والترتيبـات األمنيـة           إلىطالما لم يتوصلوا    "الوثيقة بقوله   
 اعتبر المسؤول في حزب الليكـود       بينما ".لن يكون ألي وثيقة من هذا النوع أي معنى        .. والمستوطنات  
 منع وقوع ما هـو محـتم أي   إلىالسعي " الهدف منه     االتفاق وثيقةصياغة   الحديث عن    أنسيلفان شالوم   

  ".تنظيم انتخابات مبكرة
٨/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة    

 
   باالتفاق مع منافسيه"كديما" في تغيير األجواء ضده داخل حزب ينجحأولمرت  .٢١

مسيرة انتخـاب رئـيس     نجح في وقف     أولمرت   رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود    ، أن لينظير مج كتب  
وزير المواصالت الحـالي،    :  من المتنافسين على هذا المنصب، هم      ٣ مع   هعا اجتم أنجديد لحزبه، بعد    

فأخبرهم بأن التسرع   . شاؤول موفاز، ووزير الداخلية، مئير شطريت، ووزير األمن الداخلي، آفي ديختر          
 عن  وإسقاطه ال يخدم سوى القوى التي تخطط لتحطيم هذا الحزب           "كديما" انتخابات داخلية في     إجراء في

 األجواء المعادية له وللحزب ستتبدد قريبا عندما يبدأ محاموه فـي مناقـشة الـشاهد                إنوقال لهم   . الحكم
 الشبهات ضده ممجوجة وضـعيفة ولـيس لهـا أسـاس     أنالرئيسي للشرطة، طالينسكي، حيث سيتضح  

  .قانوني
وأوضح أولمرت للمرشحين الثالثة انه شخصيا لن يستسلم أمام تحقيقات الشرطة وانه مصمم على الدفاع               

 إلىوعاد ليتعهد بأن يستقيل في حالة تقديم الئحة اتهام ضده، ولكنه أشار             . عن براءته في وجه االتهامات    
  . مرحلة توجيه الئحة اتهامإلى تتوصل بعد  النيابة نفسها لمأن

 حين تتضح أكثـر صـورة       إلىوقد وافق المتنافسون الثالثة على تأجيل االنتخابات الداخلية في الحزب           
 اليوم، مع رئيس اللجنة الحزبية، تساحي هنغبي، لكي يتفق معه            اولمرت وسيجتمع. التحقيقات في الشرطة  

 إلجـراء  وال تبقى سوى وزيرة الخارجيـة، تـسيبي لفنـي، مؤيـدة              ، على تأجيل هذه االنتخابات    نهائياً
  . االنتخابات في وقت قريب

 االستقالة، فإن أولمرت سيعمل كـل       إلىوكانت أوساط مقربة من أولمرت سربت انه في حالة اضطراره           
 أنإال  .  انه سيؤيد موفـاز ليحـل محلـه        إلىولمحت  . ما في وسعه لكي ال تحظى الوزيرة لفني بخالفته        

 أولمرت يطلب منه أن ال يعلن تأييده له، حتى ال يربط جمهور النـاخبين بينـه وبـين                   إلىموفاز هرع   
  . اتهامات أولمرت

٨/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط   
 
  اغتيال الحريري من تنفيذنا : إسرائيليضابط  .٢٢

ت اعتـرف بارتكـاب المخـابرا      ": اإلسرائيلي عن الضابط أمان رؤفين أرلـيخ قولـه         "فيلكا"نقل موقع   
اإلسرائيلية جريمة اغتيال الحريري الذي لقي مصرعه في انفجار سيارة ملغّمة استهدفت موكبـه العـام                

   ". ما أسفر عن مقتله وسبعة من حرسه الخاص٢٠٠٥
٨/٦/٢٠٠البيان اإلماراتية   
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  من دمشق ٢٠٠٩بدء التحضيرات إلطالق الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة  .٢٣
في   انعقد سوريا فيمؤسسةالمجلس إدارة  في مؤسسة القدس الدولية، أن الم واألبحاث قسم اإلعذكر
 مجلس أمناء التي ترأس  السوريةبثينة شعبان وزيرة المغتربينالدكتورة بحضور ، ٢٧/٥/٢٠٠٨
 وقد تم في االجتماع مناقشة تحضيرات إطالق الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة .مؤسسةال

  . حيث سيكون هذا اإلطالق من دمشق،٢٠٠٩
  ٧/٦/٢٠٠٨مؤسسة القدس الدولية 

  
  أوضاع االسرى الفلسطينيين في معتقالت االحتالل صعبة للغاية: مركز حريات .٢٤

في رام اهللا حلمي األعرج في تقرير أعده المركز بعد قيام محامياه " حريات"أفاد مدير مركز : عمان
، أن األوضاع الصحية والظروف االعتقالية والمعيشية  اإلسرائيليةسجونالبزيارة لعدد من األسرى في 

ن سياسة اإلهمال الطبي والمماطلة في تقديم العالج لألسرى ألألسرى واألسيرات سيئة للغاية، و
ن هذه الممارسات الممنهجة بحق االسرى أوضح أ و.للخطر الحقيقيتهم المرضى والمصابين تعرض حيا

 على مستوى دولي كي يتحمل المجتمع الدولي حهاحرب األمر الذي يتطلب فضواالسيرات تشكل جرائم 
  .مسؤوليته

  ٨/٦/٢٠٠٨الدستور 
  

  الضفة الغربية عبر  في االردن من أبناء غزة العالقين١٧عودة  .٢٥
 من أبناء غزة عادوا الى القطاع أول مـن           شخصاً ١٧قالت مصادر فلسطينية أن     :  ماجد االمير  - عمان

بـسبب رفـض    فـي األردن    شـهر   أكثر من ثالثة    ن كانوا عالقين أل   ألك حسين بعد    مس عبر جسر الم   أ
 من   فلسطينياً ٢٥نه كان يجب عودة     أوبينت المصادر   .  الضفة الغربية  عبر السماح لهم بالعودة     "سرائيلإ"
  من أبناء  وبحسب مصادرعليمة فإن عدداً    .العودةمنهم ب  رفضت السماح لثمانية     "سرائيلإ"لكن  ،  بناء غزة أ

، ومن ثم مباشرة سيصار الى نقلهم إلى غـزة،   غزة المتواجدين في األردن سيتم نقلهم إلى مصر، مروراً        
 ولـم    أن عدد الذين قدموا إلى األردن مـؤخراً        ةبين، م ن يفتح معبر رفح إال أنها لم تحدد عددهم        أبمجرد  

  .حوالي سبعين غزاوياًهم يتمكنوا من العودة، 
  ٨/٦/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  صابة مزارع بنيران قوات االحتالل شرق خان يونسإ .٢٦

 في األبراج  ت االحتالل المتمركزةافي أرضه، بنيران قو أثناء تواجده أصيب مزارع فلسطيني: غزة
  .العسكرية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

  ٧/٦/٢٠٠٨ قدس برس
 

  ن الحصار اإلسرائيلي خالل عام م غزةأكثر من مليار دوالر خسائر قطاع: تقرير .٢٧
قال تقرير فلسطيني، وزعته الغرفة التجارية بغزة أمس، إن خسائر االقتصاد الفلـسطيني           : د ب أ   - غزة
وأكد التقريـر أن     .قطاع جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض منذ عام بلغت أكثر من مليار دوالر           الفي  

 مليـون دوالر،    ٣٦٠مباشرة تقـدر بحـوالي      اقتصاد القطاع تكبد جراء إغالق المعابر التجارية خسائر         
   .باإلضافة إلى خسائر القطاعات االقتصادية األخرى
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من الشباب يرغبون   % ٢٠تشير إحصاءات من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن حوالي          إلى ذلك   
نتيجـة   ،٢٠٠٦اآلن في الهجرة إلى خارج فلسطين، في الوقت الذي هاجر فيه اآلالف فعالً خالل العام                

  .عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي وهو ما يشكل ضغطًا نفسيا يحول دون استقرار الشباب
  ٨/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  شهيدا١٨٤ًارتفاع عدد ضحايا حصار قطاع غزة من المرضى إلى  .٢٨

مرضيتين جراء أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن وفاة حالتين : ألفت حداد ورأفت الكيالني
 .الحصار اإلسرائيلي المشدد على قطاع غزة، وإغالق المعابر، ومنعهما من السفر لتلقي العالج

  . شهيدا١٨٤ً إلى  من المرضىيرتفع عدد ضحايا الحصارتهما وبوفا
  ٨/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  االسالميون يعتصمون في عمان انتصاراً لغزة .٢٩

بدعوة من حزب جبهة العمل االسالمي للتنديد باستمرار  مس اعتصاماًأنفذ مئات من االردنيين : عمان
هذا بمشاركة األنظمة العربية في "ندد المشاركون كما سرائيلي على قطاع غزة، الحصار الدولي واإل

التمرد على الظلم "نائب االمين العام للحزب رحيل الغرايبة الشعوب العربية بـ وطالب .الحصار
من جهة ودعا . "والخذالن والسعي الى الحرية والعدالة كباقي الشعوبوالطغيان، وكسر قيود العبودية 

، "التخلي عن سياسة المحاور وعن التبعية للسياسة االميركية الصهيونية"لى  االردنية إالحكومةأخرى 
ن تقع مصادمة بين أكادت  إلى ذلك ."صاحب مشروع وحدة الصف العربي "منادياً بأن يكون االردن

ن الحزب أقالت مصادر حكومية في حين . ض المعتصمين الذين اغلقوا الطريق العامقوات االمن وبع
  .ذن رسمي من وزارة الداخليةإنفذ اعتصامه دون طلب 

  ٨/٦/٢٠٠٨الحياة 
  

  أهالي أسرى أردنيون يؤكدون إدراج حزب اهللا أبنائهم في صفقة تبادل متوقعة مع تل أبيب .٣٠
أهالي األسرى والمفقودين األردنيين في السجون اإلسرائيلية، توقع صالح العجلوني، رئيس لجنة : عمان

 جادة من حزب اهللا بتضمين أن يتم اإلفراج عن عدد كبير من هؤالء المعتقلين، بعد أن تلقى وعوداً
كانت فيما يشار إلى أن اللجنة . أسماء المعتقلين األردنيين في صفقة تبادل األسرى المرتقبة مع تل أبيب

 أسيراً، فيما يتجاوز ٣٥ أن عدد األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية، يصل إلى قرابة أعلنت سابقاً
  . مفقودا٢٥ًعدد المفقودين الـ

  ٧/٦/٢٠٠٨ قدس برس
  

   كام بإزالة الرواالونروا تبدأ مليون دوالر إلعمار مخيم نهر البارد ٣٤٤ .٣١
 مـؤتمر  أن "نك الدولي في لبنان ديمبابا أكد للباإلقليميالمدير  ، أن   ٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  

  الـشهر  عمار مخيم نهر البارد والمقرر انعقاده في فيينا في الثالث والعشرين مـن            ا إلعادةالدول المانحة   
، "أمريكي مليون دوالر    ٣٤٤عمار المخيم ومحيطه بمبلغ يقدر بحوالي       ا إعادةالحالي، سيبحث في تمويل     

 االثنين في بيروت لممثلي جميع الشركاء المعنيين بهذا الموضوع وبعمليـة            عن اجتماع سيعقد غداً   "معلنا  
  ."التمويل تحضيرا لمؤتمر فيينا

   لوكالـة اإلعالميـة  هدى الترك المسؤولة    تأكيدات،  ٨/٦/٢٠٠٨النهار اللبنانية   ومن جهة أخرى نقلت     
والحكومة اللبنانيـة    ونرواعالمة جديدة على التزام اال    " ما يجري    حيث قالت إن  ،  غوث وتشغيل الالجئين  

 في هذه العملية، ونحن     أولىما يجري اليوم خطوة     : " وأضافت ". اعمار المخيم  إلعادةبالتعاون مع الجيش    
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نقوم حاليا برفع الركام والردم من مباني  الوكالة التي كانت بمثابة مدارس ومكاتـب والتـي سـتتحول                   
 رفع الردم سـيكون علـى       أن "إلى  وأشارت ".لقديممنطقة لجمع الردم وفرزه والذي سيزال من المخيم ا        

 العودة ستتم عندما ننتهي من كل مرحلة، كي         أن البناء، حتى يجري التأكد من       إعادةمراحل عدة وكذلك    
  .٢٠١١ تستمر العملية حتى سنة أن، وتوقعت "ال ينتظر الناس طويال

  
  الفلسطينيةمن أجل المصالحة للقيام بكل جهد يؤكد استعداد الجزائر بلخادم  .٣٢

 السماعيل هنية خالل اتصال العزيز بلخادم عبدأكد رئيس الوزراء الجزائري :  فتحي صباح-غزة 
، كما أكد من أجل المصالحة الفلسطينية الداخليةللقيام بكل جهد أجراه األخير به، استعداد الجزائر 

سرائيلي في وضع حد للتحكم اإل ل، لتزويد قطاع غزة بما يحتاج من الوقود من دون مقابلبالدهاستعداد 
  .ذلك

  ٨/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
  "إسرائيل" االتحاد المتوسطي لن يكون مظلة للتطبيع مع :ابو الغيط .٣٣

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أن االتحاد من أجل المتوسط لن يكون مظلة : القاهرة
 وأي طرح في هذا الشأن البد أن يأتي بعد   دثهذا لن يح" على أن ، مشدداً "إسرائيل"لتطبيع العالقات مع 

   . "تحقيق تقدم في عملية السالم
  ٧/٦/٢٠٠٨ قدس برس

  
   تعمل على تسريع وتيرة المفاوضات المتحدةالواليات  .٣٤

 والسلطة الفلسطينية إجراء لقاء ثالثي، بهدف تـسريع وتيـرة           "إسرائيل"عرضت الواليات المتحدة على     
. الدائم، وجسر الفجوة الكبيرة بين مواقف الطـرفين فـي هـذه المرحلـة             المفاوضات على قضايا الحل     

وبحسب االقتراح، فإن اللقاء سيستمر عدة ساعات تلتقي فيه رايس برفقة أحد مـساعديها مـع رئيـسي                  
. طاقمي المفاوضات، وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، وأحمد قريع، أو مع ممثلين عن الطرفين             

 .ارة األمريكية أن يكون مكان اللقاء في إيالت أو واشنطن أو إحدى الدول األوروبيةكما عرضت اإلد
فإن الواليات المتحدة ليست معنية في هذه المرحلة بعرض وثيقة لجسر الفجـوة بـين               " هآرتس"وبحسب  

 "إسـرائيل "وأضافت الـصحيفة أن  . الطرفين، وإنما معادالت شفهية مختلفة إلحداث تقدم في المفاوضات     
والسلطة الفلسطينية تتحفظان من االقتراح، بسبب مبدأ مشترك يقتضي أن تكون المفاوضات ثنائية، بدون              

كما نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن االقتراح األمريكي يهدف إلى الضغط            . تدخل أي عامل خارجي   
  .على الطرفين للتوصل إلى نتائج في محادثاتهما الجارية

٨/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
  
  الواليات المتحدة أكبر سّجان في العالم:  رايتس ووتشهيومن .٣٥

كبـر  أن الواليات المتحدة هي     أللدفاع عن حقوق االنسان     " هيومن رايتس ووتش  "اعلنت منظمة   : ا ف ب  
كثر أي بلد آخر في العالم و     أكثر من   أي  أ مليون شخص،    ٢,٣سجان في العالم حيث تعتقل وراء القضبان        

  .وقت مضى في تاريخهاأي من 
  ٨/٦/٢٠٠٨المستقبل اللبنانية 
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  ..!!واألنانيات المغانم أربابملك الجميع وليست حكراً على .. فلسطين .٣٦
 جورج حداد

 مكروه أمر بادرة لوحدة الشعب الفلسطيني وبخاصة بين رام اهللا وغزة، هي أو عودة أين إبدون شك ف
قد بات يزعجهم ويقض ) ثورة، الأمراء( لدى بعض األنانيات تورم أن، ويبدو إسرائيلياومرفوض 
 اتجاه للخروج من الحالة االنقسامية الشاذة التي تعاني منها الحالة الفلسطينية أو حديث أيمضاجعهم، 

 لم تعد فلسطين لهم وطناً محتالً، يستوجب ضبط كل نبضة جهد لغاية وأمثالهمعلى كل صعيد،، هؤالء 
 إلىوحاتهم الصغيرة التائهة وذكائهم المشدود  هي مجرد مجال حيوي لطموإنماالتحرير والتحرر، 

 على إال، بغض النظر عن كل ما عدا ذلك من تجارب مرة فاشلة وتداعيات بائسة ال تبعث أنانياتهم
 من نضال وجهاد أعقبها وما ١٩٦٧ لكارثة حزيران واألربعيناليأس والكفر،،عشية الذكرى الحادية 

ادرة فضالً عن عشرات القرارات الدولية التي لم يفعل ودماء وسجون وتدمير واغتصاب وتهجير ومص
 كل ما يرسخ االحتالل ويشرعن االغتصاب، وإثر الكثير الكثير من جوالت المحادثات إالمنها 

والمفاوضات واللقاءات والمعاهدات والوعود وترحيب اولمرت ووزيرة خارجيته الزائد بزيارات عباس 
 تخدير والهاء وتضليل، على اثر كل أساليب عن كونها إالخضها ربه، وتم وصائب عريقات وياسر عبد

 تطبيق اتفاق إلى دعوة حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة إلىذلك، يبادر رئيس السلطة الفلسطينية 
صنعاء بهدف طي صفحة االنقسام وفتح حوار جاد بين الطرفين، يكون من نتائجه العودة بالوحدة 

 تظل عليه تماسكا وتالحما بوجه عدو ال يتردد وال يخجل من جعل معارضيه أني  ما ينبغإلىالفلسطينية 
 تزول الحواجز أنفي حال تم مثل هذا الحوار الضروري جدا .. سخرية وملهاة،،ومن الطبيعي

عند ..  والفعالية،وهناواألهميةالمصطنعة بين غزة ورام اهللا، الن في إتمام ذلك، مطلباً نضالياً بالغ الدور 
 قطيعاً إال ممن ال يرون في الشعب األنانياتذه النقطة، يتفاجأ المعنيون الغيارى بموقف بعض رموز ه

من ..  رعاة القطيع،،من هؤالءأنفسهم كانوا هم إذا إالمسجالً باسمهم، ال تسلس قيادته وال تصلح، 
، وأنانياتهمتهم  تقارب تهديداً لتفردهم ولخصوصياأييوصفون بأنهم مساعدون للرئيس ممن يرون في 

 موقف الرئيس لم يحمل جديداً وان انفسارعوا للتشويش على مبادرة رئيسهم وتشويهها من خالل القول 
انقالباً،،وثمة آخرون لهم رأي مخالف مثل رئيس كتلة فتح ..  دعا حماس للتراجع عما أسموه" مازنأبو"

 ذهب األحمد أنوقفا ولغة جديدين،، بل  مازن يحمل مأبو خطاب إن:  الذي قالاألحمدالبرلمانية عزام 
فرد .  عن انقالبها لبدء الحوارأوال تتراجع حماس أن ابعد من ذلك حين خالف البعض الذي يريد إلى

 السوابق الحافلة أصحاب ثمة عرقلة متعمدة يقوم بها أنواضح هنا  ،،"بان هذا ليس شرطاً" األحمدعليهم 
 اشتراط، كما أي تأتي مبادرة الرئيس خالية من أن معنى وما مدلول ما.. وإال الفشل والتمويه، أنواعبكل 

 الرئيس أنيفتي المعرقلون؟،،وليس ثمة من دليل على عرقلة المعرقلين وفشل محاوالتهم في العرقلة من 
 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثلين أعضاءقرر يوم الخميس الماضي تشكيل لجنة من 

 المرات كررها العقالء والغيارى آالف ومبادرته،،إعالنهئل والقوى الوطنية لمتابعة تنفيذ عن الفصا
وطن الجميع بغض .. إنها..  مجموعاتأو فصائل أو فئات أو ألفراد فلسطين ليست ملكا أنالمخلصون، 

اً من  كائنألحد فصائلي، وفي هذا الصراع المصيري ال يحق أو خالف داخلي أوالنظر عن كل اختالف 
  كان، احتكار المواقف واحتكار الحلول،،

٨/٦/٢٠٠٨الدستور   
  
  قضايا قديمة ووظيفة جديدة:  اإلسرائيلية- السوريةالمفاوضات  .٣٧

 وحيد عبد المجيد 
 اإلسرائيلية، منذ أن ُأطلقت عقب مؤتمر مدريد للـسالم          –يعرف كل من تابع مسار المفاوضات السورية        

 طرفيها ال تحتاج سوى إلى بضع جلسات قد ال تستغرق أكثر من أسابيع              ، أن الخالفات الباقية بين    ١٩٩١
  .قليلة في حال قرر كل منهما أن الوقت حان إلنهاء الصراع ومبادلة الجوالن بالسالم
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وعبر الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر عن هذا المعنى، عقب لقائه الرئيس السوري خالل زيارته               
.  حلت "إسرائيل" في المئة من الخالفات بين سورية و       ٨٥سابيع قليلة، بقوله إن     األخيرة إلى المنطقة قبل أ    

وربما يكون ما تم حله أكثر من هذه النسبة، خالل المسار التفاوضي الذي تميز بالجديـة منـذ جولتـه                    
 وشـباط   ١٩٩٢) يوليو(السادسة بعد تولي اسحق رابين الحكم، وخالل تسع جوالت في الفترة بين تموز              

 –كلينتون  ( السورية   –وكانت القمة األميركية    . ، فضالً عن لقاءات أخرى لم يعلن عنها       ١٩٩٥) ايرفبر(
 بمثابة رافعة نقلت المفاوضات إلى مرحلـة أكثـر          ١٩٩٤) يناير(بجنيف في كانون الثاني     ) حافظ األسد 

هما في بداية العام التـالي،      ولذلك دخلت جولتاها اللتان عقدتا خالل العام نفسه، والجولة التي أعقبت          . تقدماً
  .في عمق قضايا الحدود والترتيبات األمنية والمياه

، تبلورت مالمح واضحة لتفاهم كان ممكناً أن يسمح بتوقيع اتفاق إطار، من             ١٩٩٥وقبل أن ينتصف عام     
، ١٩٧٨) سـبتمبر ( اإلسرائيلية في أيلول     -نوع وأهمية ما أسفرت عنه مفاوضات كامب ديفيد المصرية          

وأودعت مالمح هذا التفاهم، الذي قام على انسحاب كامل في مقابل           . مهد لمعاهدة السالم بعد ستة شهور     و
سالم كامل، لدى إدارة كلينتون إلى أن تكتمل رتوشه األخيرة المتعلقة بوضع القسم الشمالي الشرقي فـي                 

  .بحيرة طبريا، وبعض تفاصيل الترتيبات األمنية
 المسألتين، لو أن الوضع الداخلي كان مهيأ لتحقيق اختراق تـاريخي، فكـان              ولم يكن صعباً إنهاء هاتين    

هناك عرض من شركة كندية لتحويل بحيرة طبريا إلى منطقة استثمار كبرى تتولى هي التنـسيق فيهـا                  
لمصلحة الطرفين، كما كان خبراء أميركيون وضعوا أمام رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين تـصوراً               

اجز يعتمد على األقمار االصطناعية عوضاً عن محطات المراقبة األرضية، كما أن إقرار             لترتيب أمني ن  
مبدأ التبادلية على صعيد المنطقة المنزوعة السالح كان يتيح الوصول إلى حل للخالف الذي ظهر علـى                 

مل المدى الجغرافي لهذه المنطقة وأزعج الجانب السوري عندما أصر المفاوض اإلسرائيلي على أن تـش              
وكان هناك ما يدل على أن اجتمـاع رئيـسي أركـان            .  دمشق –هذه المنطقة جزءاً من طريق الجوالن       

، وهو الثاني من نوعه خالل ستة شهور، أحرز تقدماً ال بـأس بـه               ١٩٩٥) يونيو(الدولتين في حزيران    
منية إسـرائيلية   غير أن مرض الرئيس السوري الراحل كان مقلقاً لدوائر أ         . على صعيد الترتيبات األمنية   

نافذة، فضالً عن أنه أعطى ذريعة للقوى السياسية المتشددة لممارسة ضغوط من أجل إرجاء التوصل إلى                
  .اتفاق مع سورية

وعلى رغم عدم توافر معلومات كافية عن تفاصيل ما حدث حين أعيد إحياء هذا المسار في عهد إيهـود                   
 يدل على حصول تراجع عما كان قد ُأحـرز فيـه            فليس ثمة ما  . ٢٠٠٠ وبداية   ١٩٩٩باراك في نهاية    

ولخص الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون، في مقابلة أجريت العام الماضي خبرته في رعايـة               . تقدم
 دقيقة ما لم    ٣٥إن السالم بين طرفيها يمكن أن يتحقق خالل         :  اإلسرائيلية بقوله  –المفاوضات الفلسطينية   

 بدرجة أكبر ووضوح أكثر من ذي       ١٩٩٩ العامل اإليراني في مفاوضات      وظهر أثر . تقم إيران بعرقلته  
  .قبل، خصوصاً من زاوية مطالبة إسرائيل بأن تضع دمشق حداً لعالقاتها مع طهران

وهنـا الفـرق الجـوهري بـين        . غير أنه شتان بين أثر العامل اإلقليمي حينئذ، وما أصبح عليـه اآلن            
وهـذا فـرق يبـدو      . ا ومختلف الجوالت السابقة في العقد الماضي      المفاوضات الحالية التي ترعاها تركي    

نوعياً وليس كمياً، إذ اختلفت صورة اإلقليم في الفترة الممتدة منذ الغزو األميركـي للعـراق، وحـدثت                  
تحوالت مهمة في التوازنات كما في أنماط العالقات تحالفية هي أو صراعية، وتراجع الـوزن النـسبي                 

سرائيلي في مجمله نتيجة تنامي صراعات أخرى خلقت بؤراً ألزمات ساخنة مـن              اإل –للصراع العربي   
  .إيران وبرنامجها النووي إلى العراق وملفه الدامي إلى لبنان والصراع على هويته ودوره في المنطقة

 اإلسرائيلية ذات الرعايـة التركيـة،       –ومن شأن هذه التحوالت الواسعة أن تجعل المفاوضات السورية          
ت األميركية هذه المرة، غيرها في الجوالت السابقة، إلى حد قد يجيز استنتاج أنهـا تـؤدي اليـوم                   وليس

وظيفة مختلفة بالنسبة إلى طرفيها اللذين يبدو أن الوصول إلى اتفاق هو آخر أهداف كل منهما في الجولة                  
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 االتفاق، في لحظة يبدو كل       جاهزة لدفع الثمن الالزم لمثل هذا      "إسرائيل"فال سورية مستعدة وال     . الراهنة
وبغض النظر عما قصده وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي         . منهما معنياً بالوضع اإلقليمي بدرجة أكبر     

ديختر، قبل أيام، بقوله إن المفاوضات مع سورية يمكن أن تغير واقع الشرق األوسط، يبدو أن كالً منهما                  
قليمية أكثر مما هو مشغول بتغيير استراتيجي من النوع الذي    معني بتغيير تكتيكي في بعض التفاعالت اإل      

  .يسفر عنه اتفاق للسالم
فسورية ليست في وارد إعادة النظر في تحالفها شبه االستراتيجي مع إيران والقـوى الراديكاليـة فـي                  

ـ . المنطقة، فهي لم تتخل عن إيران حين كان الوقوف معها ضد العراق أكثر تكلفة مما هو اآلن                 ض وبغ
النظر عن حجم تكلفة هذا التحالف اآلن، فهو يدر عوائد أعادت سورية إلـى لبنـان، وفرضـت علـى                    

  . أن تتفاوض معها مجدداً على رغم التحفظ األميركي"إسرائيل"
ولكن دمشق تريد هذه المفاوضات لتخفيف ضغوط واشنطن عليها في الحد األدنى، وإنهاء هذه الضغوط               

فعلى رغم عدم فاعلية هذه السياسة، التي       . األميركية ضدها في الحد األقصى    في إطار تغيير في السياسة      
فشلت في عزل سورية ومحاصرتها في داخل حدودها، فهي تظل مصدر تهديد يعيد إنتـاج نفـسه فـي                   

وآخرها حتى اآلن التحرك لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وربمـا الـضغط عليهـا،               . أشكال مختلفة 
متها، التي أعطت دمشق االثنين الماضي موافقة عليها، الختبار المكان الـذي قـصفت              لتوسيع نطاق مه  

الماضي موقعاً فيه تقول واشنطن إنه كان مفاعالً نوويـاً ُأقـيم            ) سبتمبر(الطائرات اإلسرائيلية في أيلول     
مة الدولية في   وربما يكون وضع حد للتهديد المحتمل الذي قد ينتج من المحك          . بالتعاون مع كوريا الشمالية   

  .قضية اغتيال رفيق الحريري مقدماً، اآلن لدى سورية، على استعادة الجوالن
 وإبعاد شبح الحرب الذي خيم على سماء البلدين، ضمن تـداعيات            "إسرائيل"وإذا كان تخفيف التوتر مع      

ه حكومة   ولم ينحسر نهائياً بعدها، هو مما تسعى إليه سورية، فهذا هدف أيضاً تريد             ٢٠٠٦حرب صيف   
 األمنيـة والحـزبين     –تل أبيب، فالتجاوب اإلسرائيلي مع الوساطة التركية هو قرار المؤسسة العسكرية            

، وليس ملجأ لرئيسه من قضية فساد يستحيل الهـرب منهـا إذا             ) العمل –كاديما  (الرئيسيين في االئتالف    
 على األقل تفيد رغبته فـي     ٢٠٠٧) مايو(توفرت أركانها، وهناك تصريحات منشورة ألولمرت منذ أيار         

معاريف فـي    ("حزب اهللا "التفاوض مع سورية واقتناعه بأن هذا هو الطريق إلى عزل إيران وإضعاف             
٢٤/٥/٢٠٠٧.(  

وتصل أهميته إلى الحد الذي قد يجيز       . وهذا هو الهدف اإلسرائيلي الرئيس من التفاوض مع سورية اآلن         
، وحتى إضعافها بدرجـة     "حزب اهللا "سورية مع إيران و     المجازفة بطرح افتراض مفاده أن قطع عالقة        

مطمئنة، يمكن أن يدفع المفاوض اإلسرائيلي إلى إبداء مرونة غير مسبوقة في شأن الترتيبات األمنية في                
 بنيامين نتانياهو من أن االنسحاب من هذه الهضبة يعني وجود إيران            "ليكود"وعندما حذر زعيم    . الجوالن

أولوية التهديد الناجم عن التحالف بين دمشق وطهران ولكن بالطريقة التي تنسجم مع             فيها، كان يعبر عن     
  . للمفاوضات مع سورية"االنتخابي"رفضه 

ويصل طموح المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية في هذه المفاوضات إلى حد الرهان علـى إمكـان تحييـد                 
ن مغزى أيضاً تزامن إعالن أولمرت      سورية في حال ضربت واشنطن منشآت نووية إيرانية، وال يخلو م          

 اهتمامهم بالمسار السوري مع بدء تحرك الرئيس األميركي في العـام الماضـي              "إسرائيل"وآخرين في   
 اإلسرائيلي، ومن ثم الدعوة إلى مؤتمر دولي عقد بعـد ذلـك بـشهور فـي                 –إحياء المسار الفلسطيني    

  .أنابوليس
رت أراد الهرب من استحقاقات قضيتي القدس والالجئـين،         وإذا صح، في هذا السياق، افتراض أن أولم       

فالصحيح بدرجة أقوى أن شريكه في االئتالف ايهود باراك يريد الهرب من تكرار تجربة تفاوضية مـع                 
  . يعتبرها مؤلمة وغير مجدية٢٠٠٠الفلسطينيين في عام 
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كل من طرفيها وظيفـة جديـدة        اإلسرائيلية اآلن كما لو أنها تؤدي ل       –وهكذا، تبدو المفاوضات السورية     
غير حل الصراع بينهما، إنها الوظيفة اإلقليمية لمفاوضات يريد كل من طرفيها أن يؤثر عبرهـا علـى                  
تفاعالت المنطقة، بما يبعد شبح حرب ال يرغبان فيها ويبدو تجنبها مقدماً لديهما على تحقيق السالم فـي                  

  .الوقت الراهن
٨/٦/٢٠٠٨الحياة   

  
  !؟"السنغالية"س وسياسة ملء الفراغ عن رايس والري .٣٨

 عريب الرنتاوي
فهي من ) ١:(تسعى السيدة رايس في جولتها المقبلة في المنطقة، إلى ضرب عصافير ثالثة بحجر واحد

 بين الفلسطينيين - أي اتفاق -جهة أولى، ستبذل المسعى األخير أو ما يشبهه من أجل الخروج باتفاق 
تعويض "على عتبة االنتخابات الرئاسية في نوفمبر، و" للجمهوريين"هدية واإلسرائيليين، يكون بمثابة 

ولم يعرف عنها أنها كانت  إلدارة اشتهرت بإشعال الحروب والفتن والفوضى غير البناءة،" نهاية خدمة
وهي من جهة ثانية، ستعمل على تطويق مبادرة الرئيس ) ٢...(مصدرا للطمأنينة وباعثا على االستقرار

ني محمود عباس للحوار مع حماس، فسيدة الدبلوماسية األمريكية عطّلت من قبل جهودا الفلسطي
ووساطات عدة للمصالحة الفلسطينية الداخلية، وهي لم ترفع الراية البيضاء بعد، في وجه أي محاولة 

ا إن جديدة للمصالحة، بل ستبذل ما بوسعها إلبقاء حالة االنقسام الفلسطينية على حالها، بل وتعميقه
 أولمرت وحكومته نحو إشعال حرب شعواء اندفاعهوهي من جهة ثالثة، ستحاول احتواء ) ٣...(أمكن

على غزة، ال رأفة بالشعب الفلسطيني أو حقنا لدماء أبريائه، بل خشية على ما تبقى من رهانات 
ت في اآلونة االعتدال والمعتدلين الفلسطينيين والعرب، الذين تلقوا ما يكفي من الصدمات والصفعا

عن " الريس"ستحاول رايس ثني  .األخيرة، واألرجح أنهم ما عادوا قادرين على احتمال المزيد منها
مبادرته، وإن هي أخفقت في مسعاها هذا، ستحاول إثقال المبادرة الجديدة بالكثير من الشروط، تماما 

قع مفروض، خرجت علينا بشرط كأمر وا" اتفاق الدوحة"مثلما فعلت واشنطن في لبنان، فبعد أن قبلت 
الياس المر وتسليمه حقيبة الدفاع، وليس مستبعدا أن تكون السيدة رايس قد حملت معها قائمة " توزير"

فلسطيني، ال لشيء إال لجعل الحوار والمصالحة والوحدة الوطنية، أمورا " أكثر من إلياس مر"تضم 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس واحدا من من بين جميع الرؤساء العرب الضعفاء، يبدو .مستحيلة

أقواهم، فالرجل وقف بصالبة ضد الضغوط األمريكية والسعودية التي حاولت منعه من الذهاب دمشق 
والمشاركة في القمة العربية، والرجل قاوم الضغوط من قبل ووقع على اتفاق مكة مع حماس، والرجل 

نتخابات التشريعية في موعدها وبمشاركة حماس وفي قاوم قبل ذلك أيضا وأيضا، وأصر على إجراء اال
لست بهذا أقلل من شأن الضغوط الجديدة .مختلف المناطق الفلسطينية الخاضعة لالحتالل بما فيها القدس

التي قد يتعرض لها الرئيس، وال أنا بالغافل عن مشكالته الداخلية واإلقليمية أو عن مزاياه الشخصية 
شرعية صناديق االقتراع (ن الرجل يتمتع بشرعيات قلما تمتع بها زعيم عربي ونقاط قوته وضعفه، بيد أ

، والرجل مدعوم دوليا وإلى حد ما إقليميا، وال أحد يستطيع أن يزايد عليه من زاوية )الحرة والنزيهة
 أن نأمل .التزامه بالسالم، فمشكلة الرئيس عباس هنا تكمن في إفراطه بهذا االلتزام، وليس في تفريطه به

ينجح الرئيس في مقاومة الضغوط مرة أخرى، ونأمل أن تعطي األطراف العربية المرشحة للقيام بدور 
أذنا من طين وأخرى من عجين للنصائح والتحذيرات األمريكية، وكل ما ) القاهرة والرياض(الوسيط 

 بادروا إلى نرجوه أن يكون الدرسان التركي والقطري حاضرين وبقوة، أمام الوسطاء العرب إن هم
استئناف مساعيهم الحميدة، أما إن هم ظلوا على قعودهم مستنكفين، فليعلموا بأن البديل السنغالي جاهز 

إعالن "و" اتفاق مكة"و" بيان القاهرة"قد يحل محل " إعالن دكار"لملء الفراغ السياسي العربي، وأن 
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تعليمات "ل ينجح هؤالء في تجاهل ، فهل يتحرك هؤالء قبل خراب البصرة ورام اهللا وغزة، ه"صنعاء
  أم أنهم سيبقون على انضباطهم إليقاع السياسة األمريكية؟" البطة األمريكية العرجاء
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